CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 12/08/19
Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, às vinte horas, sob a
presidência do Sr. José Roberto Danzi – 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 terceira
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 segunda Sessão Ordinária e da quinta Sessão Solene, realizadas em cinco
e nove do corrente, respectivamente, que, sem sofrerem debate ou retificação, foram
aprovadas por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente solicitou um minuto de
silêncio pelos seguintes falecimentos: Sra. Maria Amélia Godinho, a pedido do
vereador Rogério Barros; e Sra. Sumaya Adas, a pedido do vereador Macalé. Em
seguida, o Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e
encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes projetos, todos do Executivo:
PL 63/19, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00,
destinado à APAE de Lins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social,
para o desenvolvimento de projetos e serviços na proteção social básica e/ou especial;
PL 64/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 103.000,00, destinado ao
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lins - FMDCA; e PL
65/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 99.073,00, destinado à
realização do Plano Diretor de Macrodrenagem e Controle de Erosão Rural de Lins.
Em sequência, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até dez minutos, para que
os Pareceres dos projetos daquela noite fossem exarados, quando eram vinte horas e
cinco minutos. Às vinte horas e quinze minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda
chamada, tendo constatado a ausência, em Plenário, da vereadora Fátima
Domingues. Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, novamente, por
até dez minutos, para uma conversa com os novos membros do CREBIM, presentes
na Galeria, a pedido do vereador Ademir Chiarapa, quando eram vinte horas e quinze
minutos. Às vinte horas e vinte e cinco minutos, o Sr. Secretário procedeu à terceira
chamada, tendo constatado as ausências, em Plenário, dos vereadores: Pedrinho e
Fátima Domingues. Foram aprovados os seguintes projetos: PLC 24/19 e PL

1

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
62/19, ambos do Executivo. Foi aprovado o Requerimento solicitando Inversão de
Pauta, para que o PL 54/19, do vereador Rogério Barros, figurasse em terceiro lugar,
sendo aprovado logo em seguida. Ato contínuo, o Sr. Presidente suspendeu os
trabalhos, por até cinco minutos, para cumprimentos aos membros da Academia Linense
de Letras, presentes na Galeria, a pedido do vereador Rogério Barros, quando eram vinte
e uma horas e vinte minutos. Às vinte e uma horas e vinte e cinco minutos, o Sr.
Secretário procedeu à quarta chamada, tendo constatado as ausências, em Plenário, dos
vereadores: Pedrinho e Fátima Domingues. Foram adiados o PELO 01/19, do
Executivo, por três Sessões, bem como o PL 40/19, do vereador Moreira, por quatro
Sessões, ambos a pedido do vereador Moreira. Foi retirado, pelo autor, o PL 63/19, do
Executivo, através do Ofício GAB/PREF 538/19, sendo arquivado. Durante todas as
discussões e votações encontravam-se ausentes os vereadores: Pedrinho e Fátima
Domingues. Em seguida, o Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Fizeram uso da
palavra, de acordo com o artigo 115, do Regimento Interno, os seguintes vereadores:
Roy Nelson – assuntos: guarda municipal; COHAB; e CORREIOS; Macalé –
assuntos: Expolins; e resposta de requerimento sobre peixes mortos; Ademir Chiarapa
– assuntos: liberação de verbas; requerimento de informação; problema ambiental no
Córrego Campestre; Santa Casa; e núcleo veterinário; Rogério Barros – assuntos:
Praça Dom Bosco; COHAB; e Sessão Solene para o Sr. Leivinha. Feita a quinta chamada
para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se as ausências, em Plenário, dos
vereadores: Pedrinho, Roy Nelson e Fátima Domingues. Foram aprovados os seguintes
Requerimentos solicitando Urgência Simples aos: PL´s 64 e 65/19, do Executivo,
ambos a pedido do vereador Moreira; e PR 05/19, do vereador Neto Danzi, a pedido do
vereador Ademir Chiarapa. Foram aprovados os Requerimentos nºs 666 ao 686/19,
sendo os de nºs 666, 667, 675, 676 e 682 ao 686/19, Despachados de Plano. Feita a
sexta chamada para a deliberação das Indicações, constatou-se as ausências, em Plenário,
dos vereadores: Pedrinho, Roy Nelson e Fátima Domingues. Foram encaminhadas as
Indicações nºs 397 à 405 e 407/19. Foram lidas as seguintes correspondências
encaminhadas à Câmara: Petições dos vereadores: Baiano do Buzão, Pedrinho e
Fátima Domingues, justificando suas ausências durante a 5ª Sessão Solene; e
Requerimento nº 667/19, do vereador Zé Gomes, solicitando a prorrogação da
licença para tratar de assuntos particulares, pelo período de sessenta dias, contados a
partir do dia 09/08/19, deferido por esta Presidência em 06/08/19. Terminada a matéria
do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro
e, segundo e último, oradores inscritos, vereadores: Macalé e Damião de Souza,
respectivamente, declinaram do uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e duas
horas e dezoito minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 12 de agosto de 2019

Neto Danzi
Presidente

Gustavo Jordani
1º Secretário
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