CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 19/08/19
Aos dezenove dias do mês de agosto 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 vigésima 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, 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 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 23ª Sessão
Ordinária e da 6ª Sessão Solene, realizadas em doze e dezesseis do corrente,
respectivamente que, sem sofrer debates ou retificações, foram aprovadas. Fez uso
da TRIBUNA LIVRE, a Sra. Sabrina Piccinelli Zanchettin Silva, enfermeira, que
falou sobre a Campanha Global “Nursing Now”. Após, o Sr. Presidente suspendeu
os trabalhos, por até trinta minutos, para cumprimentos e fotos com a oradora, bem
como para se reunirem, na Sala de Reuniões, e deliberarem sobre a concessão de um
título honorífico, quando eram vinte e uma horas e três minutos. Às vinte e uma
horas e trinta e três minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo
constatado a ausência, em Plenário, da vereadora Fátima. Após, o Sr. Presidente deu
início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões Permanentes,
os seguintes projetos: do Executivo: PL 66/19, que abre crédito adicional
suplementar no valor de R$ 13.400,00, destinado a atender a ONG Olaria, através
de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FMDCA; e PL 67/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 600.000,00,
referente ao incremento temporário do Piso de Atenção Básica – PAB, para despesas
de custeio, conforme Portarias que especifica, para expansão e consolidação do
Sistema Único de Saúde – SUS; e, do vereador Prof. Nakai, o PDL 12/19, que
concede o Título de "Cidadã Linense" à Ilustríssima Senhora Silvani Daruiz. Foram
aprovados os requerimentos solicitando Urgência Especial dos seguintes
vereadores: Prof. Nakai, ao PDL 12/19, de sua autoria e Rogério, ao PL 66/19, do
Executivo. Foram aprovados os PL´s 64 a 66/19, do Executivo; e o PDL 12/19, do
vereador Prof. Nakai. Foi aprovado o requerimento, solicitando a retirada, do PR
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05/19, do vereador Neto Danzi. Ausente em todas as votações a vereadora Fátima.
Durante a discussão e votação do pedido de retirada do PR 05/19, assumiu a
presidência o vereador Ademir. Esgotada a matéria da Ordem do Dia, o Sr.
Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Fez uso da palavra, de acordo com o artigo
115, do Regimento Interno, o vereador Gustavo – assuntos: Requerimento de
Informação referente à Rua Odair Pichetti; problemas nos Postos de Saúde de Lins; e
presença, na Casa, dos esgrimistas do Município. Após a sua fala, o Vereador
solicitou a suspensão dos trabalhos, por cinco minutos, para que pudessem fazer uma
fotografia com a equipe de esgrima e seus familiares, tendo sido atendido pelo Sr.
Presidente, quando eram vinte e duas horas e cinco minutos. Às vinte e duas horas e
nove minutos, o Sr. Secretário procedeu à terceira chamada, tendo constatado a
ausência, em Plenário, da vereadora Fátima. Fez uso da palavra, ainda, de acordo
com o artigo 115, do Regimento Interno, o vereador Dr. Leão – assunto: matéria
veiculada no Jornal Debate sobre a investigação do Ministério Público acerca da
licitação para a derrubada da ponte defronte à Rodoviária. Feita a quarta chamada
para o encaminhamento das Indicações, constatou-se a ausência, em Plenário, da
vereadora Fátima. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 408 a 414/19. Feita a
quinta chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se a ausência, em
Plenário, da vereadora Fátima. Foi aprovado o requerimento do vereador Moreira,
solicitando Urgência Simples ao PL 67/19, do Executivo. Foram aprovados os
Requerimentos nºs: 688 a 709/19, tendo sido Despachados de Plano os
Requerimentos
nºs:
707
e
708/19.
Foram
lidas
as
seguintes
CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Petições dos vereadores: Moreira e
Dr. Marino, justificando suas ausências durante a 5ª Sessão Solene; Petições dos
vereadores: Pedrinho, Roy Nelson e Damião, justificando suas ausências durante
a 6ª Sessão Solene; Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, enviando
a decisão que julgou irregular o acúmulo de três cargos de médico, por servidor, nas
Prefeituras de Sabino e Lins, bem como no Hospital Geral de Promissão; da Caixa
Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros ao Município;
P 21/19, da Presidência, enviando Resumo Financeiro e Balancete da Receita e da
Despesa, referente ao mês de julho de 2019; e P 22/19, do Executivo, enviando
Balancete Orçamentário e Financeiro referente ao mês de julho de 2019. Terminada a
matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE.
O primeiro orador inscrito, vereador Gustavo, parabenizou ao Sr. Presidente, pelo
comparecimento, em Bauru, a uma reunião, com a presença do ministro da Justiça,
Dr. Sérgio Moro; parabenizou, ainda, a APAE de Lins, que estava completando,
naquela data, cinquenta anos de funcionamento; mencionou o calendário das
atividades que a Entidade faria, em comemoração ao seu Jubileu de Ouro, citando,
como exemplo, um Jantar Dançante e uma Missa, celebrada pelo Padre Teddy
Barreto; disse que, após a citada Missa, visitaram as obras da reforma dos banheiros,
com recursos advindos por intermédio do deputado Baleia Rossi, a pedido de colegas
Edis; parabenizou, ainda, aos profissionais que trabalhavam no local, à Diretoria e
aos colaboradores, convidando a todos para comparecer, no próximo dia trinta, à
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Sessão Solene em homenagem à entidade, realizada na Casa. O segundo orador
inscrito, vereador, Baiano do Buzão, parabenizou ao Sr. Beno Bond, que fez uma
matéria na área frutífera, sendo vista, nas redes sociais, por quarenta e duas mil
pessoas; parabenizou, ainda, a esposa do Sr. Jéferson, do Observatório Social, que
colaborava com eles; disse que as pessoas que lá trabalhavam chegavam bem cedo,
comentando que eram vinte e dois os que o ajudavam a tomar conta da área;
cumprimentou alguns munícipes, como a Sra. Dalva e o Sr. Tião, que falavam bem
das coisas feitas na cidade, bem como às pessoas que trabalhavam por Lins; disse que
a iluminação da Pista de Atletismo do Bairro Teisuke Kumassaka seria feita em breve
e que a cobertura da quadra do Residencial Ulysses Guimarães estava quase pronta,
agradecendo aos responsáveis. O terceiro orador inscrito, vereador Damião,
declinou do uso da palavra. O quarto orador inscrito, vereador Moreira, convidou a
todos para o Fest Ruby, no próximo sábado; disse que o evento constava no
calendário de festividades do Município; que gerava arrecadação de alimentos e
cobertores para o Lar Antônio de Pádua; que era uma festa conhecida nacionalmente,
trazendo diversas personalidades, parabenizando ao Sr. Ruby e aos envolvidos na
realização do evento; fez um apelo a respeito das queimadas de folhas e mato no
Município; disse que tal prática era crime e que a população tinha que se
conscientizar, pois o clima estava demasiado seco e muita gente estava doente, a
exemplo dele, lotando os hospitais. O quinto e último orador inscrito, vereador Neto
Danzi, declinou do uso da palavra e, nada mais havendo a tratar, encerrou os
trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e duas horas e quarenta e seis
minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 19 de agosto de 2019
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