CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30/09/19
Aos trinta dias do mês de setembro 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 trigésima 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”, Rogério Antônio Furtado Barros – “Rogério
Barros”, Roy Nelson Pinto – “Roy Nelson” e Sebastião Elói de Souza Filho –
“Subtenente Elói”, num total de treze. Deixou de comparecer o Sr. Reginaldo
Martins Marques – “Macalé”. Compareceu, posteriormente, a Sra. Aparecida de
Fátima Domingues Ottenio – “Fátima Domingues”, perfazendo um total de
quatorze. 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 vigésima nova Sessão Ordinária, realizada em vinte e três do corrente, que,
sem sofrer debate ou retificação, foi aprovada por unanimidade; e, em seguida,
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes
Simplício, a pedido do vereador Damião de Souza. Fez uso da TRIBUNA LIVRE,
a Sra. Dra. Marina Moraes, que falou sobre o tema: “Setembro Amarelo –
informação em defesa da vida”. Logo após, o Sr. Presidente suspendeu os
trabalhos, por até cinco minutos, para cumprimentos à oradora, quando eram
vinte horas e trinta e cinco minutos. Às vinte horas e quarenta minutos, o Sr.
Secretário procedeu à segunda chamada, tendo constatado a ausência, em
Plenário, do vereador Macalé. Em seguida, o Sr. Presidente deu início à ORDEM
DO DIA. Foi lido e encaminhado às Comissões Permanentes o projeto da
vereadora Fátima Domingues: PL 81/19, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
laboratórios conveniados à rede pública realizarem coleta de materiais para
exames nas residências de pessoas com dificuldades de locomoção. Foram
aprovados os seguintes projetos, do vereador Neto Danzi: PR 06/19; do vereador
Rogério Barros: PR 07/19, com os votos contrários dos vereadores: Dr. Leão, Dr.
Marino, Fátima Domingues, Gustavo Jordani e Subtenente Elói, num total de
cinco; e da Mesa Administrativa: PDL 15/19. Foram adiados os seguintes
projetos, do Executivo: PELO 01/19, por quatro Sessões; e do vereador Moreira:
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PL 40/19, por cinco Sessões; ambos a pedido do vereador Moreira. Durante a
discussão e votação do PR 06/19, encontrava-se na Presidência o vereador Ademir
Chiarapa, devido à suspeição do vereador Neto Danzi, de acordo com o § 1º do
artigo 25, do Regimento Interno. 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 – assunto:
agradecimento; Baiano do Buzão – assuntos: filmagem na Estação N.O.B; e
transporte coletivo; Fátima Domingues – assunto: Requerimento sobre
instalação de CEI; Moreira – assunto: Projeto Varandas; Gustavo Jordani –
assuntos: eleição do Conselho Tutelar; e resposta do Requerimento 708/19, de sua
autoria; Dr. Leão – assunto: financiamento do BNDES; Ademir Chiarapa –
assunto: resposta do Requerimento para a Secretaria de Saúdo do Estado de São
Paulo; Pedrinho – assunto: festividades Pedrinho e Amigos; e Rogério Barros –
assunto: visita do deputado Federal David Soares. Feita a terceira chamada para a
deliberação dos Requerimentos, constatou-se a ausência, em Plenário, do vereador
Macalé. Foram aprovados os seguintes Requerimentos solicitando Urgência
Simples aos: PLC´s 35 e 36/19, do Executivo, ambos a pedido do vereador
Rogério Barros. Foram aprovados os Requerimentos nºs 806 ao 808, 814, 815 e
819 ao 835/19, sendo os de nºs 821 ao 826, 828 e 831 ao 835/19, Despachados
de Plano. Feita a quarta chamada para a deliberação das Indicações, constatou-se
a ausência, em Plenário, do vereador Macalé. Foram encaminhadas as
Indicações nºs 449 e 455 à 460/19. Foram lidas as seguintes correspondências
encaminhadas à Câmara: Ofício do Executivo, enviando o Relatório Resumido
de Execução Orçamentária, contendo os valores apurados como “Receita Corrente
Líquida”, no período de setembro/2018 a agosto/2019; Petição da vereadora
Fátima Domingues, justificando sua ausência durante a 25ª Sessão Ordinária;
Correspondência da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de
recursos financeiros ao Município; e P 25/19 – Comissão de Finanças e
Orçamento – Audiência Pública – Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao 2º
Quadrimestre de 2019. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu
início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador
Ademir Chiarapa, comentou sobre uma Indicação, de sua autoria, sobre a
iluminação pública na Avenida Tiradentes perto do Horto Florestal; e finalizou
falando sobre a política “pão e circo”, a respeito das festas organizadas pelo
Município. O segundo orador inscrito, vereador Baiano do Buzão, falou sobre a
reforma da Escola João Alves da Costa – CAIC; falou sobre as verbas para a
“Expolins”; e finalizou mencionando uma Indicação, de sua autoria, para a
instalação de uma casa de apoio em Jaú, para pacientes linenses que fazem
tratamento no Hospital Amaral Carvalho. Os terceiro, quarto e quinto oradores
inscritos, vereadores Gustavo Jordani, Damião de Souza e Neto Danzi,
respectivamente, declinaram do uso da palavra. O sexto orador inscrito, vereador
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Moreira, falou sobre a liberação de verbas para o recapeamento asfáltico da Rua
Guarantã e das ruas do Jardim Pinheiro; e finalizou mencionando as obras para a
Rua Odair Pichetti e as lagoas de contenção de águas. O sétimo e último orador
inscrito, vereador Rogério Barros, declinou do uso da palavra. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente informou a todos que na sexta-feira subsequente
haveria Sessão Solene para entrega do Título de Cidadã Linense para a Sra.
Silvani Daruiz, e, logo em seguida, encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus,
quando eram vinte e três horas. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 30 de setembro de 2019
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