CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 08/04/19
Aos oito dias do mês de abril 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 décima 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 9ª
Sessão Ordinária, realizada em primeiro do corrente que, sem sofrer debate ou
retificação, foi aprovada. Fez uso da TRIBUNA LIVRE, o Sr. Dr. Adriano Rodrigo
Ponce de Oliveira, que falou sobre o cadastramento biométrico dos eleitores da 67ª
Zona Eleitoral de Lins/SP. Posteriormente, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos,
por até vinte minutos, para cumprimentos ao orador e para reunião com os Srs.
Vereadores, para tratar sobre títulos de homenagens, quando eram vinte horas e
quarenta minutos. Às vinte e uma horas, o Sr. Secretário procedeu à segunda
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: PLC 08/19, do
Executivo, que autoriza o Executivo a conceder o direito real de uso de bens imóveis
municipais, a título gratuito, destinados à instalação de empresas; PL 23/19, do
vereador Neto Danzi, que declara de utilidade pública a “ONG Olaria”; do vereador
Rogério Barros: PL 24/19, que denomina “José Pereira Rezende” a Alameda “B” do
Loteamento Residencial Parque das Flores; PL 25/19, que denomina “Luiza Augusta
de Rezende” a Alameda “D” do Loteamento Residencial Parque das Flores; PR
02/19, dos vereadores Neto Danzi e Ademir Chiarapa, que acrescenta dispositivo na
Resolução nº 204, de 24/06/91 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Lins,
na Seção que trata “Da Tramitação dos Projetos”; PDL 06/19, do vereador Roy
Nelson, que concede o Diploma de Honra de “Mãe Linense do Ano – 2019” à
Ilustríssima Senhora Eneide Munhoz Mendes; e PDL 07/19, do vereador Neto
Danzi, que concede o Título de “Cidadão Linense” ao Ilustríssimo Senhor Rui Luiz
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Cardoso. Foram aprovados os requerimentos, solicitando Urgência Especial, dos
vereadores Roy Nelson e Neto Danzi, aos PDL´s: 06 e 07/19, de suas autorias,
respectivamente. Foram aprovados os seguintes projetos: PDL 02/19, da Comissão
de Finanças e Orçamento, com os votos contrários dos Srs.: Dr. Leão, Dr. Marino,
Fátima e Gustavo, num total de quatro e a abstenção do vereador Rogério Barros;
PDL 06/19, do vereador Roy Nelson; PDL 07/19, do vereador Neto Danzi; e PR
01/19, do vereador Moreira, com os votos contrários dos Srs.: Dr. Leão, Dr. Marino,
Fátima e Gustavo, num total de quatro. Durante a discussão e votação do PDL
07/19, do vereador Neto Danzi, assumiu a presidência, por força Regimental, o
vereador Ademir Chiapara. Em Questão de Ordem, o vereador Macalé reclamou, ao
Sr. Presidente, que, na votação do PDL 02/19, solicitou justificativa de voto, da
mesma forma que o vereador Gustavo; que, na lista de chamada, seu nome constava
após o nome do vereador citado, tendo, entretanto, o vereador Gustavo justificado seu
voto após o dele. Foi adiado, por duas Sessões, a pedido do vereador Moreira, o PL
144/17, de sua autoria. Foi acatado o Parecer Contrário da Comissão de
Segurança Pública e de Trânsito ao PLC 45/18, do Executivo, tendo votado
favoravelmente ao parecer os Srs.: Ademir, Dr. Leão, Dr. Marino, Fátima, Gustavo
e Subtenente Elói, num total de seis e contrariamente os Srs.: Baiano do Buzão,
Macalé, Moreira, Prof. Nakai, Rogério e Roy, num total de seis. Ausentes os Srs.:
Damião e Pedrinho. O Sr. Presidente votou, para o desempate, favoravelmente ao
parecer, sendo, portanto, o projeto, rejeitado e arquivado. Durante a discussão do
referido Parecer Contrário, assumiu a presidência o vereador Ademir, para que o
vereador Neto Danzi pudesse fazer uso da palavra. Esgotada a matéria da Ordem do
Dia, o Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Foi apreciado o Relatório Final
da Comissão Especial, constituída pelo Ato nº 3.683, de 20/08/18, instituída para
o acompanhamento e elaboração de estudos quanto ao corte realizado nas
complementações das aposentadorias e pensões, bem como, a não implantação do
