CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27/05/19
Aos vinte e sete 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 –
vice-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 décima sétima 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, 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” e Sebastião Elói de Souza Filho –
“Subtenente Elói”, num total de treze, tendo comparecido, posteriormente, o Sr.
Roy Nelson Pinto – “Roy Nelson”, perfazendo um total de quatorze. Deixou de
comparecer, a Sra. Aparecida de Fátima Domingues Ottenio – “Fátima
Domingues”. 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 16ª Sessão Ordinária, realizada em vinte do corrente que, sem
sofrer debate ou retificação, foi aprovada. Após, fez uso da TRIBUNA LIVRE, o
Sr. Dr. Pilton Félix Pereira, médico, que falou sobre o tema: “Saúde em Lins –
como melhorar?”. Posteriormente, o Sr. Presidente agradeceu a presença, na
Casa, da Sra. Mitiko, enfermeira, e dos Srs.: Luiz Alfredo, presidente do Sindicato
Rural de Lins e Rogério Amaral, advogado e, ato contínuo, suspendeu os
trabalhos, por até cinco minutos, para cumprimentos e foto com o orador, quando
eram vinte horas e quarenta minutos. Às vinte horas e quarenta e cinco minutos,
o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo constatado a ausência, em
Plenário, da vereadora Fátima. Em seguida, o Sr. Presidente deu início à
ORDEM DO DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os
seguintes projetos: do Executivo: PL 47/19, que abre crédito adicional especial no
valor de R$ 250.000,00, destinado à manutenção da modalidade de Educação
Fundamental e Infantil, da Secretaria Municipal de Educação; PL 48/19, que
abre crédito adicional especial no valor de R$ 90.000,00, destinado à manutenção
da modalidade de Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação; e PL
49/19, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional,
composta por Bombeiros Civis, nos estabelecimentos que menciona e dá outras
providências. Foram aprovados os requerimentos do vereador Moreira,
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solicitando Urgência Especial ao Substitutivo nº 01 ao PLC 18/19 e ao PLC
19/19, ambos do Executivo. Ausente nas votações a vereadora Fátima. Foram
aprovados os seguintes projetos: do Executivo: Substitutivo nº 01 ao PLC
18/19; PLC 19/19, com três emendas e o PL 29/19; e, do vereador Gustavo
Jordani, o PR 04/19, com o voto contrário do vereador Damião. Ausentes nas
votações a vereadora Fátima. Foi aprovado, a pedido do vereador Moreira, o
requerimento solicitando a retirada da tramitação em Urgência Simples, do PL
40/19, de sua autoria, retornando à tramitação normal. 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: Roy Nelson – assuntos: Santa Casa de Lins e contar um
caso sobre a necessidade da devolução de verbas, por parte dos Vereadores que
votaram favoravelmente, à época, em um projeto, por conta de um processo,
julgado após vinte e nove anos; Rogério – assuntos: Associação de moradores do
Jardim Primavera, praça defronte à Unilins, 52º Aniversário do Cemic e
Associação dos Moradores de Lins – AMOL; Neto Danzi - assuntos: ONG
Refúgio Pet e Pronto Socorro da Santa Casa de Lins; Gustavo – assuntos: ONG
Refúgio Pet e problemas na Associação Brasileira de Beneficência Comunitária –
ABBC; e Ademir – assuntos: pedido de limpeza da rua atrás da pista do
Aeroporto Municipal, cuidados com as votações na Casa e monumentos
escultóricos “Eu Amo Lins”. 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.: Fátima e Roy.
Foram aprovados os requerimentos, do vereador Moreira, solicitando Urgência
Simples aos PL´s 44, 47 e 48/19, do Executivo. Foram aprovados os
Requerimentos nºs: 454 a 461, 486 a 489, 496 e 498 a 551/19, tendo sido
Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 526 a 529, 534, 535 e 551/19.
Feita a quarta chamada para o encaminhamento das Indicações, constatou-se as
ausências, em Plenário, dos Srs.: Fátima e Roy. Foram encaminhadas as
Indicações nºs: 302, 320 a 323 e 326 a 336/19. Foram lidas as seguintes
CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Ofício da SABESP, informando a
realização de processo licitatório para a execução de obras para a construção de caixa
de dissipação (antiespuma) e de caixa para calha “parshall”, na saída da estação de
tratamento de esgotos de Lins, tendo vencido a empresa Murilo de Lima Torcatti, no
valor de R$ 47.900,00; e Ofício do Executivo, enviando cópias dos Decretos nºs
11.745 ao 11.752. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início
ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Ademir,
declinou do uso da palavra. O segundo orador inscrito, vereador Baiano do
Buzão, defendeu os Vereadores e o Sr. Prefeito, dizendo que sempre pediam
verbas para a cidade; citou alguns Pares que viajaram com ele para fazer as
solicitações de emendas e salientou que conseguiram muito dinheiro para a Santa
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Casa, a qual melhorou muito; agradeceu ao Dr. Marcelo, do NGA-27 de Lins, que
o atendeu muito bem; parabenizou aos funcionários do Pronto Socorro da Santa
Casa pelo trabalho e ao presidente Neto Danzi, que se sensibilizou em transferir
valores da Câmara para a reforma daquele local; e finalizou solicitando aos
Prefeitos da região que contribuíssem com a Santa Casa. O terceiro orador
inscrito, vereador Damião, agradeceu ao Sr. Nilton, da Prefeitura, pelo
atendimento de algumas solicitações de limpeza de áreas; fez comentários sobre a
Santa Casa e desejou à direção uma boa administração; justificou seu voto
contrário no PR 04/19; disse que o Requerimento nº 322/19, do vereador
Pedrinho, pedindo a equiparação do vale-alimentação para os Agentes
Comunitários de Saúde, chamou a sua atenção, pois aquela era uma luta antiga e
se solidarizou com a causa. O quarto orador inscrito, vereador Neto Danzi, disse
que o mérito da verba que devolveriam à Prefeitura para ser utilizada na reforma
do Pronto Socorro da Santa Casa era de todos os Srs. Vereadores, porém,
dependiam, também, da vontade do Sr. Prefeito em acatar o pedido feito para o
encaminhamento da verba. O quinto e último orador inscrito, vereador Rogério,
declinou do uso da palavra. Durante a fala do vereador Neto Danzi, assumiu a
presidência o vereador Ademir. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
convidou a todos para participar, dia vinte e nove, às doze horas, na Casa, dos
exercícios físicos referentes ao Dia do Desafio, bem como para comparecerem, dia
trinta, às vinte horas, na Audiência Pública para o demonstrativo dos resultados
do 1º Quadrimestre de 2019, por parte do Executivo, como exigência da Lei de
Responsabilidade Fiscal e, após, encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus,
quando eram vinte e três horas e três minutos. Para constar, foi lavrada a
presente Ata.
C.M. de Lins, 27 de maio de 2019
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