CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 09/03/20
Aos nove dias do mês de março 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 sexta 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”, Roy Nelson Pinto – “Roy Nelson” e Sebastião Elói de Souza Filho –
“Subtenente Elói”, num total de quatorze, tendo comparecido posteriormente o Sr.
Rogério Antônio Furtado Barros – “Rogério Barros”, perfazendo um 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, as Atas da 5ª
Sessão Ordinária e da 1ª Sessão Solene, realizadas em dois e seis do corrente,
respectivamente, que, sem sofrer debates ou retificações, foram aprovadas. Pela
Ordem o vereador Macalé solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
Gustavo Cardoso, ex-jogador do Clube Atlético Linense; bem como o vereador
Moreira pelo falecimento das Sras.: Lúcia Aparecida Pavanelli Piona e Débora
Cristina Pavanelli Mazo, mãe e filha que foram vítimas de feminicídio em Sabino, no
último sábado, tendo sido atendidos pelo Sr. Presidente que, após a homenagem,
suspendeu os trabalhos por até quinze minutos, para que os Srs. Vereadores se
reunissem para deliberar sobre a concessão de um Título Honorífico, 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, do vereador
Rogério. A seguir, o Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e
encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes projetos, do Executivo: PL
22/20, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 92.363,35, destinado à
construção da Praça das Cerejeiras e pavimentação do acesso, conforme contrato de
repasse entre o Município e o Ministério do Turismo; PL 24/20, que autoriza o
município de Lins a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado
de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências;
e PL 25/20, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 238.540,25, destinado
à realização do “Projeto de Educação Ambiental – Joga Aqui”; do vereador Ademir
Chiarapa, o PL 23/20, que dispõe sobre a obrigatoriedade das entidades e instituições
que recebem recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Lins de enviar
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demonstrações contábeis e financeiras, mensalmente, à Câmara Municipal de Lins e
dá outras providências; e, do vereador Prof. Nakai, o PDL 02/20, que concede o
Título de “Cidadã Linense” à Ilustríssima Senhora Laura Laganá. Foi aprovado o
requerimento do vereador Prof. Nakai, solicitando Urgência Especial ao PDL
02/20. Foram aprovados os seguintes projetos, do Executivo: PLC 07/20; PL’s 20 e
21/20; e, em 1º Turno, o PELO 01/20. Quando do início da discussão do PELO
02/20, o vereador Moreira solicitou a suspensão dos trabalhos, por até quinze
minutos, para que ouvissem as explicações da secretária municipal da pasta, Dra.
Daniela Ferrer, a respeito do projeto em pauta, tendo sido atendido pelo Sr.
Presidente, quando eram vinte horas e quarenta e dois minutos. Às vinte horas e
cinquenta minutos, o Sr. Secretário procedeu à terceira chamada, tendo constatado as
presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foi aprovado em 1º Turno, o
PELO 02/20, do Executivo, com o voto contrário dos Srs.: Dr. Leão, Dr. Marino,
Fátima e Neto Danzi e, ainda, o PDL 02/20, do vereador Prof. Nakai. Foi aprovado
o pedido de adiamento, por cinco Sessões, do vereador Roy Nelson, ao parecer
contrário da Comissão de Justiça e Redação ao PL 104/19, de sua autoria. 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 Srs.
vereadores: Gustavo – assuntos: 3ª Costelada de Chão em prol à APAE e
funcionários da ABBC que não receberam as indenizações trabalhistas após a rescisão
de seus contratos; Roy Nelson – assuntos: APAE e SERASA; Macalé – assuntos:
Dia Internacional da Mulher, vinda de verbas e Comissão de Justiça e Redação da
Casa; Rogério – assunto: emenda que fez ao Orçamento Municipal para 2019 que
estava sendo utilizada para a construção de banheiros na Escola Municipal “Gessy
Beozzo”; Ademir – assuntos: galerias quebradas na Av. José da Conceição, trânsito
nas imediações da Avenida citada, Santa Casa e obras no Jardim Guanabara;
Moreira – assunto: Santa Casa; Fátima – assuntos: Santa Casa, coleta de sangue
no Município, kits escolares e ONG Refúgio Pet; e Neto Danzi – assuntos: Pronto
Socorro da Santa Casa, combate à corrupção e PEC 199. Durante a fala do vereador
Neto Danzi, assumiu a presidência o vereador Ademir. Feita a quarta chamada para
a deliberação dos Requerimentos, constatou-se a ausência, em Plenário, do vereador
Pedrinho. Foram aprovados os Requerimentos nºs: 84 a 98/20, tendo sido
Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 86 a 88 e 95 a 98/20. Feita a
quinta chamada para o encaminhamento das Indicações, constatou-se a ausência, em
Plenário, do vereador Pedrinho. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 55, 56 e
59 a 66/20. Foram lidas as seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviada à Casa:
Ofício do Executivo, enviando cópias dos Decretos nºs: 12.042, 12.052 ao 12.054,
12.056 e 12.057; e Petições dos vereadores: Pedrinho e Damião, justificando suas
ausências durante a 1ª Sessão Solene. Após, o Sr. Presidente deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE. A primeira oradora inscrita, vereadora Fátima,
declinou do uso da palavra. O segundo orador inscrito, vereador Baiano do Buzão,
comentou sobre uma matéria que fez havia algum tempo sobre o pedido de braços de
luz na antiga estação ferroviária; disse que apurou que foram colocados vários, porém
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o restante não dependia do Município; que o transporte coletivo não atendia ao local e
os moradores estavam reivindicando três horários diariamente; que se a empresa não
o fizesse, comunicaria ao Ministério Público; que, com relação aos pontos do coletivo
as mudanças ocorreriam somente quando o contrato com a empresa fosse renovado;
enviou um abraço às pessoas que trabalhavam com ele na área frutífera; disse que
eram necessárias mais pessoas para trabalhar no Pronto Socorro da Santa Casa,
parabenizando ao Sr. Presidente pela sensibilidade em inteirar o dinheiro para a
reforma do local; e finalizou citando e agradecendo alguns médicos que atendiam
naquele Hospital. O terceiro orador inscrito, vereador Ademir, declinou do uso da
palavra. O quarto orador inscrito, vereador Macalé, disse que a questão do Pronto
Socorro da Santa Casa era a grande demanda de pacientes, inclusive da região; que o
atendimento era bom e não podiam criticar; que cabia a eles ver o que estava errado e
levar o fato ao Executivo; que no local era atendido primeiramente o que fosse
prioritário; e finalizou enviando cumprimentos às escolas de samba de Lins, bem
como aos blocos que se apresentaram no Carnaval e, ainda, aos organizadores do
evento. O quinto orador inscrito, vereador Damião, citou algumas questões pelas
quais lutava como Vereador e falou sobre verbas que havia conseguido para a cidade.
O sexto e último orador, 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 três horas e doze minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 09 de março de 2020
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