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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA - 09/04/2018

Às 18:00 horas do dia 09 de abril de 2018, nesta cidade de Indaiatuba, Estado
de São Paulo, no edifício sede da Câmara Municipal de Indaiatuba, sito à Rua
Humaitá,  1167  -  Centro,  realizou-se  a  8ª Sessão  Ordinária,  presidida  pelo
Vereador HÉLIO ALVES RIBEIRO e secretariada pela 1ª Secretária Vereadora
SILENE SILVANA CARVALINI havendo “quorum" regimental com a presença de
12  Vereadores:  ADEILSON  PEREIRA  DA  SILVA,  ALEXANDRE  CARLOS
PERES,  ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA,  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI,
EDVALDO BERTIPAGLIA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JOÃO DE SOUZA NETO,
JORGE  LUIS  LEPINSK,  LUIZ  ALBERTO  PEREIRA,  LUIZ  CARLOS
CHIAPARINE, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI.
Após a leitura do texto bíblico pelo Vereador Adeilson Pereira da Silva (Bem-
aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. (Mateus, capítulo
5, versículo 8) o sr. Presidente passou para o  EXPEDIENTE, que constou do
seguinte:
Após  a  leitura  da  Ata  da  7ª  sessão  ordinária,  realizada  aos  02/04/2018,  a
mesma foi  APROVADA sem emendas ou retificações,  sendo que o Vereador
Luiz  Alberto  Pereira  não  votou  por  estar  fora  no  Plenário  no  momento  da
votação. 
Em  sequência  foi  lido  o  BALANCETE nº  03/2018  da  Mesa  da  Câmara,
referente ao mês de março de 2018.
No Departamento de Expediente à disposição.
Após procedeu-se a leitura em bloco de todas as INDICAÇÕES apresentadas
na presente sessão:  Nº 393/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Realizar
estudos para a melhoria do trânsito na rotatória da Alameda José Amstalden
com a Rodovia João Ceccon;  Nº 394/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA -
Realizar  estudos  para  a  melhoria  do  trânsito  na  Rua  Pederneiras,  Jardim
Primavera;  Nº 395/18 -  LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Implantar sistema de
coleta  seletiva  de  lixo  subterrânea  nas  escolas,  e  em  alguns  pontos  do
município  que  acumulam  muitos  resíduos;  Nº  396/18 -  EDVALDO
BERTIPAGLIA - Realizar um estudo visando a reforma geral ou construção de
uma novo  PSF no  Jardim do  Sol;  Nº 397/18 -  JOÃO DE SOUZA NETO -
Implantar  monitoramento  por  câmeras  360  graus,  como  as  instaladas  na
cidade, no bairro Campo Bonito, com locação dos equipamentos em pontos
estratégicos,  avenidas,  semáforos  e  outros  locais;  Nº  398/18 -  JOÃO  DE
SOUZA  NETO  -  Realizar  estudos  para  implantação  de  identificação  de
árvores e plantas existentes, com nome popular e nome cientifico, em praças
públicas, prefeitura, parque das cerejeiras e outros locais;  Nº 399/18 - LUIZ
CARLOS CHIAPARINE - Realizar o recapeamento na Av. Presidente Vargas 
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na  extensão  da  Rodoviária  e  Rua  Ademar  de  Barros  na  extensão  após  a
praça  Rui  Barbosa;  Nº  400/18  -  LUIZ  ALBERTO PEREIRA -  Realizar  um
estudo visando a mudança da sinalização de trânsito  da Rua Guarin  João
Badin (Ant. 53);  Nº 401/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Construir uma
'Creche do Idoso'  no bairro  Parque Campo Bonito;  Nº 402/18 -  ADEILSON
PEREIRA DA SILVA -  Construir  uma 'Creche do Idoso'  na região  do bairro
Jardim Morada do Sol;  Nº 403/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Instalar
um semáforo  com temporizador  na  Rua  dos  Indaiás,  722,  Vila  Brizola;  Nº
404/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Instalar câmeras de monitoramento
no Parque Corolla, Jardim Morada do Sol;  Nº 405/18 - ADEILSON PEREIRA
