CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 10/02/20
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, às vinte horas, sob a
presidência do Sr. José Roberto Danzi – presidente, tendo como Secretários os
Srs.: Luiz Gustavo Jordani Paltanin – 1º secretário e Sebastião Elói de Souza
Filho – 2º secretário, realizou-se no Edifício “José Antunes da Silveira”, a
segunda Sessão Ordinária, do quarto Ano Legislativo, da décima sétima
Legislatura da Câmara Municipal de Lins. Inicialmente o Sr. Secretário procedeu
à primeira chamada, constatando as presenças dos Srs.: Ademir Chiarapa,
Aparecida de Fátima Domingues Ottenio – “Fátima Domingues”, Damião
Franco de Souza – “Damião de Souza”, José Aparecido Floro Filho – “Baiano do
Buzão”, José Luiz Bittencourt Leão – “Dr. Leão”, José Roberto Danzi – “Neto
Danzi”, Kooshi Nakai – “Profº Nakai”, Luiz Gustavo Jordani Paltanin –
“Gustavo Jordani”, Marino Bovolenta Júnior – “Dr. Marino”, Pedro Luiz
Ferreira Lima – “Pedrinho”, Reginaldo Martins Marques – “Macalé”, Roy
Nelson Pinto – “Roy Nelson” e Sebastião Elói de Souza Filho – “Subtenente
Elói”, num total de treze. Compareceu, posteriormente, o Sr. Rogério Antônio
Furtado Barros – “Rogério Barros”, perfazendo um total de quatorze. Deixou de
comparecer o Sr. Marcelo Moreira da Silva – “Moreira”. Havendo número
regimental, o Sr. Presidente declarou, sob a proteção de Deus, instalada a Sessão
e, em seguida, colocou à apreciação do Plenário, a Ata da primeira Sessão
Ordinária, realizada em três do corrente, que, sem sofrer debate ou retificação, foi
aprovada por unanimidade; e, em seguida, solicitou um minuto de silêncio
pelos seguintes falecimentos: Sidnei Aparecido do Carmo, Luís Moreno e Dirceu
de Oliveira, todos a pedido do vereador Macalé. Fez uso da TRIBUNA LIVRE, o
Sr. Adriano de Souza Marques, que falou sobre o tema: “o aniversário de 50
(cinquenta) anos da Comunidade Educacional para o Trabalho”. A seguir, o Sr.
Presidente suspendeu os trabalhos, por até trinta minutos, para cumprimentos ao
orador e para uma conversa, na Sala de Reuniões, sobre entrega de Título
Honorífico, quando eram vinte horas e quarenta minutos. Às vinte e uma horas e
dez minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo constatado a
ausência, em Plenário, do vereador Moreira. Em sequência, o Sr. Presidente deu
início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões
Permanentes os seguintes projetos: do Executivo: PLC 01/20, que cria cargos,
conforme especifica, na tabela de cargos efetivos da Lei Complementar nº 1.592, de
29/03/18, que “dispõe sobre a estrutura administrativa do quadro de servidores
públicos efetivos e em comissão e atribuições dos cargos em comissão da Prefeitura
Municipal de Lins”; PLC 02/20, que concede reajuste aos benefícios de
aposentadorias e pensões concedidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Lins – LINSPREV e dá outras providencias; e PL 12/20, que
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abre crédito adicional especial no valor de R$ 96.446,41, referente ao Convênio
DADETUR nº 356/2019, para melhoria da iluminação pública em área de
interesse turístico; dos vereadores: Ademir Chiarapa e Roy Nelson: PR 01/20, que
acrescenta e altera dispositivos da Resolução nº 204, de 24/06/91 – Regimento
Interno da Câmara, na parte que trata da Tribuna Livre; e da vereadora Fátima
Domingues: PDL 01/20, que autoriza a realização de Sessão Solene em
comemoração ao “Dia Internacional da Mulher – 08 de Março”. Foi aprovado o
Requerimento solicitando Urgência Especial ao PDL 01/20, da vereadora
Fátima Domingues, a pedido da autora. Foram aprovados os seguintes projetos,
da vereadora Fátima Domingues: PDL 01/20; e do Executivo: PL 10/20 e PELO
01/19, sendo este último em segundo turno de votação. Foi rejeitado o PL 40/19,
do vereador Moreira, sendo arquivado. Foi adiado o PL 79/19, da vereadora
Fátima Domingues, por uma Sessão, a pedido da autora. Em seguida, o Sr.
Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Fizeram uso da palavra, de acordo com o
artigo 115, do Regimento Interno, os seguintes vereadores: Roy Nelson –
assunto: satisfação de uma viagem a Brasília; e Macalé – assuntos: satisfação de
uma viagem a São Paulo; APAE; e CREBIM. Feita a terceira chamada para a
deliberação dos Requerimentos, constatou-se as ausências, em Plenário, dos
vereadores: Moreira e Pedrinho. Foram aprovados os seguintes Requerimentos
solicitando Urgência Simples aos: PLC 01/20, do Executivo, a pedido do
vereador Macalé; PLC 02/20, do Executivo, a pedido do vereador Damião de
Souza; PL 12/20, do Executivo, a pedido do vereador Rogério Barros; e PR 01/20,
dos vereadores: Ademir Chiarapa e Roy Nelson, a pedido dos autores. Foram
aprovados os Requerimentos nºs 22 ao 35/20, sendo os de nºs 24 e 25/20,
Despachados de Plano. Feita a quarta chamada para a deliberação das
Indicações, constatou-se as ausências, em Plenário, dos vereadores: Moreira,
Pedrinho e Roy Nelson. Foram encaminhadas as Indicações nºs 14 à 25/20. Foi
lida a seguinte correspondência encaminhada à Câmara: Ofício do Executivo,
enviando cópias dos Decretos nºs 12.020 e 12.026 ao 12.029. Terminada a matéria
do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O
primeiro orador inscrito, vereador Baiano do Buzão, declinou do uso da palavra.
O segundo orador inscrito, vereador Damião de Souza, falou sobre problemas
das sinalizações de trânsito do Jardim Bom Viver; solicitou projeção em
multimídia de um vídeo sobre problemas com águas pluviais das Ruas: Pirajuí,
José Bonifácio e Almirante Barroso; e finalizou parabenizando o Sr. Carlinhos
Daher, vice-prefeito Municipal, pela verba conseguida para construção de uma
praça no Jardim Santa Maria. O terceiro orador inscrito, vereador Macalé,
declinou do uso da palavra. O quarto orador inscrito, vereador Ademir
Chiarapa, falou sobre a falta de iluminação no trevo de acesso da entrada de Lins;
comentou sua busca por solução, do problema mencionado, junto à ARTESP, em
conjunto com o vereador Rogério Barros; disse que iria solicitar, junto ao vice-
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governador do Estado, Rodrigo Garcia, a iluminação em outros pontos da Cidade;
comentou sobre recursos para a APAE; e finalizou parabenizando a nova diretoria
do CREBIM. O quinto e último orador inscrito, vereador Neto Danzi, declinou
do uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente informou a todos,
novamente, que todos os vídeos da TV Câmara estariam disponíveis pelo Canal
26, da Lins-Sat, gratuitamente, bem como, informou, também, os canais
disponíveis para comunicação com a Câmara, e, logo em seguida, encerrou os
trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e duas horas e dez minutos.
Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 10 de fevereiro de 2020

Neto Danzi
Presidente

Gustavo Jordani
1º Secretário

Subtenente Elói
2º Secretário

JVNA
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