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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA - 14/05/2018

Às 18:00 horas do dia 14 de maio 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  12ª Sessão Ordinária,  presidida  pelo
Vereador HÉLIO ALVES RIBEIRO e secretariada pelo Vereador LUIZ CARLOS
CHIAPARINE, 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 Arthur Machado Spíndola (Oh! quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união! Salmo 133, versículo 1), o sr. Presidente passou
para o  EXPEDIENTE, que constou do seguinte:
Com a palavra o Sr. Presidente convidou  todos os presentes, Vereadores e
munícipes para a Audiência Pública, a realizar-se das 13h45min às 15h30min
do  dia  25  de  maio  do  corrente,  referente  ao  Projeto  de  Lei  nº  105/18  do
Executivo  Municipal,  referente  as  Diretrizes  para  a  elaboração  da  lei
orçamentária de 2019.
A seguir  cumprimentou  e  agradeceu  o  sr.  Francisco  Mandelo,  que  o  havia
substituido como Vereador durante os trinta dias que ficou afastado e tambem
ao Vereador Edvaldo Bertipaglia, por te-lo substituido na Presidência da Casa.
Após a  leitura  da Ata  da 11ª  sessão ordinária,  realizada  aos 07/05/2018,  a
mesma foi  APROVADA sem emendas ou retificações,  sendo que o Vereador
Célio Massao Kanesaki, não votou, por estar fora do Plenário no momento da
votação.  Em sequência  o  1°  Secretário  fez  a  leitura  das  correspondências
recebidas:  
Ofício  ATL/GP nº  05/2018  da  Prefeitura  solicitando  a  retirada  do  Veto  Total
aposto ao Projeto de Lei nº 38/2018.
O ofício estará á disposição no Departamento de Expediente, sendo  o Veto
arquivado. 
Ofício CGRRM nº 516/18 TC-*(*/003/07 – encaminhamento na conformidade do
disposto no inciso XV do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, e
Ofício  GIGOV  0294/2018  –  Ofício  de  Crédito  de  Recursos,  Contrato  de
Transferência OGU 0481803-74/Agência das Bacias PCJ – Serviço Autônomo
de Água e Esgotos – Indaiatuba-SP.
Os ofícios estão no Departamento de Expediente à disposição.
Balancete nº 04/2018 da Mesa da Câmara – referente ao mês de abril de 2018.
No Departamento de Expediente à disposição.
Após procedeu-se a leitura em bloco de todas as INDICAÇÕES apresentadas
na presente sessão: Nº 601/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Efetuar a limpeza
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no espaço atrás dos condomínios no Jardim Campo Bonito, compreende em
uma área verde onde foram plantadas árvores na intenção de criação de um
bosque;  Nº 602/18 -  LUIZ ALBERTO PEREIRA - Realizar estudo visando a
instalação de placas de identificação nas árvores, trazendo o nome popular,
científico e origem da espécie, na extensão do Parque Ecológico; Nº 603/18 -
SILENE SILVANA CARVALINI  -  Viabilizar  estudo  para  melhorar  iluminação
nas  ruas  próximas  ao  Salão  da  Viber;  Nº  604/18 -  SILENE  SILVANA
CARVALINI - Viabilizar estudos para demarcar vagas de estacionamento nas
proximidades da FIEC II / FATEC; Nº 605/18 - SILENE SILVANA CARVALINI -
Viabilizar  estudos para  construção de rampa de acessibilidade  na Avenida
Presidente  Kennedy com a Rua 9 de Julho;  Nº 606/18 -  SILENE SILVANA
CARVALINI - Efetuar a demarcação de solo no cruzamento da Rua Alagoas
com  Avenida  Tamandaré;  Nº  607/18 -  SILENE  SILVANA  CARVALINI  -
Implantar uma linha de Transporte Público de Indaiatuba a Salto; Nº 608/18 -
RICARDO  LONGATTI  FRANÇA -  Criar  um serviço  de  Disque  Silêncio  24
horas;  Nº 609/18 -  RICARDO LONGATTI FRANÇA - Elaborar  estudos para
implementação  de  Programa Anticoagulação  para  a  prevenção  de  AVC no
município; Nº 610/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo para
a alocação de mais médicos na Unidade de Pronto Atendimento -  UPA Dr.