DA SILVA -  Instalar  um semáforo  com temporizador  em frente  ao  Colégio
Polo, Jardim Regente;  Nº 406/18 -  SILENE SILVANA CARVALINI - Medidas
contra  infestação  de  escorpiões  no  bairro  Jardim  Oliveira  Camargo;  Nº
407/18 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para mudanças de
vias  no  Distrito  Industrial  João  Narezz;  Nº  408/18 -  SILENE  SILVANA
CARVALINI  -  Viabilizar  estudos  para  melhorias  nos  acessos  da  Avenida
Comendador  Dr.  Santoro  Mirone;  Nº  409/18 -  LUIZ  ALBERTO PEREIRA -
Reforçar nova marcação na pintura de solo da faixa exclusiva de pedestres e
motos na Rua Espírito Santo, esquina com Avenida Conceição;  Nº 410/18  -
LUIZ  ALBERTO  PEREIRA -  Realizar  limpeza  na  guia  e  sarjeta  por  toda
extensão na Rua Bahia - Cidade Nova;  Nº 411/18 -  ALEXANDRE CARLOS
PERES  -  Firmar  convênio  com  o  Governo  Federal,  por  intermédio  do
Ministério  da  Saúde,  com  o  objetivo  de  ampliar  e  obter  a  eficácia  no
Programa Saúde da Família  (PSF) no Município;  Nº 412/18 -  ALEXANDRE
CARLOS PERES - Incentivo às indústrias para utilizarem água de reúso, com
o objetivo de reduzir o custo de produção e para aumentar a oferta de água
potável  aos usuários;  Nº 413/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Solicitar
que  seja  ampliado  atendimento  do  PROCON aos  sábados,  no  período  da
manhã; Nº 414/18 - JORGE LUIS LEPINSK - Implantar o 'Dia de quem cuida
de mim' na escola, ao invés de dia dos pais ou das mães; Nº 415/18 - JOÃO
DE  SOUZA  NETO  -  Implantar  placas  de  'Rua  Sem  Saída'  nos  últimos
quarteirões das ruas que cruzam a Avenida dos Artífices no bairro João Pioli;
Nº 416/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Recapear a Rua Primo José Mattioni
na altura do número 162, até altura do número 509, Jardim Marina; Nº 417/18
-  JOÃO DE SOUZA NETO -  Implantar  academia  para  a  terceira  idade  na
Praça Darcy Barnabé, localizada na Rua Octacílio Furlan no Jardim Morada
do Sol;  Nº 418/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Realizar um estudo junto
com a  comissão  organizadora  da  FAICI  (Feira  Agropecuária,  Industrial  e
Comercial  de Indaiatuba)  para que a FENUI (Feira  das Nações Unidas de
Indaiatuba)  aconteça  juntamente  com  a  FAICI;  Nº  419/18 -  RICARDO
LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo para a implementação de um curso de
'Primeiros Socorros no Pré-Natal' realizado no sistema público de saúde;  Nº
420/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA –  Implementar   um 'Cursinho Pré-
Vestibular 
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Popular',  destinado  à  alunos  de  baixa  renda;  Nº  421/18 -  RICARDO
LONGATTI  FRANÇA -  Realizar  estudo  acerca  da  implementação  de  uma
carteirinha de identificação de pessoas com autismo para facilitar o exercício
de direitos garantidos por lei;  Nº 422/18 -  RICARDO LONGATTI FRANÇA -
Instalar  mais  pontos  de  coleta  de  lixo  orgânico  e  inorgânico  no  Jardim
Morada  do  Sol;  Nº  423/18 -  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA  -  Instalar
semáforo  com indicação  de  tempo  e  travessia  de  pedestres  na  Rua  dos
Indaiás;  Nº 424/18 -  RICARDO LONGATTI FRANÇA - Efetuar melhorias na
iluminação do percurso da ciclovia localizada na Avenida Bernadino Bonavita;
Nº 425/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto à AB Colinas e
ao Governo do Estado de São Paulo para que seja instalada uma passarela
para  passagem de pedestres  na SP-75,  altura  do KM 49-Sul;  Nº 426/18 -
ARTHUR MACHADO SPINDOLA -  Realizar  planejamento para  a instalação
de placas sinalizadoras de animais silvestres nas vias da Avenida Windsor
