CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 13/05/19
Aos treze dias do mês de maio 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 quinta 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, as Atas da 14ª Sessão
Ordinária e da 3ª Sessão Solene, realizadas em seis e dez do corrente
respectivamente que, sem sofrer debates ou retificações, foram aprovadas. Após,
fez uso da TRIBUNA LIVRE, o Sr. Arquimedes Brumati, contador aposentado,
que fez uma retrospectiva do Centro de Valorização da Vida – CVV- Posto de
Atendimento de Lins. Posteriormente, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos,
por até trinta minutos, para: cumprimentos e foto com o orador; conversarem com
o Sr. Jéferson, do Observatório Social e se reunir com os Srs. Vereadores, na Sala
de Reuniões, quando eram vinte horas e trinta e sete minutos. Às vinte e uma
horas e um minuto, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo
constatado as presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Pela Ordem, o
vereador Damião solicitou um minuto de silêncio, pelo falecimento dos Srs.: Renê
Marques de Moraes e Damião Carvalho, tendo sido atendido pelo Sr. Presidente
que, após, deu início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e encaminhados às
Comissões Permanentes, os seguintes projetos: do Executivo: Substitutivo nº 01
ao PLC 18/19, que demarca o perímetro urbano do Município, compreendendo a
zona urbana e de expansão urbana e revoga as Leis Complementares nºs: 223, de
01/09/94; 601, de 29/08/01; 705, de 19/03/03; 1.431, de 12/02/15; 1.459, de 12/08/15
e 1.499, de 26/02/16; PLC 21/19, que autoriza o Executivo a doar bem imóvel para
fim de moradia de interesse social e firmar Contrato de Doação com Encargos com os
Srs.: Sabrina Rafaela dos Santos Meneguim Silva e Luiz Ricardo de Castro Silva e dá
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outras providências; PL 41/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$
100.823,09, destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Lins – FMDCA; e PL 42/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$
333.920,00, destinado à aquisição de equipamentos para Estruturação das Redes de
Atenção Básica: de Saúde e Saúde Bucal e para controle da população de animais em
situações excepcionais, com recursos advindos do Governo Federal; do vereador
Rogério Barros: PL 16/19, que declara de utilidade pública o “Núcleo de Apoio à
Vida de Lins – NAVILINS”; e PL 39/19, que denomina “José Sodré Villela” a Rua
15 do Loteamento Residencial Parque das Flores; e, do vereador Moreira, o PL 40/19,
que revoga a Lei nº 5.524, de 14/09/2011, que determina a seleção de atletas para a
participação em eventos esportivos e dá outras providências. Foram aprovados os
seguintes requerimentos, solicitando Urgência Especial: vereador Subtenente Elói,
ao PL 30/19, do Executivo; e vereador Neto Danzi, ao PDL 08/19, da Mesa
Administrativa. Foram aprovados os seguintes projetos: PL 16/19, do vereador
Rogério Barros; PL 30/19, do Executivo; e PDL 08/19, da Mesa Administrativa.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu início ao
EXPEDIENTE. Em seguida, fizeram uso da palavra, de acordo com o artigo
115, do Regimento Interno, os seguintes vereadores: Baiano do Buzão –
assuntos: área frutífera e pista de atletismo do Residencial José Dias dos Santos;
Dr. Leão – assunto: prevenção à epidemia de dengue; Moreira – assuntos: 1ª
Semana da diversidade de Lins e doação de ração dele e do vereador Rogério à
ONG Refúgio Pet; Ademir – assuntos: saneamento básico, déficit no Estado de
São Paulo, crianças que morriam por falta de saneamento básico no mundo e
diversos comentários relativos ao assunto; Rogério – assunto: Praça Dom Bosco;
Gustavo – assuntos: bingo em prol da ONG Refúgio Pet e problema de trânsito
no cruzamento da Av. Arquiteto Luiz Saia com a Rua Jacob Melges Camargo;
Neto Danzi - assuntos: dengue, causa animal e recursos da Câmara Municipal
de Lins; Damião – assuntos: Condomínio Morada do Bosque, Parque dos
Trabalhadores, necessidade da contratação de funcionários para a limpeza
municipal, dengue e Rua João Baptista de Araújo. Durante a fala do vereador
Neto Danzi, assumiu a presidência o vereador Ademir. Feita a terceira chamada
para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se as ausências, em Plenário, dos
Srs.: Dr. Marino, Fátima e Roy. Foram aprovados os seguintes requerimentos,
solicitando Urgência Simples a projetos do Executivo: vereador Ademir, ao PLC