Paulo  Koide;  Nº  611/18 -  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA  -  Realizar
campanhas de conscientização no trânsito nos horários de entrada e saída
de  alunos  das  escolas  públicas  e  privadas  do  município;  Nº  612/18 -
RICARDO  LONGATTI  FRANÇA  -  Interceder  junto  à  ARTESP  (Agência
Reguladora  de Serviços  Públicos  Delegados  de Transportes  do Estado  de
São Paulo), bem como à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, para
que  haja  mais  horários  na  linha  de  ônibus  São  Paulo/Indaiatuba  e
Indaiatuba/São Paulo durante dias úteis;  Nº 613/18 -  RICARDO LONGATTI
FRANÇA - Dar publicidade prévia por meio de faixas, quando da interdição de
vias  para  a  realização  de  obras/manutenções;  Nº  614/18 -  JORGE  LUIS
LEPINSK, RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto às empresas de
internet fixa com o fim de aumentarem a disponibilização de seus serviços no
bairro  Campo  Bonito;  Nº  616/18 -  LUIZ  ALBERTO PEREIRA -  Realizar  a
manutenção da sinalização de trânsito no solo das antigas ruas: 5, 6, 7, 8, 9
e  10  do  Jardim  Morada  do  Sol;  Nº  617/18 -  LUIZ  ALBERTO PEREIRA -
Efetuar  melhorias  no  trânsito  da  confluência  das  Ruas  Osvaldo  Groff,  Ely
Lopes de Souza e Júlio Nicolau, Jardim Tropical; Nº 618/18 - LUIZ ALBERTO
PEREIRA - Efetuar a limpeza em toda dimensão da praça nas Ruas Pedro
Rossignatti, Vicente Tancler e Avenida Artes e Ofícios, Jardim João Pioli;  Nº
619/18 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Viabilizar a instalação de uma travessia
elevada na Av. Presidente Vargas, altura do número 1.099, Vila Homero;  Nº
620/18 -  EDVALDO BERTIPAGLIA -  Tomar  providências  junto  a  Secretaria
competente  para  que  a  Escola  Ambiental  'Bosque  do  Saber'  permaneça
aberta  durante  a  semana,  nos  períodos  de  férias  escolares;  Nº  621/18 -
EDVALDO  BERTIPAGLIA -  Instalar  uma lombada  na  Rua  José  Estanislau
Ambiel, altura do cruzamento coma Rua Fortunato Ré, Jardim Morada do Sol;
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Nº 622/18 -  ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Ampliar  o estacionamento de
motos na Rodoviária;  Nº 623/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Realizar
estudo  para  construção  de  quiosques  com  churrasqueiras  no  Parque
Ecológico; Nº 624/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Instalar semáforos na
região da confluência da Rua Suiça com Avenida Coronel Antônio Estanislau
do  Amaral,  bairro  Itaici;  Nº  625/18 -  ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA  -
Elaborar  um  estudo,  e,  após  melhorias  na  fiscalização  de  veículos  que
utilizam  o  estacionamento  do  Parque  Temático  localizado  no  Parque
Ecológico  de  Indaiatuba.;  Nº  626/18 -  ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA -
Elaborar  um estudo  para  melhorias  nas  vias  do  Jardim  São  Conrado;  Nº
627/18 -  ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Efetuar melhorias da Rua João
Tibiriçá  Piratininga  na altura  do cruzamento com a Rua Hércules  Mazzoni,
Jardim Pau Preto;  Nº 628/18 -  ARTHUR MACHADO SPINDOLA -  Realizar
melhorias  nas  sinalizações  e  inibidores  de  velocidade  na  Rua  Pedro
Maschietto;  Nº  629/18  -  JOÃO  DE  SOUZA NETO -  Instalar  semáforo  de
