CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 11/02/19
Aos onze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, 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 segunda Sessão Ordinária, do terceiro 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”, 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”, Rogério Antônio
Furtado Barros – “Rogério Barros”, Roy Nelson Pinto – “Roy Nelson” e Sebastião
Elói de Souza Filho – “Subtenente Elói”, num total de quatorze. Deixou de
comparecer o Sr. Akio Matsuura – “Prof. Akio”. 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 1ª Sessão Ordinária, realizada em quatro do
corrente, que, sem sofrer debate ou retificação, foi aprovada. Pela Ordem, os
vereadores: Damião e Roy Nelson, solicitaram um minuto de silêncio pelo falecimento
da jovem Laís Gabriela Franchini Fernandes e do ex-vereador, Dr. Sundar de Melo
Abreu, respectivamente, tendo sido atendidos pelo Sr. Presidente que, em seguida,
suspendeu os trabalhos por até vinte minutos, para que os Srs. Vereadores se
reunissem na Sala de Reuniões, para deliberarem sobre um projeto de homenagem,
quando eram vinte horas e cinco minutos. Às vinte horas e vinte minutos, o Sr.
Secretário procedeu à segunda chamada, tendo constatado a ausência, em Plenário, do
vereador Prof. Akio. Após, o Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Foram
lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes projetos: do Executivo:
PL 03/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 245.767,01, destinado à
execução de 5.807,00 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ (03 cm) nas Ruas:
Valdomiro Gomes, Ferreira e Irineu Coelho; PL 04/19, que abre crédito adicional
especial no valor de R$ 299.605,03, destinado à execução parcial de 5.763,03 m² de
pavimentação asfáltica em CBUQ (3cm) em diversas ruas do Município; PL 05/19,
que abre crédito adicional especial no valor de R$ 429.357,00, destinado à realização
de Convênio com o Detran/SP – Programa “Movimento Paulista de Segurança no
Trânsito”; e PL 06/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 163.190,63,
destinado à execução parcial de 5.350,62 m² de pavimentação asfáltica em CBUQ
(3cm) em diversas ruas do Município; do vereador Pedrinho, o PL 07/19, que
institui, no município de Lins, a “Semana de Valorização dos Garis e Margaridas”; e,
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da vereadora Fátima Domingues, o PDL 01/19, que autoriza a realização de Sessão
Solene em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher – 08 de março”. Foi
aprovado o requerimento da vereadora Fátima, solicitando Urgência Especial ao
PDL 01/19, de sua autoria. Foram aprovados os seguintes projetos: PL 11/18, do
vereador Moreira, com uma emenda; PL 01/19, do Executivo; PL 02/19, da Mesa
Administrativa; e PDL 01/19, da vereadora Fátima Domingues. Foi adiado o PR
18/18, do vereador Moreira, por seis Sessões. Foi retirado, a pedido do autor e
arquivado, o PL 119/18, do Executivo. Foi rejeitado, sendo, portanto, arquivado,
o PR 16/18, do vereador Dr. Leão, com os votos favoráveis dos Srs.: Dr. Leão, Dr.
Marino e Fátima, num total de três e contrários dos Srs.: Ademir, Baiano do Buzão,
Damião, Gustavo, Macalé, Moreira, Pedrinho, Rogério, Roy e Subtenente Elói, num
total de dez. Ausente em todas as votações o vereador Prof. Akio. Durante a discussão
do PL 02/19, o vereador Neto Danzi fez uso da palavra, tendo assumido a presidência
o vereador Ademir. 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 seguintes vereadores: Roy Nelson – assuntos: carnês do
Refis, transporte coletivo, transporte escolar e asfalto no Jardim São Roque; Macalé
– assuntos: Sr. José Gomes, matéria veiculada no grupo “Estamos de Olho” no
Facebook e conquistas dos Srs. Vereadores; Rogério – assunto: Praça Dom Bosco;
Moreira – assuntos: creche do Bairro Paulo Freire e algumas ruas que seriam
pavimentadas no Município; Neto Danzi – assunto: fala do vereador Macalé; e
Gustavo – assuntos: limpeza pública, sinalização de trânsito e fala do vereador
Macalé sobre o asfalto do Bairro Bom Viver IV. Durante a fala do vereador Neto
Danzi, assumiu a presidência o vereador Ademir. Feita a terceira chamada para a
deliberação dos Requerimentos, constatou-se as ausências, em Plenário, dos
vereadores: Dr. Marino, Prof. Akio e Roy. Foram aprovados os Requerimentos nºs
76 ao 102/19, sendo os de nºs: 76 a 79, 82 a 86 e 93 a 101/19, despachados de
plano. Feita a quarta chamada para a deliberação das Indicações, constatou-se as
ausências, em Plenário, dos vereadores: Dr. Marino, Prof. Akio e Roy. Foram
encaminhadas as Indicações nºs: 18 a 31, 50 e 58 a 90/19. Foram lidas as
seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Requerimento nº 76/19,
do vereador Prof. Akio, solicitando o afastamento do cargo de Vereador para exercer
as funções de Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Sustentabilidade, pelo prazo de cinquenta e cinco dias, a contar a partir do dia
05/02/19, deferido pela Presidência, em 05/02/19; e Requerimento nº 77/19, do
vereador Zé Gomes, solicitando a prorrogação da licença para tratar de assuntos
particulares, pelo período de sessenta dias, a contar do dia 10/02/19, deferido pela
Presidência, em 06/02/19. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu
início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Baiano
do Buzão, parabenizou a Mesa do biênio passado pelo bom trabalho, bem como a que
havia assumido naquele ano; agradeceu o trabalho prestado pelos Srs.: Beno e Ana
Vilma e deu as boas vindas aos Srs.: Ricardo e Carol; e finalizou desejando sorte,
inteligência, paciência e honestidade a todos, enfatizando que era apenas aquilo que
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todas as pessoas precisavam. O segundo e o terceiro oradores inscritos, vereadores:
Ademir e Damião, declinaram do uso da palavra. O quarto orador inscrito, vereador
Macalé, teceu comentários sobre a pintura da sinalização de solo próximo à Escola
José Ariano Rodrigues e seu entorno, bem como sobre a mesma obra próximo à Escola
Objetivo; agradeceu ao vereador Moreira, o qual aniversariou na semana anterior,
por tê-lo convidado para a festa em sua humilde residência, onde havia uma bela
piscina, desejando-lhe saúde e paz, pedindo a Deus que o iluminasse sempre; e
finalizou citando outros Vereadores que estiveram presentes na festa. O quinto e
último orador inscrito, vereador Neto Danzi, declinou do uso da palavra e, nada
mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram
vinte e três horas e quarenta e um minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 11 de fevereiro de 2019
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