CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 6ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 16/08/19
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, às vinte horas,
sob a presidência do Sr. José Roberto Danzi – presidente, tendo como Secretário o
Sr. Luiz Gustavo Jordani Paltanin – 1º secretário, realizou-se, no Edifício “José
Antunes da Silveira”, a sexta Sessão Solene, do terceiro Ano Legislativo, da
décima sétima Legislatura da Câmara Municipal de Lins. Compareceram os Srs.:
Ademir Chiarapa, José Aparecido Floro Filho – “Baiano do Buzão”, José Luiz
Bittencourt Leão – “Dr. Leão”, José Roberto Danzi – “Neto Danzi”, Kooshi Nakai
– “Profº Nakai”, Luiz Gustavo Jordani Paltanin – “Gustavo Jordani”, Marcelo
Moreira da Silva – “Moreira”, Marino Bovolenta Júnior – “Dr. Marino”,
Reginaldo Martins Marques – “Macalé”, Rogério Antônio Furtado Barros –
“Rogério Barros” e Sebastião Elói de Souza Filho – “Subtenente Elói”, num total
de onze. Deixaram de comparecer os Srs.: Aparecida de Fátima Domingues
Ottenio – “Fátima Domingues”, Damião Franco de Souza – “Damião de Souza”,
Pedro Luiz Ferreira Lima – “Pedrinho” e Roy Nelson Pinto – “Roy Nelson”,
num total de quatro. Convidou, o Sr. Presidente, para adentrar ao Plenário e fazer
parte da Mesa, o Ilustríssimo Sr. Israel Antônio Alfonso, secretário Municipal de
Desenvolvimento Sustentável, naquele Ato representando o Prefeito Municipal.
Em seguida, o Sr. Presidente convidou as autoridades presentes para adentrarem
ao Plenário e tomarem assentos no local a elas destinado. Logo após, o Sr.
Presidente solicitou ao vereador Rogério Barros que conduzisse ao Plenário o
homenageado daquela noite, Sr. João Leiva Campos Filho, popularmente
conhecido como Leivinha. A seguir, composta a Mesa Diretora, o Sr. Presidente
solicitou a todos que ficassem em pé, declarando abertos os trabalhos, sob a
proteção de Deus. Em seguida, foram executados os Hinos: Nacional e a Lins, pela
Banda Municipal “Benedito Marinho”, sob a regência do maestro Antônio
Francisco Botasso, bem como, em caráter excepcional, o Hino da Sociedade
Esportiva Palmeiras, em homenagem ao Sr. Leivinha, que defendeu o Clube por
vários anos. Após a apresentação, o Sr. Presidente esclareceu a todos, que aquela
Sessão Solene foi especialmente convocada, em atendimento ao Decreto Legislativo
nº 546, de 26/11/18, de autoria do vereador Rogério Barros, para que a Casa
pudesse prestar uma homenagem especial, concedendo o Título de Cidadão
Linense ao Ilustríssimo Sr. Leivinha. Fez uso da palavra, o vereador Rogério
Barros, orador oficial do Legislativo naquela Solenidade. Em sequência, o vereador
Gustavo Jordani fez a leitura do Título de Cidadão Linense. A seguir, o Sr.
Presidente fez a entrega do referido Título, bem como de um bóton ao
homenageado. Ato contínuo, foi apresentado um vídeo em homenagem ao Sr.
Leivinha. Fez uso da palavra, em seu nome e de toda a família, o Sr. Jadson
Campos Leiva, irmão do homenageado. Posteriormente, o homenageado colocou-se
à frente para receber mimos, placas e flores dos convidados presentes. Em seguida,
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foi apresentado um outro vídeo, elaborado pelo Sr. Dr. Clodoaldo Pacce Filho,
autoridade presente no Plenário, comemorativo aos noventa anos do Clube
Atlético Linense. Apresentou-se a cantora Natália Rey, com algumas canções. Em
seguida, fizeram uso da palavra: o Sr. Israel Antônio Alfonso, em nome do
Município; o homenageado daquela noite, Sr. Leivinha; e, por fim, o Sr.
Presidente. A seguir, o vereador Gustavo Jordani procedeu à leitura das
correspondências recebidas. Em sequência, o Sr. Presidente destacou a presença,
naquela Sessão, dos Srs. Vereadores, do Sr. Secretário Municipal, das demais
ilustres autoridades e convidados presentes, da imprensa, da Banda Municipal, da
cantora, dos representantes das Entidades, dos funcionários da Câmara e de todos
os 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
trinta e três minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 16 de agosto de 2019
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