21/19 e PL 37/19; e vereador Moreira, ao PLC 09/19 e aos PL´s: 31, 38, 41 e
42/19. Foram aprovados os Requerimentos nºs: 436, 445 a 453 e 465 a
477/19, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 445, 447, 462
a 464, 469 e 470/19. Feita a quarta chamada para o encaminhamento das
Indicações, constatou-se as ausências, em Plenário, dos Srs.: Dr. Marino, Fátima,
Pedrinho e Rogério. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 301 e 303 a
317/19. Foram lidas as seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara:
Petição do vereador Pedrinho, justificando sua ausência durante a 3ª Sessão
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Solene; e da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos
financeiros ao Município. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador
Baiano do Buzão, citou uma história que seu pai contava, para elucidar que
eram os humildes que estendiam a mão a quem precisava; comentou o fato de um
conhecido seu ter plantado um pé de mexerica na área frutífera que edificou, tendo
arrancado e levado embora após uma criança pegar um fruto pequeno; agradeceu
ao esterco doado pelo vereador Rogério; convidou aos Edis para conhecerem o local
e finalizou solicitando ao Sr. Ivan Parente que enviasse a ele dois vídeos gravados,
para que os compartilhasse nas redes sociais. O segundo orador inscrito, vereador
Ademir, parabenizou ao vereador Neto Danzi por destinar economias da Casa à
construção do abrigo para animais; disse que a Câmara era operosa, e não faziam
mais pelo fato de não terem a máquina administrativa nas mãos,
cumprimentando aos colegas; comentou acerca do bom trabalho desenvolvido pela
Sabesp, com grande investimento em Lins; e finalizou dizendo que defendia a sua
não privatização. O terceiro orador inscrito, vereador Rogério, agradeceu as
palavras do vereador Baiano, dizendo que ele tinha o seu respeito; teceu
comentários acerca de um terreno existente ao lado da Escola Décia Lourdes
Machado, o qual sugeriu que fosse vendido e o montante arrecadado aplicado em
melhorias na quadra do Pasetto; disse que fez um requerimento solicitando
informações sobre o cumprimento da indicação na qual pedia a venda da área
citada; que fez uma visita, juntamente com o Sr. Israel Alfonso, secretário
Municipal a um empresário do ramo de confecções da cidade, Sr. Marola, que
informou não conseguir completar seu quadro de funcionários devido à falta de
mão-de-obra qualificada, pedindo ajuda ao Executivo para montar, em parceria
com o Senai, um curso para capacitação na área de costura, pois necessitava de
aproximadamente vinte e cinco profissionais. O quarto orador inscrito, vereador
Moreira, disse que um munícipe conversou com ele, pois estava à procura de um
local para realizar um encontro de som automotivo e carros rebaixados, com a
finalidade de arrecadar ração para cães e gatos; que conversou com o Secretário de
Esportes do Município e conseguiu a cessão do CSU; que demorou, mas enfim
conseguiriam fazer o abrigo no Município para cães e gatos e, por enquanto,
ajudariam como pudessem; que parte da verba que seria utilizada para o
recapeamento da Rua Guarantã foi ele quem conseguiu; que estavam aguardando
apenas a Ordem de Serviço, pois os recursos do Governo Federal eram demorados;
citou Vereadores que obtiveram verbas para recapeamento asfáltico em outros
locais; e finalizou comentando que existiam vários postos de trabalho na cidade,
porém muitas pessoas não trabalhavam por vários motivos ou falta de qualificação
profissional. O quinto orador inscrito, vereador Macalé, encontrava-se ausente
do Plenário. O sexto orador inscrito, vereador Neto Danzi, disse que entendia
que a humildade era importante; que tratava a todos os Srs. Vereadores
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igualmente e, se falava algo em determinados momentos, era para cumprir o
Regimento Interno, independente de quem estivesse com a palavra; que, muitas
vezes, deixava a até discussão transcorrer; e que não impediu o vereador Baiano
de falar, porém, no uso da Tribuna pelo artigo 115, o orador tinha que se ater ao
assunto para o qual pediu a palavra. Durante a fala do vereador Neto Danzi,
assumiu a presidência o vereador Ademir. O sétimo e último orador inscrito,
vereador Gustavo, declinou do uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e
três horas e cinquenta e sete minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 13 de maio de 2019
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