CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26/02/20
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, 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 quarta Sessão Ordinária, do quarto 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, Aparecida de Fátima Domingues Ottenio – “Fátima Domingues”, 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
quinze. 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 3ª
Sessão Ordinária, realizada em dezessete do corrente, que, sem sofrer debate ou
retificação, foi aprovada. Havendo número regimental, o Sr. Presidente deu início à
ORDEM DO DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os
seguintes projetos: PLC 06/20, do vereador Neto Danzi, que altera dispositivo no
Código de Posturas Municipal, na parte que trata “Da Moralidade e do Sossego
Público”; PL 16/20, do vereador Damião de Souza, que dispõe sobre o atendimento
preferencial às pessoas com Fibromialgia nos locais que especifica e dá outras
providências; PL 17/20, do vereador Gustavo Jordani, que obriga a sinalização de
toda fiscalização eletrônica de velocidade efetuada por meio de radar móvel nas vias
urbanas do Município de Lins; e, do Executivo: o PL 18/20, que abre crédito
adicional especial no valor de R$ 1.122.000,00, destinado ao término da construção
de Unidades de Saúde da Família e reforma do CAP’S - Centro de Atenção
Psicossocial AD - Álcool e Drogas e Infantil, com recursos do Governo Federal; e o
PL 19/20, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 474.435,28,
destinado a atender entidades, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - FMDCA. Esgotada a matéria da Ordem do Dia, o Sr.
Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Feita a segunda chamada para a deliberação
dos Requerimentos, constatou-se as presenças, em Plenário, de todos os Senhores
Vereadores. Foram aprovados os Requerimentos nºs: 13 a 16 e 52 a 60/20, tendo
sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 51 e 60/20. Feita a terceira
chamada para o encaminhamento das Indicações, constatou-se as presenças, em
Plenário, de todos os Senhores Vereadores. Foram encaminhadas as Indicações
nºs: 41 a 46/20. Foram lidas as seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviadas à
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Casa: Petição do vereador Moreira, justificando sua ausência durante a 2ª Sessão
Ordinária; Ofício do Executivo, enviando cópias dos Decretos nºs: 12.030 e 12.044
ao 12.050; da Câmara dos Deputados, informando a liberação de recursos
financeiros ao Município; P 03/20, do Executivo, enviando Balancete Orçamentário
e Financeiro referente ao mês de janeiro de 2020; e P 04/20, da Presidência, enviando
Resumo Financeiro e Balancete da Receita e da Despesa, referente ao mês de janeiro
de 2020. Após, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O
primeiro orador inscrito, vereador Baiano do Buzão, fez um balanço de sua
vereança, informando as verbas pedidas e conseguidas com Deputados e Senadores,
citando-as; disse que sabia que não tinham a obrigação de viajar para conseguir
recursos, mas o fazia para ajudar ao Município; e finalizou enfatizando que ainda
visitaria outros Deputados que tiveram votos em Lins para fazer pedidos. O segundo
orador inscrito, vereador Ademir, citou os artigos da Constituição Federal e da Lei
Orgânica que dispunham sobre as atribuições dos Vereadores, salientando que faziam
a parte deles; comentou acerca do requerimento que fez sobre a taxa cobrada pela
Caixa Federal quando da liberação de recursos ao Município, informando que recebeu
a resposta, onde dizia que o percentual foi baixado; que teve a devida atenção dos
responsáveis pelo assunto; que entendia que o País todo havia reclamado e reviram a
citada taxa; mostrou fotografias de locais com buracos na cidade onde, inclusive, um
motociclista havia se acidentado; e finalizou enfatizando que estavam conseguindo
vários recursos e o Sr. Prefeito tinha que trabalhar, pois os Vereadores não faziam
obras. O terceiro orador inscrito, vereador Moreira, convidou a população para
comparecer na Casa, no próximo dia vinte e oito, às dezenove horas, para a Audiência
Pública relacionada à Lei de Responsabilidade Fiscal, para o demonstrativo das metas
fiscais do 3º Quadrimestre de 2019, por parte do Executivo; comentou sobre uma
matéria do Jornal Debate com a manifestação dos moradores do Residencial Antônio
Alfonso, que se encontrava sem os CEP´s das ruas até o momento; que o Procon
estava verificando a questão; fez comentários sobre a atitude do Deputado Estadual
Arthur do Val, que rasgou um requerimento enviado por ele em repúdio à ofensa que
fez aos servidores públicos estaduais; disse que apenas defendeu os servidores no
documento; que a reforma da previdência estadual deveria ser bem pensada; e que, na
próxima Sessão, falaria sobre uma verba que conseguiu para Lins. O quarto orador
inscrito, vereador Macalé, citou algumas entidades que, quando precisaram de
verbas, vieram à Casa pedir aos Srs. Vereadores que procurassem os Deputados de
seus partidos para ajudar; disse que os Edis viajavam para buscar recursos para a
coletividade; citou os gastos com alimentação e hospedagem mencionados nas redes
sociais, enfatizando que tudo era muito caro fora de Lins; disse que deixava seu
trabalho para ir buscar recursos; que se recebesse críticas construtivas tudo bem, mas
as maldosas eram passíveis de ações judiciais, desafiando alguém a provar algo contra
ele; que o encaixe dos valores feitos nas notas de viagem era porque os gastos eram
superiores às diárias e eles não recebiam a diferença; que desafiava alguém a provar
que superfaturava notas de viagem; que a diária oferecida ao Vereador estava
defasada havia tempos; que trazia muitas verbas de suas viagens e pediu aos
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munícipes que vissem o custo-benefício do trabalho; e finalizou citando
personalidades do meio político com quem falou recentemente pedindo verbas para a
Apae de Lins. O quinto orador inscrito, vereador Damião, declinou do uso da
palavra. O sexto e último orador inscrito, vereador Neto Danzi, disse que foi
procurado por munícipes com relação à qualidade do recape que estava sendo feito na
cidade; que pediu informações ao Executivo e recebeu um relatório esclarecendo onde
foi executado o recape e onde foram apenas tapados os buracos; comentou sobre a
PEC 199, a respeito da prisão em segunda instância, de autoria do deputado Alex
Mamente, o qual estaria na Casa, no próximo dia sete, às dez horas, para um bate
papo sobre o tema, convidando a todos para comparecer. Durante a fala do vereador
Neto Danzi, assumiu a presidência o vereador Ademir. O Sr. Presidente reforçou o
convite para a Audiência Pública da Lei de Responsabilidade Fiscal na próxima
sexta-feira e, nada mais havendo, encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus,
quando eram vinte e uma horas e três minutos. Para constar, foi lavrada a presente
Ata.
C.M. de Lins, 26 de fevereiro de 2020
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