pedestres  no cruzamento da Rua Álvaro  dos Santos  com a Rua Leopoldo
Zombini no Jardim do Vale; Nº 630/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Implantar
banheiros  químicos na área verde oposta  a Praça Elis  Regina,  no Parque
Ecológico;  Nº 631/18  - JOÃO DE SOUZA NETO - Implantar  academia para
Terceira Idade na Praça Darcy Barnabé, localizada na Rua Octacílio Furlan
no Jardim Morada do Sol;  Nº 632/18 -  JOÃO DE SOUZA NETO -  Instalar
barreiras para impedir o fluxo de ciclistas que transitam em alta velocidade na
calçada localizada em frente a creche Pingo de Gente na CECAP; Nº 633/18
- CÉLIO MASSAO KANESAKI - Demarcar uma vaga exclusiva para idosos,
uma para cadeirante e uma para gestantes no Pavilhão da Viber, localizado
R. Góias, Cidade Nova II;  Nº 634/18 -  LUIZ ALBERTO PEREIRA - Realizar
estudos visando a inclusão de Indaiatuba a participar  do Programa Cartão
Reforma;  Nº 635/18 -  LUIZ ALBERTO PEREIRA - Realizar estudos visando
divulgações  para  substituições  das  lâmpadas  de  postes;  Nº  636/18 -
ALEXANDRE CARLOS PERES - Recapear a Alameda da Criança; Nº 637/18
- ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar estudo imediato para ampliar as
vagas do estacionamento da Rodoviária 'Maurílio Gonçalves Pinto'; Nº 638/18
-  JORGE  LUIS  LEPINSK  -  Instalar  um playground  na  Praça  Lions  Club,
localizada na Rua Rêmulo Zoppi,  Vila Georgina;  Nº 639/18 -  JORGE LUIS
LEPINSK - Implantar iluminação pública na Rua João Michaluca, próximo ao
número 111,  Jardim Sevilha;  Nº 640/18 -  JORGE LUIS LEPINSK -  Instalar
ponto de ônibus entre as Ruas Adolfo Brizolla e Custódio Candido Carneiro,
no  Jardim  Morada  do  Sol;  Nº  641/18 -  JORGE  LUIS  LEPINSK  -  Trocar
lâmpadas comuns, por lâmpadas de LED nos arredores do Bosque do Saber;
Nº 642/18 - JORGE LUIS LEPINSK - Realizar mutirão para podas de árvores
com risco  de curto  circuito  no Jardim Morada do Sol;  Nº 643/18 -  JORGE
LUIS LEPINSK - Realizar melhorias referentes a sinalização de trânsito na Av.
Marginal  Sul,  Distrito  Industrial;  Nº 644/18 -  CÉLIO MASSAO KANESAKI -
Efetuar a manutenção no asfalto da Estrada Lix da Cunha (SP 73), altura do
número 2.739, que está cedendo;  Nº 645/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI -
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Realizar estudo visando a duplicação da Avenida Coronel Antônio Estanislau
do Amaral;  Nº 646/18 -  CÉLIO MASSAO KANESAKI -  Efetuar  mudança da
faixa de pedestre da Rua 24 de maio, próximo a antiga rodoviária; Nº 647/18 -
EDVALDO BERTIPAGLIA - Solicitar um estudo para que implante em algumas
creches  do  município  a  creche  noturna;  Nº  648/18 -  ARTHUR MACHADO
SPINDOLA  -  Elaborar  um  estudo,  e  após,  implementação  de  soro
antiescorpiônico  nas  redes  de  pronto  atendimento  do  município  de
Indaiatuba;  Nº  649/18 -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Melhorar  o
cruzamento  da  Alameda  Ezequiel  Mantoanelli  com Av.  Cel.  Estanislau  do
Amaral. 
A seguir usaram da palavra para dar enfase as indicações de suas autorias os
Vereadores: Alexandre Carlos Peres; Ricardo Longatti França; Arthur Machado
Spíndola; Adeilson Pereira da Silva e João de Souza Neto.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal, através do Departamento
de Expediente, conforme previsto no Regimento Interno.