Park;  Nº  427/18 -  SILENE  SILVANA CARVALINI  -  Viabilizar  estudos  para
implantar  controlador  de  acesso  na  UPA  24h;  Nº  428/18 -  EDVALDO
BERTIPAGLIA - Colocar placas indicativas dos bairros Campo Bonito, Jardim
Residencial  Veneza e Jardins do Império, no bairro João Pioli  e próximas a
Toyota;  Nº 429/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Criar um recuo para área
de estacionamento na Av. Coronel  Antônio do Amaral,  próximo aos bares e
restaurantes,  altura  do  nº  700;  Nº 430/18 -  CÉLIO MASSAO KANESAKI  -
Interceder junto ao órgão Estadual  para viabilizar  um Centro de Referência
Oftalmológico  em nosso município;  Nº 431/18 -  EDVALDO BERTIPAGLIA -
Consertar  os  telhados  e  coberturas  dos  quiosques  localizados  na  Praça
Prudente de Moraes;  Nº 432/18 -  JORGE LUIS LEPINSK - Criar  uma rede
social destinada ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); Nº 433/18 -
JORGE LUIS LEPINSK - Aumentar a segurança na região do Campo Bonito,
Andorinhas  e  Tucanos,  para  conter  pequenos  furtos  e  também  inibir  os
usuários de drogas; Nº 434/18 - JORGE LUIS LEPINSK - Realizar melhorias
na iluminação pública na Alameda Dr. José Cardeal; Nº 435/18 - JORGE LUIS
LEPINSK - Efetuar melhorias urgentes na Av. Francisco de Paula Leite,  no
retorno  da  altura  do  número  3.627;  Nº 436/18 -  JORGE LUIS LEPINSK -
Regularizar a profissão de 'motofretistas' (motoboys). 
A seguir usaram da palavra para dar enfase a indicações de suas autorias os
Vereadores: Alexandre Carlos Peres; Ricardo Longatti França; João de Souza
Neto; Célio Massao Kanesaki; Arthur Machado Spíndola; Edvaldo Bertipaglia e
Jorge Luís Lepinsk.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal, através do Departamento
de Expediente, conforme previsto no Regimento Interno.
Com a palavra o sr. Presidente falou sobre a dificuldade havida em relação ao
início da transmissão via web e agradeceu os funcionários que haviam passado
a  tarde  fazendo  textes  para  resolver  o  problema.  Também fez  comentários
sobre a campanha “Câmara para todos”.
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Em continuidade  à  sessão  as  MOÇÕES foram lidas  em bloco:  Nº  57/18 -
ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Congratulações ao coach Sidnei Moreira,
pelo sucesso da palestra gratuita realizada no Plenário  Joab José Pucinelli
da  Câmara  Municipal  de  Indaiatuba  no  dia  27/03/2018  com  o  tema
"Produtividade:  A Arte  de  Produzir  Mais  com Menos";  Nº 62/18 -  ARTHUR
MACHADO  SPINDOLA -  Congratulações  ao  Rotaract  Club  de  Indaiatuba
Votura pelo evento realizado em prol do aniversário de 50 anos do Rotaract
Club Mundial;  Nº 63/18 -  SILENE SILVANA CARVALINI -  Congratulações a
Vita Migliori  Home Care pelo excelente serviço prestado;  Nº 64/18 - JORGE
LUIS LEPINSK - Pesar pelo falecimento do Sr. Marcos Eulampio de Moraes,
ocorrido  aos 4  d  abril  de  2018;  Nº 65/18 -  CÉLIO MASSAO KANESAKI  -
Congratulações a Rafael Augusto de Camargo, por ter sido convocado para a
Seleção Brasileira Adulta-Sul Americano de Softbol  2018;  Nº 66/18 - CÉLIO
MASSAO KANESAKI - Congratulações a Paulo Eduardo de Almeida Jardim,
por  ter  sido convocado para  a Seleção Brasileira  Adulta  Sul-Americana de
Softbol 2018; Nº 67/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Congratulações a
Nova Diretoria do BNI One de Indaiatuba; Nº 68/18 - JORGE LUIS LEPINSK -
Congratulações ao Trio Dechris, pela arte dos mesmos e por levar o nome de
Indaiatuba  pelo  Brasil  a  fora;  Nº  69/18 -  EDVALDO  BERTIPAGLIA  -
Congratulações ao Grupo Chapa 2 - ASPMI, por sua eleição para a diretoria
executiva  da Associação  do Servidores  Públicos  Municipais  de  Indaiatuba,
gestão 2018/2022.
