CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17/02/20
Aos dezessete 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 terceira 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 Luiz Bittencourt Leão – “Dr. Leão”, José Roberto Danzi – “Neto
Danzi”, Kooshi Nakai – “Prof. Nakai”, Luiz Gustavo Jordani Paltanin – “Gustavo
Jordani”, Marcelo Moreira da Silva – “Moreira”, 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, tendo comparecido posteriormente os Srs.:
José Aparecido Floro Filho – “Baiano do Buzão” e Rogério Antônio Furtado Barros –
“Rogério Barros”, perfazendo um total de quinze. 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 2ª Sessão Ordinária, realizada em dez
do corrente, que, sem sofrer debate ou retificação, foi aprovada. Pela Ordem, os
vereadores: Damião, Gustavo e Macalé solicitaram um minuto de silêncio pelo
falecimento dos Srs.: Marcelo Basso Alves, Alexandre Fachini e Irani Andrade –
“Coró”, respectivamente, tendo sido atendidos pelo Sr. Presidente. Fez uso da
TRIBUNA LIVRE o Sr. Hélio Patrício Ruiz, que falou sobre a situação financeira
da APAE de Lins. Após, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até dez
minutos, para cumprimentos e fotos com o orador, funcionários da entidade e
assistidos, quando eram vinte horas e cinquenta e sete minutos. Às vinte e uma horas
e sete minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo constado as
presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Havendo número regimental, o
Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e encaminhados às
Comissões Permanentes, os seguintes projetos: do Executivo: PELO 01/20, que
acrescenta o § 5º, ao artigo 180, da Lei Orgânica do Município de Lins; PELO
02/20, que altera o artigo 77, da Lei Orgânica do Município de Lins; PLC 03/20, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº 1.482, de 14/12/15, que “autoriza o
Executivo a conceder o direito real de uso de terreno à empresa Colorado Max
Esquadrias e Temperados Ltda – ME”; PLC 04/20, que autoriza o Executivo a
conceder o direito real de uso de bem imóvel municipal, a título gratuito, destinado à
instalação de empresa, por meio de concorrência pública; PLC 05/20, que altera
dispositivos na Lei Complementar nº 97, de 07/01/92 – Estatuto dos Servidores
Públicos e dá outras providências; PL 13/20, que abre crédito adicional especial no
valor de R$ 176.434,27, referente ao Processo nº 2.227/2014 – Termo de Convênio
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celebrado entre o Governo Estadual – Secretaria da Educação e FDE e o Município,
para a implantação e desenvolvimento do “Programa Ação Educacional EstadoMunicípio/Educação Infantil”; e PL 15/20, que abre crédito adicional especial, por
anulação, no valor de R$ 496.000,00, referente à ação nº 2.915, da manutenção de
unidade do Poupatempo; e, do vereador Roy Nelson, o PL 14/20, que proíbe a
contratação de empresa que se encontre com obras paralisadas no Município. Em
seguida, foi aprovado o PLC 01/20, do Executivo, com duas emendas, tendo
votado contrariamente ao projeto e à Emenda nº 01 os Srs.: Dr. Leão, Dr. Marino e
Gustavo. Após a aprovação da Emenda nº 01, o Sr. Presidente suspendeu os
trabalhos por até dez minutos, para que fosse confeccionada a Emenda nº 02, bem
como exarado o parecer pela Comissão correspondente, quando eram vinte e duas
horas e oito minutos. Às vinte e duas horas e dezoito minutos, o Sr. Secretário
procedeu à terceira chamada, tendo constatado as presenças, em Plenário, de todos os
Srs. Vereadores. Votaram contrariamente à Emenda nº 02, os Srs.: Damião, Moreira,
Pedrinho e Roy Nelson. Foram aprovados, na sequência, o PLC 02/20 e o PL
12/20, ambos do Executivo. Foi aprovado, ainda, o PL 79/19, da vereadora Fátima
Domingues. Após a sua aprovação, a Sessão foi suspensa para elaboração de
emendas, por cinco minutos, quando eram vinte e três horas e quatro minutos. Às
vinte e três horas e nove minutos, o Sr. Secretário procedeu à quarta chamada, tendo
constatado as presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. O Sr. Presidente
informou que o tempo não foi suficiente, suspendendo os trabalhos por mais cinco
minutos, quando eram vinte e três horas e onze minutos. Às vinte e três horas e
quinze minutos, o Sr. Secretário procedeu à quinta chamada, tendo constatado as
presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foi aprovada a retirada da
Emenda nº 01, constante no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Foram
aprovadas as Emendas nºs: 02 a 05, com o voto contrário do vereador Baiano do
Buzão. Foram aprovados os seguintes pedidos de retirada: ao PLC 34/19, do
Executivo, a pedido do vereador Moreira; ao PL 87/19, do vereador Moreira, a seu
pedido; e ao PR 01/20, dos vereadores Ademir e Roy Nelson, a pedido dos autores.
Foram adiados, por duas Sessões, a pedido dos autores, os seguintes projetos: PL
80/19, da vereadora Fátima Domingues; e PL 117/19, do vereador Pedrinho,
respectivamente. Esgotada a matéria da Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu início ao
EXPEDIENTE. Fizeram uso da palavra, de acordo com o artigo 115, do Regimento
Interno, os vereadores: Moreira – assunto: APAE de Lins; Roy – assuntos: ponte do
Bairro Bom Viver e viagem que faria a São Paulo; e Rogério – assunto: ação de
captura de um foragido pela Polícia Civil de Lins. Feita a sexta chamada para o
encaminhamento das Indicações, constatou-se as ausências, em Plenário, dos Srs.:
Fátima, Dr. Leão, Dr. Marino e Pedrinho. Foram encaminhadas as Indicações nºs:
26 a 40/20. Feita a sétima chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatouse as ausências, em Plenário, dos Srs.: Fátima, Dr. Leão, Dr. Marino e Pedrinho.
Foram aprovados os Requerimentos nºs: 36 a 46/20, tendo sido Despachados de
Plano os Requerimentos nºs: 36, 41 e 46/20. Foi lida a seguinte
CORRESPONDÊNCIA enviada à Casa: Ofício do Executivo, enviando cópias
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dos Decretos nºs: 12.031 ao 12.041. Após, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO
EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Damião, disse que conseguiu
uma Emenda Parlamentar com o deputado Davi Soares, no valor de cem mil reais
para custeio na área da saúde; que veria com o Sr. Prefeito se teria como transferir o
montante para a APAE; que viriam, ainda, trezentos mil reais para a Santa Casa; e
que foi a Brasília e falou com o deputado Capitão Augusto, solicitando cem mil reais
para custeio também na área da saúde. O segundo orador inscrito, vereador Macalé,
estava ausente do Plenário. Estavam inscritos, ainda, os vereadores: Baiano do
Buzão, Rogério, Ademir e Neto Danzi, os quais declinaram do uso da palavra e,
nada mais havendo, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus,
quando eram dezoito minutos do dia seguinte, dezoito. Para constar, foi lavrada a
presente Ata.
C.M. de Lins, 18 de fevereiro de 2020

Neto Danzi
Presidente

Gustavo Jordani
1º Secretário
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