CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 01/04/19
Ao primeiro dia do mês de abril 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 nona
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 – “Profº 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 oitava Sessão Ordinária, realizada em vinte e cinco de março,
que, sem sofrer debate ou retificação, foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, o Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e
encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes projetos, do Executivo:
PL 18/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 20.000,00, destinado
à aquisição de materiais permanentes para a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Lins - APAE; PL 19/19, que abre crédito adicional especial no
valor de R$ 50.000,00, destinado à APAE de Lins, para o desenvolvimento de
programas, projetos e serviços na proteção social básica e/ou especial, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social; PL 20/19, que abre crédito adicional
especial no valor de R$ 158.400,00, destinado ao Centro de Referência
Especializado de Assistência Social – CREAS, para ofertar serviços de proteção
social aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas; PL 21/19,
que abre crédito adicional especial no valor de R$ 200.000,00, destinado à
aquisição de materiais permanentes para serviços, programas e projetos da
Secretaria Municipal de Assistência Social; e PL 22/19, que abre crédito adicional
especial no valor de R$ 77.035,77, destinado à realização de Seminário de
Educação Ambiental voltado para Recursos Hídricos, na região de Lins; e da
Comissão de Finanças e Orçamento: PDL 05/19, que aprova as contas da
Prefeitura Municipal de Lins, referente ao exercício de 2016. Foi retirado o PL
12/19, do vereador Pedrinho, de acordo com o Requerimento nº 301/19, a pedido
do autor, sendo arquivado. Logo após, o Sr. Presidente deu início ao

1

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
EXPEDIENTE. Fizeram uso da palavra, de acordo com o artigo 115, do
Regimento Interno, os seguintes vereadores, Gustavo Jordani – assuntos:
Travessa Paulo Ivani de Toledo; e Cemitério São João Batista; Macalé –
assuntos: atitude do Sr. Presidente; Rejane de Paiva Casadei; Linense; palestra de
educação; e cemitérios; Ademir Chiarapa – assuntos: indicações atendidas; e
homenagem que Lins recebeu; e Pedrinho – assuntos: Guarda Municipal; e tapaburacos. Feita a segunda chamada para a deliberação dos Requerimentos,
constatou-se as presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foram
aprovados os Requerimentos nºs 266 ao 300/19, sendo os de nºs 267 ao 271,
276, 298 e 299/19, despachados de plano. Feita a terceira chamada para a
deliberação das Indicações, constatou-se as presenças, em Plenário, de todos os
Srs. Vereadores. Foram encaminhadas as Indicações nºs 183 à 197/19. Foram
lidas as seguintes correspondências encaminhadas à Câmara: Requerimento nº
269/19, do vereador Professor Akio, solicitando o afastamento do cargo de
Vereador para exercer as funções de Secretário Municipal de Agricultura, Meio
Ambiente e Sustentabilidade, pelo tempo em que estiver exercendo a citada
função, a contar a partir do dia 01/04/19, deferido por esta Presidência em
26/03/19; P 08/19, do Executivo, enviando Prestação de Contas do Exercício
Financeiro do ano de 2018 - Balanço Geral; e P 09/19, da Presidência, enviando
Prestação de Contas do Exercício Financeiro do ano de 2018 - Balanço Geral.
Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO
EXPEDIENTE. O primeiro e único orador inscrito, vereador Baiano do Buzão,
parabenizou o médico da Santa Casa, pelo desabafo, em redes sociais, a respeito do
Pronto Socorro; falou sobre a situação do Pronto Socorro e da Enfermaria do
citado Hospital; e finalizou comentando sobre verbas para o referido Hospital.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente informou o prazo, até a sexta-feira
seguinte, para as indicações à homenagem ao “Dia das Mães”, e encerrou os
trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e uma horas. Para constar,
foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 1º de abril de 2019
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