As MOÇÕES nºs: 67/2018 de autoria do Vereador Arthur Machado Spíndola e
68/2018 de autoria  do Vereador Jorge Luís Lepinsk, receberam pedidos de
ADIAMENTO  de  votação  de  seus  autores,  tendo  seus  pedidos  a
concordância dos demais pares.
Usaram da palavra para parabenizar os homenageados e principalmente para
dar  destaques  as  de  suas  autorias,  fazendo-lhes  elogios  e  enfatizando  o
porque das merecidas homenagens os Vereadores: Edvaldo Bertipaglia; Célio
Massao Kanesaki; Silene Silvana Carvalini e o sr. Presidente.
Colocadas em votação as MOÇÕES, com exceção das moções de pesar, foram
APROVADAS. As moções de PESAR serão enviadas às famílias enlutadas, de
acordo com o previsto no Regimento Interno da Casa.
A sessão prosseguiu com a leitura das seguintes proposições:  PROJETO DE
RESOLUÇÃO  Nº 4/18 -  SILENE SILVANA CARVALINI - Cria a Procuradoria
Especial  da  Mulher, como órgão não vinculado à Procuradoria  da Câmara
Municipal  de  Indaiatuba,  e  dá  outras  providências;  VETO  Nº  1/18 -
EXECUTIVO MUNICIPAL - Veto Total  aposto ao Projeto de Lei  nº 60/18 de
autoria do Vereador Alexandre Carlos Peres que 'Denomina RUA EWERTON
LUIZ DE GODOY, o logradouro público do Jardim Residencial  Veneza, que
especifica;  PROJETO DE LEI  Nº 83/18 -  ALEXANDRE CARLOS PERES -
Denomina  RUA ALVARO  ESTEVAM DE  ARAUJO  o  logradouro  público  do
Jardim Residencial  Veneza,  que  especifica;  PROJETO DE LEI  Nº  84/18 -
JOÃO  DE  SOUZA  NETO   -    Dispõe  sobre   a  criação  de Pipódromos no
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Município de Indaiatuba e cria a Semana Educativa do Uso Responsável de
Pipas; PROJETO DE LEI  Nº 85/18 -  SILENE SILVANA CARVALINI - Dispõe
sobre  a  obrigação  dos  shoppings,  hipermercados  e  supermercados,  da
Cidade de Indaiatuba, instalarem placas de aviso tipo porte, informando da
proibição  e  suas  punições,  ao  estacionar  na  vaga  reservada  ao  idoso  e
deficiente  e  dá  outras  providências;  PROJETO  DE  LEI  Nº  86/18 -
EXECUTIVO MUNICIPAL - Autoriza repasse de recursos financeiros em favor
da Associação de Proteção aos Animais de Indaiatuba - APRAI, no corrente
exercício,  e  dá  outras  providências;  PROJETO  DE  LEI  Nº  89/18 -
EXECUTIVO  MUNICIPAL -  Autoriza  repasse  de  recursos  financeiros  ,  em
favor  das  entidades  que  especifica,  no  corrente  exercício,  e  dá  outras
providências. 
Todos os projetos lidos foram enviados para as Comissões Permanentes  a eles
pertinentes para os devidos pareceres, conforme previsto no Regimento Interno
da Casa.