Fundo de Complementação aos Servidores Públicos Municipais, tendo sido
aprovado por unanimidade entre os presentes no Plenário. Em seguida, fizeram uso
da palavra, de acordo com o artigo 115, do Regimento Interno, os seguintes
vereadores: Macalé – assunto: Conferência de Saúde; Gustavo – assuntos: votação
do Parecer Contrário da Comissão de Segurança Pública e de Trânsito ao PLC 45/18,
do Executivo, demolição da ponte da rodoviária, Cemitério São João Baptista, Ruas:
Oscar Capela e Dr. Alberto Cardoso e semáforo da Av. São Paulo; Moreira –
assuntos: demolição da ponte da rodoviária, Cemitério São João Baptista, buracos e
recapeamento; e Rogério – assuntos: asfalto, segurança, saúde, atividades para as
crianças e turismo. Feita a terceira chamada para a deliberação dos Requerimentos,
constatou-se as ausências, em Plenário, dos Srs.: Fátima, Damião, Dr. Marino e
Pedrinho. Foram aprovados os Requerimentos nºs: 302, 315 a 322, 329 a 333 e
339/19, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 303, 313, 314 e
338/19. Feita a quarta chamada para a deliberação das Indicações, constatou-se as
ausências, em Plenário, dos Srs.: Fátima, Damião, Dr. Marino, Pedrinho e Roy
Nelson. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 198, 199, 205, 206, 212 e 213/19.
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Foram lidas as seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Ofício do
Ministério Público do Estado de São Paulo, quarta Promotoria de Justiça de
Lins, comunicando a Instauração de Inquérito Civil nº 616/19, a respeito do Contrato
com a empresa Leão & Leão, atualmente denominada Estre SPI Ambiental;
Requerimento nº 303/19, do vereador Zé Gomes, solicitando a prorrogação da
licença para tratar de assuntos particulares, pelo período de sessenta dias, a contar a
partir do dia 11/04/19, deferido pela Presidência em 03/04/19; e P 10/19, da
Presidência, enviando Prestação de Contas do Exercício Financeiro do ano de 2017 Balanço Geral. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro, segundo e terceiro oradores inscritos,
vereadores: Ademir, Baiano do Buzão e Rogério, declinaram do uso da palavra. O
quarto orador inscrito, vereador Moreira, mencionou o desabafo do Sr. Carlos
Moreno sobre a forma com que sua mãe, Sra. Regina, foi atendida em um hospital
privado da cidade; que o fato era um absurdo, pois o serviço era pago e não se
justificava o mau trato no Pronto Atendimento, ainda mais a uma idosa; parabenizou
ao Sr. Carlos por ter se manifestado, porque, se fosse na Santa Casa, todos estariam
comentando; disse que eram solidários a quem necessitava da saúde no Município e
que o Hospital em questão devia um pedido de desculpas à Sra. Regina. O quinto e
último orador inscrito, vereador Neto Danzi, citou com alegria a presença da Sra.
Irene Soares, com oitenta e oito anos, mãe do vereador Baiano do Buzão que,
acompanhada de dois outros filhos, esteve presente até momentos antes na Sessão;
disse que ficava triste com a ocorrência do fato mencionado pelo vereador Moreira;
que fazia coro e se compadecia com a família do Sr. Carlos Moreno; que a deputada
Janaína Paschoal realmente foi bem votada em Lins e deviam pedir verbas a ela; que
foram visitar a Santa Casa e viram a aplicação do dinheiro que a Câmara repassou à
entidade no ano passado; que as instalações do Pronto Socorro eram precárias e
precisavam ser reformadas; que, em breve, devia chegar um projeto para as melhorias
e contava com o apoio dos Srs. Vereadores para aplicarem o montante a ser devolvido
pela Casa ao Executivo no corrente ano da mesma forma e, nada mais havendo a
tratar, encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram trinta e três
minutos do dia seguinte, nove. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 09 de abril de 2019
Neto Danzi
Presidente
Ademir Chiarapa
Vice-Presidente
Gustavo Jordani
1º Secretário

Subtenente Elói
2º Secretário
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