CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25/02/19
Aos vinte e cinco 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 quarta 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”, 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”, Rogério Antônio Furtado Barros – “Rogério Barros”, Roy Nelson Pinto –
“Roy Nelson” e Sebastião Elói de Souza Filho – “Subtenente Elói”, num 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 3ª
Sessão Ordinária, realizada em dezoito do corrente, que, sem sofrer debate ou
retificação, foi aprovada. Fez uso da TRIBUNA LIVRE, a Sra. Renata Andrea
Pietro Pereira Viana, enfermeira – presidente do Conselho Regional de Enfermagem
de São Paulo, que falou sobre “segurança do paciente: a importância do profissional
de enfermagem para um atendimento seguro à população”. Em seguida, o Sr.
Presidente suspendeu os trabalhos por até vinte minutos, para cumprimentos à
oradora, bem como para se reunirem, na Sala de Reuniões, quando eram vinte horas e
cinquenta e quatro minutos. Às vinte e uma horas e quatorze 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 vereador Pedrinho: PL 11/19, que institui no município de Lins, o “Dia da
Valorização dos Garis e Margaridas” e o PL 12/19, que institui, no município de
Lins, a "Semana de Conscientização e Combate ao Feminicídio e à Violência contra a
Mulher”. Foram aprovados os seguintes projetos, do Executivo: PLC 02/19 e PL´s:
03, com uma emenda; 04 a 06 e 10/19. Foi aprovado o requerimento do vereador
Moreira, solicitando a retirada da Urgência Simples ao PL 09/19, do Executivo,
retornando à tramitação normal. Foi adiado o PLC 135/17, do vereador Moreira, a
seu pedido, por quatro Sessões. Foram retirados e, portanto, arquivados, os PL’s:
135/18, do vereador Baiano do Buzão, a seu pedido; e 169/18, do vereador Prof. Akio,
a pedido do vereador Prof. Nakai. Esgotada a matéria da Ordem do Dia, o Sr.
Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Fizeram uso da palavra, de acordo com o
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artigo 115, do Regimento Interno, os seguintes vereadores: Roy Nelson – assuntos:
violência nas escolas; transporte coletivo e entrega de casas pela Construtora
Pacaembu; Moreira – assuntos: agressão aos professores, Av. da Saudade –
construção das casas e asfalto; Macalé – assuntos: linguagem de Libras adotada pela
Casa na transmissão das Sessões, requerimentos de sua autoria enviado às Usinas:
Lins e Renuka e agressão a professores; Rogério – assuntos: trânsito e cento e
quatorze anos do Rotary Club Internacional; Gustavo – assunto: problemas na Av.
José da Conceição; e Neto Danzi – assunto: linguagem de Libras na transmissão das
Sessões. Durante a fala do vereador Neto Danzi, assumiu a presidência o vereador
Ademir. Feita a terceira chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se
a ausência, em Plenário, do vereador Moreira. Foram aprovados os Requerimentos
nºs 127 a 131 e 133 a 147/19, sendo os de nºs: 135 a 138 e 145 a 147/19,
despachados de plano. Feita a quarta chamada para a deliberação das Indicações,
constatou-se as ausências, em Plenário, dos vereadores: Fátima e Moreira. Foram
encaminhadas as Indicações nºs: 105 a 117/19. Foram lidas as seguintes
CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Ofício do Executivo, informando
que o vereador Moreira seria o novo Líder do Governo; Ofício do PSDB de Lins,
informando que o vereador Prof. Nakai seria o novo Líder da bancada; P 03/19, do
Executivo, enviando Balancete Orçamentário e Financeiro, referente ao mês de
janeiro de 2019; e P 04/19, da Presidência, enviando Resumo Financeiro e Balancete
da Receita e da Despesa, referente ao mês de janeiro de 2019. Terminada a matéria do
Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro
orador inscrito, vereador Baiano do Buzão, fez considerações acerca da construção
da barragem de contenção de águas pluviais, dizendo que não resolveria o problema
das enchentes no Município; que o correto seria haver também nos bairros, pois a
água deles iam para o Rio Campestre, sugerindo que fossem feitas galerias altas e
fundas em ambos os lados da Av. Tiradentes, em toda a sua extensão; elogiou o
trabalho de galerias feito no Governo Valderez; disse que deveria haver manutenção
constante na barragem a ser edificada, para que não transbordasse; que a equipe do
Sr. Sandro precisava de mais pessoas, pois não dava conta de limpar toda a cidade; e
finalizou ponderando que, caso retirassem todo o mato do córrego existente na Av.
José da Conceição, quando chovesse, os buracos aumentariam muito. O segundo
orador inscrito, vereador Ademir comentou sobre a revogação da doação de terreno
que votaram naquela noite, explicando que o Município poderia ceder áreas apenas
com licitação, observando o processo legal; que queriam a instalação de indústrias e
empregos, mas havia os trâmites a serem seguidos; citou alguns problemas do
trânsito em Lins, inclusive, na Av. da Saudade, o qual pioraria muito após a entrega
de cerca de quinhentas casas edificadas pela Construtora Pacaembu; disse que na Rua
Irmã Ruth da Costa a situação do trânsito também estava crítica; elogiou a atitude de
um cidadão que reclamou um serviço à Sabesp e a parabenizou após ter sido atendido;
que o governador do Estado, Jorge Dória estava enchendo as rodovias paulistas de
pedágios; que deveriam se mobilizar e repudiar o fato; que no Estado as estradas eram
boas, mas o número de pedágios e os valores eram abusivos. O terceiro orador
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inscrito, vereador Rogério, disse que haveria mais uma reunião, no dia seguinte, do
GADE – Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico; citou quem organizava o
grupo, como havia nascido e seu objetivo; que a reunião ocorreria na fábrica da
empresa Formato, localizada na Rodovia Marechal Rondon; mencionou que o espaço
onde estava a fábrica foi cedido pelo Município; que, inicialmente, aquele terreno
havia sido doado para a Casa Sol e, não sendo por eles utilizado, foi cedido para
outros interessados; que o tema da reunião seria a respeito da Câmara de Conciliação
e Quitação, uma nova ferramenta da Legislação Trabalhista e apresentado pelo Sr.
Gardini, presidente do Sincomércio; que, ao final, havia uma confraternização e
apresentação da empresa onde ocorria a reunião aos presentes, para que todos
conhecessem o trabalho uns dos outros. O quarto e último orador inscrito, vereador
Moreira, estava ausente do Plenário. O Sr. Presidente comunicou que haveria na
Casa, no dia seguinte, às dezenove horas, Audiência Pública para demonstração das
Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2018, por parte do Executivo, convidando a
todos para comparecer e, nada mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos, sob a
proteção de Deus, quando eram vinte e três horas e quarenta e quatro minutos. Para
constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 25 de fevereiro de 2019
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