CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 24/06/19
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove, às vinte
horas, sob a presidência do 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 vigésima primeira 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 – “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 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, as Atas da vigésima Sessão Ordinária e quarta Sessão Solene,
realizadas em dezessete e dezenove do corrente, respectivamente, que, sem
sofrerem debate ou retificação, foram aprovadas por unanimidade; e, em
seguida, solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. João Pinheiro, a
pedido do vereador Ademir Chiarapa. Fez uso da TRIBUNA LIVRE, a Sra.
Nelzely Norma de Campos Dias, que falou sobre a “Quinta Romaria Aquática”.
Logo após, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até vinte e cinco minutos,
para cumprimentos à oradora e para uma conversa com os Srs. Vereadores, na
Sala de Reuniões, quando eram vinte horas e vinte e cinco minutos. Às vinte
horas e cinquenta minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo
constatado a ausência, em Plenário, da vereadora Fátima Domingues. Em
seguida, o Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e
encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes projetos, do Executivo: PL
59/19, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 24.480,00,
destinado à infraestrutura de equipamento desportivo - Pista de Atletismo no
município de Lins; e do vereador Gustavo Jordani: PDL 10/19, que autoriza a
Câmara a realizar solenidade em comemoração ao “Jubileu de Ouro” da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Lins. Foram
aprovados os Requerimentos solicitando Urgência Especial aos PL´s 57 e
58/19, ambos do Executivo, a pedido do vereador Moreira, tendo votos contrários
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dos vereadores: Dr. Leão e Dr. Marino; e ao PDL 10/19, do vereador Gustavo
Jordani, a pedido do autor. Foram aprovados os seguintes projetos, do Executivo:
PLC 23/19 e, PL´s 52 e 56 ao 58/19; do vereador Gustavo Jordani: PDL 10/19;
do vereador Rogério Barros: PL 34/19, com uma emenda; e do vereador Damião
de Souza: PL 46/19. 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: Moreira – assuntos: plantio de árvores; ambulância;
sistema de monitoramento; Ruas: Guarantã e Guaiçara; e queimadas; Roy
Nelson – assuntos: Jardim São Roque; “UBER”; Ponte; deputado Estadual
Ricardo Madalena; e desapropriações; Macalé – assuntos: evento do Grupo
Linense de Combate ao Câncer; “UBER”; e festa do padroeiro; e Rogério Barros
– assunto: reunião com moradores do Residencial Morumbi. Feita a terceira
chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se as ausências, em
Plenário, dos vereadores: Fátima Domingues e Pedrinho. Foram aprovados os
Requerimentos nºs 618 ao 633/19, sendo os de nºs 618, 619 e 625 ao 628/19,
Despachados de Plano. Feita a quarta chamada para a deliberação das
Indicações, constatou-se as ausências, em Plenário, dos vereadores: Fátima
Domingues e Pedrinho. Foram encaminhadas as Indicações nºs 368 à 370/19.
Foram lidas as seguintes correspondências encaminhadas à Câmara: Petições
dos vereadores Pedrinho, Macalé, Roy Nelson, Dr. Marino, Dr. Leão,
Moreira e Fátima Domingues, justificando suas ausências durante a 4ª Sessão
Solene; Correspondências da Câmara dos Deputados, informando a liberação
de recursos financeiros ao Município; e Ofício do Conselho Municipal de
Assistência Social, informando a nova composição do Conselho. Terminada a
matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO
EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador: Baiano do Buzão,
parabenizou ao Sr. Rui Luiz Cardoso, homenageado da última Sessão Solene, bem
como a alguns munícipes; elogiou a ética dos Vereadores; comentou sobre alguns
problemas da Cidade; agradeceu à equipe com quem trabalha na Praça Frutífera; e
finalizou falando sobre os servidores públicos municipais. O segundo orador
inscrito, vereador Moreira, fez um pronunciamento de utilidade pública devido à
perda do celular do Sr. Ari, seu amigo. O terceiro orador inscrito, vereador
Damião de Souza, comentou sobre o andamento da construção do Posto de
Saúde do Cinquentenário, cumprimentando alguns munícipes, presentes na
Galeria; defendeu seu trabalho como Vereador; falou sobre problemas de
iluminação pública; e finalizou comentando sobre os problemas com transporte de
passageiros por aplicativos. O quarto orador inscrito, vereador Ademir
Chiarapa, comentou sobre a expectativa de instalação da Usina Termelétrica em
Lins; mencionou o recesso parlamentar; falou sobre a limpeza da Avenida
Tiradentes, na parte do Jardim Tropical, bem como sobre o recapeamento asfáltico
no local; disse que o atraso no asfaltamento do Jardim Guanabara era por falta de
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liberação da Caixa Econômica Federal; criticou o Governo Federal pelo
contingenciamento de verbas para obras no Município; mencionou a reforma do
Pronto Socorro da Santa Casa com recursos da Câmara; solicitou aos Prefeitos da
região que enviassem recursos para a Santa Casa; falou sobre a instalação da
iluminação pública na Rua Mohanna Adas; e finalizou desejando um bom recesso
a todos. O sexto orador inscrito, vereador Gustavo Jordani, declinou do uso da
palavra. O sétimo e último orador inscrito, vereador Neto Danzi, justificou seu
estado de saúde gripal, agravado pelas queimadas na Cidade; falou sobre a reforma
do Pronto Socorro da Santa Casa, com recursos da Câmara; mencionou a
continuidade das atividades parlamentares mesmo em período de recesso; e
finalizou agradecendo aos Vereadores e funcionários pelo trabalho desenvolvido
durante o semestre corrente. Durante a fala do vereador Neto Danzi, encontravase na Presidência o vereador Ademir Chiarapa. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e
duas horas e quarenta e cinco minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 24 de junho de 2019
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