CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 06/05/19
Aos seis dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, às vinte horas, sob a
presidência do 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 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 – “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 décima terceira
Sessão Ordinária, realizada em vinte e nove de abril que, sem sofrer debate ou
retificação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou um minuto de silêncio pelos seguintes falecimentos: Sr. Mauro Laércio
Souza e Sra. Rejane Nelissa Machado, ambos a seu pedido. Faria uso da
TRIBUNA LIVRE, o Sr. Padre Reginaldo Marcolino, porém informou que não
poderia comparecer à Sessão. Em seguida, o Sr. Presidente deu início à ORDEM
DO DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes
Projetos, do vereador Rogério Barros: PL 35/19, que denomina “Vicente Dias de
Campos” a Alameda “C” do Loteamento Residencial Parque das Flores; e PL
36/19, que institui, no âmbito do município de Lins, a Carteira Municipal de
Identificação do Autista - CMIA; do Executivo: PL 37/19, que abre crédito
adicional especial no valor de R$ 100.000,00, destinado a atender a Sociedade
Beneficente Asilo São Vicente de Paulo, para o desenvolvimento de Programas,
Projetos e Serviços, através da Secretaria Municipal de Assistência Social; e PL
38/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 930.856,14, destinado à
reforma das Unidades de Atenção Especializada: CAPS - Centro de Atenção
Psicossocial AD - Álcool e Drogas e CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
Infantil, com recursos advindos do Governo Federal; do vereador Gustavo
Jordani: PR 04/19, que altera o dispositivo do artigo 126, do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Lins; e da Mesa Administrativa: PDL 08/19, que dispõe
sobre a utilização da Logomarca do Centenário do município de Lins, no período
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de 21/04/19 a 31/12/20. Logo após, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por
até cinco minutos, para que as Comissões exarassem seus Pareceres aos Projetos
da Pauta, quando eram vinte horas e cinco minutos. Às vinte horas e dez
minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo constatado as
presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foram aprovados os
seguintes Projetos, do Executivo: PLC´s 08, com uma Emenda, 14 e 15/19; e do
vereador Neto Danzi: PL 23/19. Foi retirado da Pauta, o PLC 18/19, do
Executivo, em virtude do recebimento do Substitutivo nº 01, o qual seria lido na
Sessão subsequente. Durante a discussão e votação do PL 23/19, encontrava-se na
Presidência, o vereador Ademir Chiarapa, devido à suspeição do vereador Neto
Danzi, de acordo com o § 1º do artigo 25, do Regimento Interno. Em seguida, o
Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até cinco minutos, para que pudessem
tirar uma fotografia com os membros da ONG Olaria, presentes na Galeria,
quando eram vinte e uma horas e quarenta minutos. Às vinte e uma horas e
quarenta e cinco minutos, o Sr. Secretário procedeu à terceira chamada, tendo
constatado as presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. 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, Rogério
Barros – assunto: aplicativo de transportes em Lins; Profº Nakai – assunto:
visita de uma comitiva do Japão; Moreira – assuntos: ONG Refúgio Pet;
SABESP; e Receita Federal; Ademir Chiarapa – assuntos: limpeza da Avenida
Tiradentes; e identificação das ruas; Fátima Domingues – assuntos: ONG
Refúgio Pet; obra da UBS do Cinquentenário; e castramóvel; Dr. Marino –
assunto: animais na Cidade; e Macalé – assuntos: exposição de orquídeas;
pedidos de emendas; e sua página na internet. Feita a quarta chamada para a
deliberação dos Requerimentos, constatou-se a ausência, em Plenário, do vereador
Roy Nelson. Foram aprovados os Requerimentos nºs 429 ao 435 e 437 ao
444/19, sendo os de nºs 430 ao 435 e 438/19, despachados de plano. Feita a
quinta chamada para a deliberação das Indicações, constatou-se a ausência, em
Plenário, do vereador Roy Nelson. Foram encaminhadas as Indicações nºs 280
à 300/19. Foram lidas as seguintes correspondências encaminhadas à Câmara:
Petição do vereador Dr. Leão, justificando sua ausência durante a 2ª Sessão
Solene; e Ofício da SABESP, informando sobre a realização de processo
licitatório para aquisição de grupo gerador a diesel automático para estação
elevatória de esgoto final de Lins, tendo vencido a empresa MS Geradores Ltda.,
no valor de R$ 173.800,00. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador
Ademir Chiarapa, falou sobre respostas do Executivo a requerimentos, de sua
autoria, sobre uniformes dos alunos da rede municipal e o quadro de médicos nas
Unidades Básicas de Saúde. O segundo orador inscrito, vereador Baiano do
Buzão, comentou sobre os munícipes que fazem críticas pelas redes sociais; falou
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do profissionalismo do radialista Cilmar Machado; comentou sobre as casas da
COHAB; teceu comentários sobre as gestões anteriores e atual do Executivo; e
finalizou falando sobre a área frutífera de seu Bairro. O terceiro orador inscrito,
vereador Macalé, agradeceu aos munícipes que o elogiaram, pelas redes sociais,
pelo seu trabalho; e finalizou falando sobre o trabalho dos Vereadores suplentes. O
quarto orador inscrito, vereador Damião de Souza, parabenizou aos seguintes
órgãos: TV Câmara, Administração Municipal, Secretaria de Saúde, ONG
Refúgio Pet, bem como ao deputado Federal Arnaldo Jardim, pela verba para o
asfaltamento do final da Rua João Batista de Araújo; falou da conquista de verba,
pela vereadora Fátima Domingues, para a aquisição de um veículo castramóvel; e
finalizou comentando sobre o atraso das obras da UBS do Bairro Cinquentenário.
O quinto orador inscrito, vereador Neto Danzi, informou os procedimentos no
combate à procriação do mosquito da dengue; falou a respeito da lotação do Pronto
Socorro da Santa Casa; fez um comentário de utilidade pública sobre os horários
de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde; e finalizou falando sobre os
debates ocorridos naquela noite. A sexta e última oradora inscrita, vereadora
Fátima Domingues, parabenizou o trabalho dos vereadores: Subtenente Elói e
Profº Nakai; defendeu o seu trabalho como Vereadora; e finalizou fazendo
declarações que sofreu agressões verbais naquela noite. Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente informou que nas próximas quarta-feira e quinta-feira
haveria Audiências Públicas para discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o ano de 2020, bem como na próxima sexta-feira haveria Sessão Solene em
homenagem ao “Dia das Mães”, e encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus,
quando eram vinte e três horas e trinta e seis minutos. Para constar, foi lavrada a
presente Ata.
C.M. de Lins, 06 de maio de 2019
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