REQUERIMENTO Nº  12/18 -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES,  ARTHUR
MACHADO SPINDOLA, RICARDO LONGATTI FRANÇA - Requer informações
referentes a licitação convite 014/2018, que dispõe acerca da contratação de
pessoa  jurídica  para  a  prestação  de  serviços  técnicos  profissionais
especializados  para  planejamento,  organização  e  realização  de  concurso
público.
Com a palava o Vereador Luiz Alberto Pereira disse que  já havia trazido ao
Vereador  cópia  de  todo  processo  licitatório  e  que  na  manhã  seguinte  o
Procurador da Prefeitura viria  explicar e tirar  algumas dúvidas do Vereador
Alexandre, portanto solicitava VISTAS  até a próxima sessão.
Com  a  palavra  o  Vereador  Alexandre  Carlos  Peres  encaminhou  votação
contrária ao pedido de vistas. Havia recebido o processo licitatório porém não
havia  tido  tempo de  lê-lo,  e  já  que  seriam dadas  as  explicações  não  via
porque não aprovar o requerimento.
Colocado  em  votação  o  pedido  de  VISTAS  foi  APROVADO,  com  votos
contrários dos Vereadores: Arthur Machado Spíndola; Alexandre Carlos Peres
e Ricardo Longatti França.
Com  a palavra o sr. Presidente suspendeu a sessão, reabrindo-a passados
algusn minutos.
As  MOÇÕES foram lidas  em bloco:  Nº 90/18 -  LUIZ  ALBERTO PEREIRA -
Congratulações ao Sr. Paulo Henrique dos Santos Gonçalves pelo relevante
serviço prestado à comunidade; Nº 92/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA -
Congratulações ao atleta GABRIEL KUSTOR BIZETTO, por usa vitória no 39º
Campeonato  Paulista,  sendo  campeão invicto  braço  esquerdo  e  direito  na
categoria  80  kg;  Nº  94/18 -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Pesar  pelo
falecimento  de  Rosangela  Maria  Cardozo  ocorrido  no  dia  03  de  maio  de
2018; Nº 95/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Congratulações ao Evento
Beneficente  Pets  Rock,  realizado  no  domingo  dia  6  de  maio  de  2018;  Nº
96/18 -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Pesar  pelo  falecimento  de  Nair
Matiuzzi Pimenta ocorrido no dia 09 de maio 2018;  Nº 97/18 - ALEXANDRE
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CARLOS  PERES  -  Pesar  pelo  falecimento  de  Neide  Aparecida  Brossi
ocorrido no dia 10 de maio de 2018.
Usaram da palavra para parabenizar os homenageados e principalmente para
dar  destaques  aos  de  suas  autorias,  fazendo-lhes  elogios  e  enfatizando  o
porque  das  merecidas  homenagens  os  Vereadores:  Luiz  Alberto  Pereira  e
Arthur Machado Spíndola.
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 11/18 -  COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO -  Rejeita
recurso  interposto  pelo  Vereador  Ricardo  Longatti  França;  PROJETO  DE
RESOLUÇÃO  Nº 12/18  -  COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO -  Rejeita
recurso  interposto  pelo  Vereador  Ricardo  Longatti  França;  PROJETO  DE
RESOLUÇÃO  Nº 13/18  -  COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO -  Rejeita
recurso interposto pelo Vereador Ricardo Longatti França; PROJETO DE LEI
Nº  77/18 -  ARTHUR MACHADO SPINDOLA -  Institui  a  Lei  'Lucas  Begalli
Zamora',  que dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de treinamento  em primeiros
socorros  nas  escolas  de  ensino  básico  de  Indaiatuba  e  dá  outras
providências;  PROJETO  DE  LEI  Nº  92/18 -  LUIZ  ALBERTO  PEREIRA  -
Dispõe sobre a confecção e disponibilização de carnês de tributos municipais
em braile; PROJETO DE LEI Nº 101/18 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Dispõe
sobre a proibição da utilização da vegetação 'Coroa de Cristo' no paisagismo
e decoração  das  áreas  externas  de  edificações  e  dá  outras  providências;
PROJETO DE LEI  Nº  102/18 -  JOÃO DE SOUZA NETO -  Dispõe  sobre  a
instituição  do  Dia  de  Honra  ao  Mérito  aos  Educadores  no  Município  de
Indaiatuba, Homenagem 'Professora Maria Helena Costa e Silva; PROJETO
DE LEI  Nº 103/18 -  JOÃO DE SOUZA NETO - Dispõe sobre incluir  a Feira
dos Produtores Rurais no Calendário Municipal de Indaiatuba; PROJETO DE
LEI  Nº 117/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina RUA NATALINO
GAZOLA o logradouro público do Parque Residencial Sabiás, que especifica;
PROJETO DE LEI  Nº 118/18 -  ALEXANDRE CARLOS PERES -  Denomina
RUA  MANOEL  RIBEIRO  MARTINS  o  logradouro  público  do  Parque
Residencial Sabias, que especifica. 
