CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 02/03/20
Aos dois dias do mês de março do ano dois mil e vinte, às vinte horas, sob a
presidência dos Srs.: José Roberto Danzi – presidente e Ademir Chiarapa – vicepresidente, 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 quinta 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 – “Prof. 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, tendo comparecido posteriormente os Srs.:
Marcelo Moreira da Silva – “Moreira” 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 4ª Sessão Ordinária, realizada em
vinte e seis de fevereiro, que, sem sofrer debate ou retificação, foi aprovada. Após,
comunicou os meios pelos quais estava sendo transmitida a Sessão e informou que
faria uso da TRIBUNA LIVRE a Sra. Rosana Batista de Oliveira Martineli,
diretora Escolar, que falaria sobre a expansão do Colégio Prevê Objetivo em Lins.
Ao término, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por até dez minutos, para
cumprimentos e fotos com a oradora e equipe, quando eram vinte horas e quarenta
e dois minutos. Às vinte horas e cinquenta e dois minutos, o Sr. Secretário
procedeu à segunda chamada, tendo constatado as presenças, em Plenário, de
todos os Srs. Vereadores. A seguir, o Sr. Presidente deu início à ORDEM DO
DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes
projetos, do Executivo: PLC 07/20, que altera dispositivos e o Anexo I, da Lei
Complementar nº 1.322, de 20/12/12, que "autoriza o Executivo a celebrar
Contrato Gratuito de Concessão de Área Pública Municipal, com a Secretaria de
Segurança Pública, para utilização exclusiva do Corpo de Bombeiros de Lins"; PL
20/20, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 590.000,00, destinado a
cobrir despesas de investimento com aquisição de equipamentos e materiais
permanentes e de custeio para estabelecimentos de saúde, com recursos advindos
do Governo Estadual; e PL 21/20, que abre crédito adicional especial no valor de
R$ 326.940,00, destinado ao Incremento Temporário do PAB e aquisição de
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equipamentos e materiais permanentes para estabelecimento de saúde, com
recursos advindos do Governo Federal. Foram aprovados os seguintes projetos:
do Executivo: PLC 04/20, com uma emenda, tendo votado contrariamente a ela
os Srs.: Baiano do Buzão e Roy Nelson; e PL´s: 13, 15, 18 e 19/20; do vereador
Neto Danzi, o PLC 06/20; e, do vereador Pedrinho, o PL 117/19. Durante a
discussão do projeto de autoria do vereador Neto Danzi, assumiu a presidência o
vereador Ademir. Foi aprovado o pedido de retirada, da vereadora Fátima
Domingues, ao PL 80/19, de sua autoria. 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 Srs. vereadores: Fátima – assuntos:
liberação de recursos ao Município, Castramóvel e ONG Refúgio Pet; Gustavo –
assuntos: resposta de Requerimento, fiscalização de Posturas, “Costelada” da
APAE e ABBC; Rogério – assuntos: visita e audiência com o vice-governador do
Estado, Sr. Rodrigo Garcia e pedido de recursos para o Município; e Moreira –
assuntos: câmeras nas creches, calendário do Centenário do Município e verba
vinda através do deputado Fausto Pinato. Feita a terceira chamada para a
deliberação dos Requerimentos, constatou-se as ausências, em Plenário, dos Srs.:
Fátima, Dr. Marino, Pedrinho e Roy Nelson. Foram aprovados os seguintes
requerimentos solicitando Urgência Simples a projetos do Executivo: vereador
Moreira, ao PLC 07/20 e ao PL 21/20; e vereador Damião, ao PL 20/20. Foram
aprovados os Requerimentos nºs: 61 a 82/20, tendo sido Despachados de
Plano os Requerimentos nºs: 66, 68, 69 e 76 a 82/20. Feita a quarta chamada
para o encaminhamento das Indicações, constatou-se as ausências, em Plenário,
dos Srs.: Fátima, Dr. Marino, Pedrinho e Roy Nelson. Foram encaminhadas as
Indicações nºs: 47 a 54, 57 e 58/20. Foi lida a seguinte CORRESPONDÊNCIA
enviada à Casa: P 05/20, referente à Audiência Pública - Lei de Responsabilidade
Fiscal - 3º Quadrimestre de 2019. Após, o Sr. Presidente deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Ademir, disse
que o grande buraco no Jardim Fortaleza citado na Sessão anterior foi tapado,
porém era uma medida paliativa, pois seria necessário um estudo no local para
saber da necessidade de colocação de galerias; comentou sobre um escorpião
encontrado por um munícipe, salientando que aquele era um problema sério; que o
morador sofria com as enchentes na Rua João Bossonaro e atualmente também
com os escorpiões. O segundo orador inscrito, vereador Baiano do Buzão,
agradeceu aos funcionários da Sabesp pela correção de um problema nas galerias
de uma rua que citou; e disse que votou favoravelmente ao PLC 04/20 e contrário
à emenda apresentada, explicando a posição tomada, pois entendia que ela travava
o trabalho da empresa concessionária. Estavam inscritos, ainda, os vereadores:
Macalé, Moreira, Gustavo, Damião e Neto Danzi, porém, todos declinaram
do uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convidou a
população para comparecer na Casa, na próxima sexta-feira, dia seis, às 20h, na
Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, bem como no
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próximo sábado, dia sete, às 10h, para o bate papo com o deputado Alex Manente,
sobre a PEC 199 e, em seguida, encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus,
quando eram vinte e três horas e cinquenta e quatro minutos. Para constar, foi
lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 02 de março de 2020
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