CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 18/02/19
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, 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 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. Foi
empossado, posteriormente, o Sr. Kooshi Nakai, perfazendo um total de quinze
Vereadores. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou, sob a
proteção de Deus, instalada a Sessão e, em seguida, solicitou um minuto de
silêncio pelos seguintes falecimentos: Sr. Maruf Ali Murad, ex-vereador e expresidente da Casa, e Sr. José Aparecido Floro, pai do vereador Baiano do Buzão,
ambos a pedido do vereador Roy Nelson. Logo após, o Sr. Presidente colocou à
apreciação do Plenário, a Ata da segunda Sessão Ordinária, realizada em onze do
corrente, que, sem sofrer debate ou retificação, foi aprovada por unanimidade.
Fez uso da TRIBUNA LIVRE, a Sra. Kathia Mackert, que falou sobre
“arboviroses”. Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até cinco
minutos, para cumprimentos à oradora, quando eram vinte horas e cinquenta
minutos. Às vinte horas e cinquenta e cinco minutos, o Sr. Secretário procedeu à
segunda chamada, tendo constatado as presenças, em Plenário, de todos os Srs.
Vereadores. Em seguida, o Sr. Presidente informou que, em virtude do pedido de
licença do vereador Prof. Akio, através do Requerimento nº 76/19, para exercer as
funções de Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Sustentabilidade, de acordo com artigo 18, da Lei Orgânica, foi convocado o
primeiro suplente da coligação PSDB/DEM/PHS/PSDC, Sr. Kooshi Nakai, para
assumir seu lugar. O Sr. Presidente o chamou e solicitou que prestasse o
compromisso regimental. A seguir, o Sr. Secretário procedeu à leitura do citado
compromisso, tendo, ao final, o Sr. Kooshi Nakai respondido: “Assim o
prometo”. Logo após, o Sr. Secretario procedeu à leitura do Termo de Posse nº
478, o qual foi assinado pelo suplente. Em seguida, o Sr. Presidente declarou
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empossado, como Vereador, o Sr. Kooshi Nakai, solicitando que ocupasse seu
lugar no Plenário, esclarecendo à Casa que o mesmo apresentou à Câmara a
documentação necessária, inclusive a declaração de bens, cuja cópia seria anexada
àquela Ata, suspendendo os trabalhos, logo em seguida, por até quinze minutos,
para cumprimentos ao Vereador empossado, quando eram vinte e uma horas e
cinco minutos. Às vinte e uma horas e vinte minutos, o Sr. Secretário procedeu à
terceira chamada, tendo constatado as presenças, em Plenário, de todos os Srs.
Vereadores. Em seguida, o Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Foram
lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes projetos, do
Executivo: PLC 03/19, que revoga a Lei Complementar nº 1.485, de 14/12/15,
que “autoriza o Executivo a conceder o direito real de uso de terrenos à empresa
Egati Engenharia Ltda. - EPP”; PL 09/19, que autoriza o Executivo a firmar
convênio para concessão de estágios curriculares com a Missão Salesiana Mato
Grosso – “Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium”; e PL 10/19, que
abre crédito adicional especial no valor de R$ 4.621.715,05, destinado à execução
de obras de qualificação viária, no âmbito do Pró-Transporte; e do vereador
Subtenente Elói: PL 08/19, que denomina “Praça 1º Sargento PM João Erasmo
Perin” o Sistema de Lazer 01 do Loteamento Residencial Jardim Dona Eugênia.
Foi aprovado o requerimento solicitando Urgência Especial ao PL 01/19, do
Executivo, a pedido do vereador Ademir Chiarapa. Foram aprovados os
seguintes projetos, do Executivo: PLC 01/19; e da vereadora Fatima Domingues:
PL 163/18. Foi adiado o PL 82/18, do vereador Moreira, por duas Sessões, a
pedido do autor. Foi retirado o PL 150/18, da vereadora Fátima Domingues, a
pedido da autora, sendo arquivado. Logo após, 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: resposta da
empresa do transporte coletivo; Baiano do Buzão – assunto: agradecimentos à
Santa Casa pelo tratamento de seu pai; Ademir Chiarapa – assuntos: zeladoria;
iluminação pública; e cidadania; Gustavo Jordani – assuntos: proprietários de
lotes em condomínios residenciais; problemas na Avenida João Bossonaro; e
matéria realizada no Jardim Eldorado; Rogerio Barros – assunto: Praça Dom
Bosco; e Dr. Leão – assunto: Praça Dom Bosco. Feita a quarta chamada para a
deliberação das Indicações, constatou-se as ausências, em Plenário, dos
vereadores: Damião de Souza e Fátima Domingues. Foram encaminhadas as
Indicações nºs 91 à 104/19. Feita a quinta chamada para a deliberação dos
Requerimentos, constatou-se as ausências, em Plenário, dos vereadores: Damião
de Souza, Fátima Domingues e Roy Nelson. Foram aprovados os seguintes
requerimentos solicitando Urgência Simples aos: PL´s 03 a 06, 09 e 10/19, do
Executivo, todos a pedido do vereador Moreira. Foram aprovados os
Requerimentos nºs 103 ao 125/18, sendo os de nºs 103 a 108, 121 e 123 a
125/19, despachados de plano.
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Foram lidas as seguintes correspondências encaminhadas à Câmara: Ofício do
Executivo, enviando cópias dos Decretos nºs 11.636 ao 11.655; e Requerimento
nº 104/19, do vereador Pedrinho, solicitando a retirada do PL 07/19, de sua
autoria. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Ademir
Chiarapa, justificou a função de Vereador frente à busca de recursos para o
Município; e finalizou informando que faria uma viagem, junto com o Sr.
Presidente, a Sorocaba, para uma reunião com o Sr. Carlos Cezar, deputado
Estadual, em busca de recursos para aquisição de uma ambulância. O segundo
orador inscrito, vereador Baiano do Buzão, declinou do uso da palavra. O
terceiro orador inscrito, vereador Macalé, corroborou com a fala do vereador
Ademir Chiarapa, a respeito do trabalho dos Vereadores em busca de recursos
para o Município; falou da conquista de duas ambulâncias adaptadas; justificou
seu trabalho como Vereador; e finalizou parabenizando a posse do novo vereador,
Sr. Kooshi Nakai. O quarto e último orador inscrito, vereador Rogério Barros,
parabenizou a posse do novo vereador, Sr. Kooshi Nakai; relatou algumas viagens
que realizou a São Paulo, para reuniões com alguns Deputados, em busca de
recursos para pavimentações asfálticas e a aquisição de uma viatura para o Setor
de Posturas; falou a respeito de um evento na cidade de Jaú, que participou, com a
presença do Sr. Vice-Governador do Estado; e finalizou comentando sobre a
recém-criada Secretaria de Desenvolvimento do Interior, da gestão Doria. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção de
Deus, quando eram vinte e duas horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar,
foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 18 de fevereiro de 2019

Neto Danzi
Presidente

Gustavo Jordani
1º Secretário

Subtenente Elói
2º Secretário
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