Todos os projetos lidos foram enviados para as Comissões Permanentes  a eles
pertinentes para os devidos pareceres, conforme previsto no Regimento Interno
da Casa.
Com a palavra o  Sr. Presidente suspendeu a sessão, reabrindo-a passados
alguns minutos.
A Mesa da Câmara apresentou Requerimento de URGÊNCIA ESPECIAL , ao
Projeto de Lei nº 115/2018  de autoria do Executivo Municipal.
Colocado  em votação  a  URGÊNCIA ESPECIAL foi  APROVADA,  com votos
contrários dos Vereadores: Alexandre Carlos Peres; Arthur Machado Spíndola e
Ricardo Longatti França.
A Mesa da Câmara apresentou Requerimento de URGÊNCIA ESPECIAL , ao
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Projeto de Lei nº 116/2018  de autoria do Executivo Municipal.
Colocado em votação a URGÊNCIA ESPECIAL foi APROVADA.
Finalizado o EXPEDIENTE e tendo o 1º Secretário,  Vereador  LUIZ CARLOS
CHIAPARINE,  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 115/18 -  EXECUTIVO MUNICIPAL -  Autoriza  o  Poder
Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal,
com a garantia da União, e dá outras providências. 
Com a palavra o Vereador Ricardo Longatti França  disse que as obras eram
necessárias e bem vindas e discorreu contrariamente ao projeto, sustentando a
tese de ser recorrente no município, que  a projeção orçamentária, sempre era
menor do que a arredação, havendo portanto superavit de arrecadação. Havia
dinheiro em caixa e elas poderiam ser feitas com verbas próprias, não sendo
necessário o empréstimo.
Não havia ocorrido diálogo com a Casa, para se fazer esse empréstimo e o
Prefeito havia pego a administração enxuta e iria devolve-la com dívidas.
Seu posicionamento era contrário  ao empréstimo, pois nossa cidade recebia
mais do que gastava e arrecadava mais do que orçava. As obras poderiam ser
feitas com verbas próprias.
Com a palavra o Vereador Luiz Carlos Chiaparine disse que havia dinheiro em
caixa e tinha reserva orçamentária, a função do empréstimo era manter esse
dinheiro em caixa que estava aplicado, recebendo juros maiores do que seria
pago  pelo  empréstimo e  mesmo que  viesse  outro  prefeito,  se  ele  quisesse
quitar o empréstimo à vista, teria dinheiro em caixa para isso.
Seguiu lendo parte do projeto, onde estavam especificadas todos os lugares
onde elas seriam realizadas. O dinheiro estava direcionado para essas obras.
Com a  palavra  o  Vereador  Arthur  Machado  Spíndola  retificou  palavras  do
Vereador  Ricardo  Longatti  França  e  disse  que  ninguém estava  aqui  contra
obras e que explicaria o porque eram contrários ao projeto.
A seguir detalhou o valor arrecadado em 2017, destacando o valor a maior do
que o previsto,  como também os valores  dos recursos vinculados e os não
vinculados.  O  valor  gasto  havia  sido  menor  do  que  o  valor  previsto  no
orçamento.
