CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26/08/19
Aos vinte e seis 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 –
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 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, 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 24ª Sessão Ordinária, realizada em dezenove do corrente que,
sem sofrer debate ou retificação, foi aprovada. Após, o Sr. Presidente deu início à
ORDEM DO DIA. Foi lido e encaminhado às Comissões Permanentes, o PLC
27/19, que acrescenta dispositivos no Código de Posturas do Município - Lei
Complementar nº 502, de 28/06/99, no Título II – “Da Higiene Pública” e no
Capítulo III – “Da Higiene das Propriedades e Terrenos”. Pela Ordem o vereador
Rogério solicitou a suspensão dos trabalhos, por até dez minutos, para que
pudessem conversar com pais, professores e judocas de Lins presentes na Casa,
tendo sido atendido pelo Sr. Presidente, quando eram vinte horas e três minutos.
Às vinte horas e treze minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada,
tendo constatado a ausência, em Plenário, da vereadora Fátima. Foi aprovado o
PL 67/19, do Executivo. Ausente durante a votação a vereadora Fátima. Esgotada
a matéria da Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE.
Fizeram uso da palavra, de acordo com o artigo 115, do Regimento Interno, os
vereadores: Macalé – assuntos: Coopersol, Fest Ruby e evento de Zumba; Roy
Nelson – assuntos: quiosques de lanches abandonados na cidade, casas do Bairro
Alto da Boa Vista e visita, à Casa, do ex-vereador Luiz Antônio Andolfo –
“Bisteca”; Rogério – assuntos: almoço de confraternização da Associação de
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Moradia de Lins - AMOL, quiosques de lanches abandonados e Praça Dom Bosco;
Ademir – assuntos: respostas de dois requerimentos, de sua autoria, enviados ao
Executivo e quiosques de lanches abandonados; Gustavo – assuntos: Projeto
“Cidade Limpa”, Sessão Solene em homenagem ao Jubileu de Ouro da APAE de
Lins e matéria publicada no Jornal Debate sobre os monumentos escultórios “Eu
Amo Lins”; Neto Danzi – assunto: exame toxicológico para habilitação; Moreira
– assuntos: fios, queimadas, Sr. Cintra e trânsito. 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 Pedrinho. Foram aprovados os Requerimentos nºs: 711 e 713 a
729/19, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 711 e 713 a
715/19. Feita a quarta chamada para o encaminhamento das Indicações,
constatou-se as ausências, em Plenário, dos Srs.: Fátima e Pedrinho. Foram
encaminhadas as Indicações nºs: 415 a 422/19. Foram lidas as seguintes
CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Petições da vereadora Fátima,
justificando suas ausências durante a 23ª e 24ª Sessões Ordinárias e a 6ª Sessão
Solene; da Câmara dos Deputados, informando a liberação de recursos
financeiros ao Município; e Requerimento nº 711/19, do vereador Pedrinho,
solicitando a retirada do PL 61/19, de sua autoria. Terminada a matéria do
Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O
primeiro orador inscrito, vereador Macalé, declinou do uso da palavra. O
segundo orador inscrito, vereador, Damião, convidou a todos para o Culto em
Ação de Graças referente ao Dia do Evangélico, no próximo dia trinta e um, na
Casa da Cultura; falou sobre a necessidade de rever a forma de cobrança de
aluguel aos detentores de quiosques de lanches, pois o abandono se devia ao alto
valor; comentou sobre os caminhões estacionados nas ruas, os quais tinham as
baterias furtadas; disse que o Executivo deveria proporcionar um local com
vigilância para que os particulares pudessem guarda-los, até mesmo para não
incomodarem os vizinhos e não atrapalharem o trânsito; que faltava um albergue
na cidade, para os moradores de rua ou os passantes; e finalizou sinalizando a
necessidade de um hospital pediátrico no Município. O terceiro orador inscrito,
vereador Baiano do Buzão, disse que solicitou a instalação de um braço de luz
na Av. José da Conceição, esquina com a Rua Minas Gerais; pediu a poda de
árvores; comentou sobre a falta de empregos na cidade, inclusive, devido à
mecanização do corte de cana nas usinas; disse que precisavam estudar outras
formas de gerar trabalho; que era favorável à continuidade do exame toxicológico
para motoristas, porém com um valor mais acessível; e finalizou alertando para a
necessidade de fiscalização no trânsito, dos motociclistas. O quarto e último
orador inscrito, vereador Neto Danzi, declinou do uso da palavra e, nada mais
havendo, convidou a todos para comparecer, na próxima sexta-feira, às vinte
horas, na Sessão Solene em homenagem ao “Jubileu de Ouro” da APAE de Lins,
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encerrando os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e uma horas e
quarenta e sete minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 26 de agosto de 2019
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