A Mesa da Câmara, apresentou REQUERIMENTO de URGÊNCIA ESPECIAL
ao Projeto de Lei nº 178/2018 de autoria do Vereador Ricardo Longatti França.
Colocado  em  votação  o  requerimento  de  URGÊNCIA  ESPECIAL  foi
APROVADO.
Finalizado  o  EXPEDIENTE  e  tendo  a  2º  Secretária,  Vereadora  SILENE
SILVANA  CARVALINI, feito  a  chamada  e  constatado  a  presença  de  12
Vereadores:  ADEILSON PEREIRA DA SILVA, ALEXANDRE CARLOS PERES,
ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA,  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI,  EDVALDO
BERTIPAGLIA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JOÃO DE SOUZA NETO, JORGE LUIS
LEPINSK, LUIZ ALBERTO PEREIRA, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, RICARDO
LONGATTI  FRANÇA,  SILENE  SILVANA  CARVALINI,  determinou  o  sr.
Presidente  que  se  passasse  à  ORDEM DO DIA,  que  constou  do  seguinte:
PROJETO DE LEI Nº 178/17 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - regulamenta a
transparência da folha de pagamento dos órgãos do poder público municipal e
dá outras providências.
O Vereador Luiz Alberto Pereira apresentou EMENDA modificativa, ao art. 3º.
Colocada em discussão e votação a EMENDA foi APROVADA.
Com a palavra  o Vereador  Ricardo Longatti  França disse  que o projeto era
simples, mas importante, pois trazia a regulamentação e mais transparência na
publicação dos salários dos funcionários públicos. Atualmente a maneira como
era colocada não deixava totalmente claro ao cidadão, pois deixava em uma
tabela o nome do funcionário e em outra a remuneração, porém sabia-se que
no Poder Público existiam pró-labores e outras gratificações, que faziam com
que não se conseguisse visualizar o salário final.
Com a palavra o Vereador  Luiz  Alberto  Pereira  disse que havia conversado
muito com o Vereador Ricardo e com demais Vereadores a respeito do projeto.
O Jurídico dizia que o projeto era ilegal, pois toda regulamentação contida em
Lei  Federal  e em Lei   Estadual  não haveria  projeto de lei.  Havia pedido um
prazo   maior,  para  que  o  Prefeito  pudesse  cumprir  as  determinações.  Era
favorável ao projeto.
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Colocado em votação, foi  APROVADO em votação única, devido a Regime de
Urgência Especial; 
PROJETO DE LEI Nº 161/17 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - regulamenta a
distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer outro tipo de material impresso
veiculando  mensagens  públicitárias  em ruas,  praças  logradouros  e  demais
locais públicos do município de indaiatuba, nas condições que especifica, e dá
outras providências. 
O Vereador Hélio Alves Ribeiro apresentou EMENDA MODIFICATIVA ao art. 2º.
Colocada em votação a EMENDA foi APROVADA.
Com  a  palavra  o  Vereador  Ricardo  Longatti  França  agradeceu  os  votos
favoráveis dos vereadores quando da 1ª votação do projeto e a seguir explicou
o teor do mesmo.
Colocado em  votação, foi APROVADO em 2ª votação. 
PROJETO DE  LEI  Nº  55/18 -  ADEILSON  PEREIRA DA SILVA -  Insere  no
Calendário do Município a 'Semana de Atenção ao Idoso'. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em votação única.
Com a palavra por questão de ordem o Vereador Luiz Alberto Pereira solicitou
que os projetos de nºs: 59/18; 66/18; 67/18; 68/18 e 72/18, fossem votados em
bloco, tendo em vista todos eles se tratarem de denominação de logradouros
públicos, sendo sua solicitação aprovada pelos demais Vereadores.
Os Projetos de Lei de nºs:  59/18; 66/18; 67/18; 68/18 e 72/18, foram colocados
para discussão e votação em bloco.
PROJETO DE LEI  Nº 59/18 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Denomina Rua Atílio
Pavarina, o logradouro público do Loteamento Jardim Residencial Veneza. 
