CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 08/03/19
Aos oito dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, às vinte horas, sob a
presidência do Sr. José Roberto Danzi – presidente e secretariado pelo Sr. Luiz
Gustavo Jordani Paltanin – 1º secretário, realizou-se, no Edifício “José Antunes
da Silveira”, a primeira Sessão Solene, do terceiro Ano Legislativo, da décima
sétima Legislatura da Câmara Municipal de Lins. Compareceram os Srs.: Ademir
Chiarapa, Aparecida de Fátima Domingues Ottenio – “Fátima Domingues”, José
Roberto Danzi – “Neto Danzi”, Luiz Gustavo Jordani Paltanin – “Gustavo
Jordani”, Marino Bovolenta Junior – “Dr. Marino”, Reginaldo Martins Marques
– “Macalé”, Rogério Antônio Furtado Barros – “Rogério Barros” e Sebastião Elói
de Souza Filho - "Subtenente Elói", num total de oito. Deixaram de comparecer
os Srs.: Damião Franco de Souza – “Damião de Souza”, José Aparecido Floro
Filho – “Baiano do Buzão”, José Luiz Bittencourt Leão – “Dr. Leão”, Kooshi
Nakai – “Prof. Nakai”, Marcelo Moreira da Silva – “Moreira”, Pedro Luiz
Ferreira Lima – “Pedrinho” e Roy Nelson Pinto - “Roy Nelson”. Convidou o Sr.
Presidente, para adentrar ao Plenário e fazer parte da Mesa, a Ilustríssima Sra.
Daniela Renata Ferrer de Mello, secretária Municipal de Negócios Jurídicos,
representando o Sr. Prefeito Municipal e, posteriormente, as autoridades e
personalidades presentes para adentrarem ao Plenário e se assentarem no local a
elas destinado. Ato contínuo, solicitou à vereadora Fátima que introduzisse ao
Plenário e conduzisse à Mesa, a Sra. Rita Maria da Silva Rodrigues,
homenageada da noite. A seguir, o Sr. Presidente solicitou a todos que ficassem
em pé, declarando aberto os trabalhos, sob a proteção de Deus. Foram executados
os Hinos Nacional e a Lins, pela Banda Municipal “Benedito Marinho”, sob a
regência do maestro Antonio Francisco Botasso. Em seguida à apresentação, o Sr.
Presidente esclareceu a todos que aquela Sessão Solene foi especialmente
convocada em atendimento ao Decreto Legislativo nº 547, de 11/02/19, de autoria
da vereadora Fátima Domingues, para que o Poder Legislativo Linense pudesse
prestar uma homenagem especial, em comemoração ao “Dia Internacional da
Mulher”. Fez uso da palavra, a vereadora Fátima Domingues, oradora oficial do
Legislativo, naquela solenidade. Após, o vereador Gustavo fez a leitura da placa
comemorativa ao “Dia Internacional da Mulher”, a ser entregue à Ilustríssima
Sra. Rita. Em seguida, o Sr. Presidente convidou a vereadora Fátima Domingues
para que, juntamente com ele, fizesse a entrega da referida placa, bem como de um
bóton e um pôster fotográfico à homenageada. Posteriormente, apresentou-se o Sr.
José Henrique Rodrigues, filho da Sra. Rita, com uma canção em homenagem aos
pais. Fez uso da palavra, a Sra. Suely Faustino, em nome dos moradores do Bairro
Cinquentenário. Logo após, foram prestadas outras homenagens à Sra. Rita, com a
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entrega de flores e mimos. Foi exibido, em seguida, um vídeo produzido pela
Assessoria de Comunicação da Casa e da TV Câmara, com depoimentos de
familiares e amigos da Sra. Rita, ressaltando sua importância para o Município.
Fez uso da palavra, o Sr. José Henrique Rodrigues, filho da homenageada.
Apresentou-se, posteriormente, a Escola de Samba Unidos do Rebouças. A seguir,
usou da palavra a Sra. Renata Ferrer, em nome do Município. Após, discursou a
Sra. Rita, homenageada da noite. Ato contínuo, o vereador Gustavo procedeu à
leitura das correspondências recebidas. Logo após, o Sr. Presidente proferiu
algumas palavras, destacou a presença de autoridades e personalidades e
agradeceu a presença, naquela Sessão, da representante do Sr. Prefeito, dos Srs.
Vereadores, das ilustres autoridades, da Banda Municipal, da imprensa, dos
músicos, dos representantes das entidades, dos convidados, dos funcionários da
Câmara e de todos que ali compareceram para prestigiar e ilustrar aquela
solenidade, declarando, sob a proteção de Deus, encerrados os trabalhos, quando
eram vinte e uma horas e cinquenta minutos. Para constar, foi lavrada a presente
Ata.
C.M. de Lins, 08 de março de 2019
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