PROJETO DE LEI Nº 66/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina RUA
ANTÔNIO  CARLOS  BORGES  o  logradouro  público  do  Jardim  Residencial
Veneza, que especifica. 
PROJETO DE LEI  Nº 67/18 -  CÉLIO MASSAO KANESAKI -  Denomina Rua
Joaquim Machado, o logradouro público que especifica. 
PROJETO DE LEI  Nº 68/18 -  SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua
Pedro Paulo Lepinsk, o logradouro público do Loteamento Jardim Nova Veneza,
que especifica. 
PROJETO DE LEI  Nº 72/18 -  HÉLIO ALVES RIBEIRO - Denomina Rua José
Silvio  Minioli,  o logradouro público do loteamento denominado Jardim União,
que especifica. 
Colocados em discussão e votação, foram APROVADOS em votação única. 
PROJETO DE LEI Nº 256/17 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre a
obrigatoriedade da implantação de internet gratuita por meio de conexão móvel
sem fio nos ônibus do transporte coletivo e dá outras providências. 
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres disse que havia apresentado
o projeto quando ainda não existia a conexão Wi-Fi  nos coletivos, pois seria
mais um atrativo para que os cidadãos usassem o transporte coletivo. Apenas
10%  dos  moradores  usavam  o  transporte  coletivo  e  a  disponibilidade  de
internet  gratuita era uma das melhorias sugeridas.
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Após  lhe  ser  concedido  um aparte  com a  palavra  o  Vereador  Luiz  Alberto
Pereira  disse  que  o  projeto  tinha  o  apoio  da  bancada  da  situação,  pois
acreditavam em todas  as  modernidades,  pois  o  tempo passava  e  fluia  e  a
evolução tinha que ser acompanhada. Entendia que tudo o que modernizava
tinha que ter apoio. A atual empresa já fornecia, mas ficava a obrigação para
futuras empresas.
Retomando  a  palavra  o  Vereador  Alexandre  Carlos  Peres,  agradeceu  ao
Vereador e disse que não havia retirado o projeto, pois passaria a ser um item
obrigatório para as próximas empresas que assumissem o transporte coletivo
da cidade.
Colocado em votação, foi APROVADO em 2ª votação. 
PROJETO DE LEI Nº 38/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Dispõe sobre o
trabalho de profissionais voluntários nas atividades relacionadas a Secretaria
Municipal de Cultura. 
Com a  palavra  o  Vereador  Arthur  Machado  Spíndola  disse  que  a  ideia  era
permitir que a Prefeitura desse espaço a voluntários na Secretaria Municipal da
Cultura e explicou o inteiro teor do projeto, assim como os objetivos a serem por
ele alcançados.
Com a  palavra  o  Vereador  Célio  Massao  Kanesaki  parabenizou  o  autor  do
projeto  e  mencionou  fazer  parte  da  Colônia  Japoneza  onde  havia  muito
trabalho  voluntário.  Disse  também que os  eventos,  realizados  pela  Colônia,
como os voltados para o basebol  entre outros, eram todos feitos através do
trabalho de voluntários.
Finalizou colocando dúvidas em relação a aplicação da lei, pois as Secretarias
não os respeitavam e não os atendiam.
Colocado em  votação,  foi APROVADO em  2ª votação. 
PROJETO DE LEI Nº 46/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Dispõe sobre incluir o
aniversário do bairro Núcleo Habitacional Brigadeiro Farias Lima (CECAP) no
Calendário Municipal. 
Com a palavra o Vereador João de Souza Neto solicitou aos nobres pares a
aprovação do projeto e citou como exemplo o que já ocorria no Jardim Morada
do Sol, que também poderia ocorrer em outros bairros do município.
Com a palavra o Sr. Presidente cumprimentou o Vereador pelo projeto e disse
que em todos os bairros existiam pessoas a serem homenageadas.
Colocado em  votação, foi APROVADO em 2ª votação. 
PROJETO  DE  LEI  Nº  191/17 -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  institui  o
sistema de zona azul digital, por meio de aplicativo de celular, que ordena os
estacionamentos rotativos em logradouros públicos, e dá outras providências. 
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres, disse que o projeto era um
seguimento  à  modernidade.  O  usuário  baixava  um  aplicativo  no  celular  e
comprava o cartão digital, e no caso de ter o veículo estacionado e se exceder
no prazo de estacionamento previsto, poderia comprar o cartão pelo dispositivo,
que também o avisaria do término do prazo.
Colocado em  votação, foi APROVADO em 1ª votação.
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PROJETO DE LEI Nº 222/17 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre a
proibição de retenção de macas das ambulâncias e de outras unidades móveis
de  urgência  e  emergência  em  hospitais,  clínicas  e  unidades  de  pronto
atendimento  pertinentes  ao  município  de  Indaiatuba  ou  geridos  pela
Administração Municipal e dá outras providências. 
O Vereador Alexandre Carlos Peres apresentou EMENDA SUPRESSIVA, ao art.
3º.
Colocada em votação a EMENDA foi APROVADA.
Colocado em votação, o projeto foi APROVADO em 1ª votação. 
PROJETO DE LEI  Nº 255/17 -  RICARDO LONGATTI  FRANÇA -  Obriga  as
concessionárias do transporte público de passageiros a fornecer ônibus com
equipamentos de ar condicionado e dá outras providências. 
Com a palavra o Vereador Ricardo Longatti  França disse que a empresa que
atualmente prestava o serviço tinha Wi-Fi e ar condicionado, mas as próximas
empresas  que  viessem  teriam  obrigatoriamente  que  disponibilizar  esses
serviços, por isso a importância da lei.
Colocado em votação, foi APROVADO em 1ª votação. 
PROJETO DE LEI  Nº 64/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Dá nova redação e
acresce dispositivo ao artigo 3º da Lei nº 6.683, de 06 de abril  de 2017, que
institui  a  Imprensa Oficial  Eletrônica  do Município,  e  dá  outras  providências
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 1ª votação. 
PROJETO DE LEI  Nº 65/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Dá nova redação a
dispositivo  da  Lei  nº  6.851.  de  14  de  dezembro  de  2017,  que  autoriza  a
transferência  de  recursos  financeiros  estaduais  vinculados  a  Secretaria
Municipal  da  Família  e  do  Bem Estar  Social,  em favor  das  entidades  que
especifica, no exercício de 2018, e dá outras providências.
Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Pereira  disse que tratava-se de repasse
de verbas para o CIRVA e para o Educandário. Em trabalhos  efetuados por ele
na  Região  Metropolitana,  era  muito  raro  nos  municípios  repasse  para
entidades,  por isso era com muita alegria que votava esse repasse.  Na cidade
de       Campinas, ambulâncias estavam paradas devido falta de verbas, assim
como  doze viaturas da GM haviam tido que ser devolvidas pelo mesmo motivo.
Com a palavra o Vereador Arthur Machado Spíndola disse que corroborava com
as palavras do Vereador que o antecedeu. Ficava muito feliz em  votar verbas.
O seu bloco tinha o bom senso de votar em medidas tão benéficas.
Colocado em votação, foi APROVADO em 1ª votação.
PROJETO DE LEI  Nº 75/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Dá nova redação a
dispositivo da Lei nº 6.649, de 07 de dezembro de 2016, que autoriza repasse
de recursos financeiros vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, em favor
das entidades que especifica, e dá outras providências. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 1ª votação.
Não havendo mais nenhuma proposição a ser discutida e votada na  ORDEM
DO DIA, passou-se para a PALAVRA LIVRE que constou do seguinte:
Com a palavra o sr. Presidente fez comentários sobre a caminhada promovida
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pelo CIRVA, em comemoração à Semana do Aspectro Autista, que havai sido
um sucesso.
Nada mais havendo a se tratar, às  19:30,  deu-se por  encerrada a presente
sessão e de tudo para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, vai pelo sr. Presidente e pelo 1º Secretário assinada.

EDVALDO BERTIPAGLIA
Presidente em exercício 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
1º Secretário