Após  lhe  ser  concedido  um aparte  com a  palavra  o  Vereador  Luiz  Alberto
Pereira  concordou  que  o  valor  arrecadado  havia  sido  maior  que  o  orçado,
porém no ano anterior haviam tido um excesso de quase 50%. Em 2017 a maior
arrecadação havia sido de juros do dinheiro aplicado. Também em 2017 havia
sido aprovado o refis.
Retomando  a  palavra  o  Vereador  Arthur  Machado  Spíndola  disse  que  se
tínhamos dinheiro em caixa, não havia porque fazer o empréstimo.
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Com a palavrfa o Vereador Alexandre Carlos Peres disse que juntamente com
os Veredores Arthur e Ricardo, haviam discutido a questão internamente e não
havia um voto vinculado a outro.
Conhecia  bem  o  SAAE,  pois  havia  sido  superindente  e  era  um  dinheiro
disponibilizado  pelo  Governo  Federal  que só  poderia  ser  usado para  obras
especificas, especificadas no projeto. Citou todas as obras a serem realizadas
com o dinheiro disponibilizado.
Havia pesquisado a respeito do programa e tinha cinco anos de carência, com
vinte anos para pagar com juros de 8% ao ano, juros baixíssimos.
Existia  poder  de  investimentos,  mas  existiam  outros  locais  para  serem
investidos.
O dinheiro seria destinado a infrestrutura e saneamento, seu voto era favorável.
Era uma decisão técnica em cima de uma decisão política.
Era dinheiro barato e o excesso de arrecadação poderia ser investido em outra
área.
Votaria favorável, pois permanecia a parte técnica.
Com a palavra o Sr. Presidente disse que o emprestimo traria benefícios. Os
comerciantes do local sabiam das dificuldades de estacionamento, assim como
os moradores de Itaci também sabiam dos benefícios que as obras trariam
O Jardim Califórnia tinha dificuldades com enchentes.
Enumerou as melhorias que os locais onde a verba seria aplicada receberiam e
disse que era favorável ao projeto, porque tinha certeza dos grandes benefícios
que seriam recebidos pela população.
Colocado me votação nominal,  foi  APROVADO em votação única, devido ao
regime  de  urgência  especial  por  10  votos  favoraveis  dos  Vereadores
ADEILSON  PEREIRA  DA  SILVA,  ALEXANDRE  CARLOS  PERES,  CÉLIO
MASSAO  KANESAKI,  EDVALDO  BERTIPAGLIA,  HÉLIO  ALVES  RIBEIRO,
JOÃO DE SOUZA NETO, JORGE LUIS LEPINSK, LUIZ ALBERTO PEREIRA,
LUIZ CARLOS CHIAPARINE, SILENE SILVANA CARVALINI e 2 votos contrarios
dos  Vereadores  ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA,  RICARDO  LONGATTI
FRANÇA.
PROJETO DE LEI Nº 116/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Dá nova redação ao
artigo 57 da Lei nº 6.856, de 14 de dezembro de 2017, que atualiza e consolida
a legislação pertinente  à Assistência  à  Saúde dos servidores  municipais  de
Indaiatuba, e dá outras providências. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em votação única devido a
Regime de Urgência Especial; 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8/18 - A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL - Dá
nova redação ao Art. 3º da Resolução nº 67/2017, que dispõe sobre o estágio
de estudantes pela Câmara Municipal de Indaiatuba, e dá outras providências. 
Colocado em discussão e votação, foi adiada, devido a solicitação de VISTAS
ao Vereador Alexandre Carlos Peres por 05 dias.
PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  9/18 -  ADEILSON  PEREIRA  DA  SILVA,
ALEXANDRE  CARLOS  PERES,  ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA,  CÉLIO
MASSAO  KANESAKI,  EDVALDO  BERTIPAGLIA,  FRANCISCO  MANDELO,
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JOÃO DE SOUZA NETO, JORGE LUIS LEPINSK, LUIZ ALBERTO PEREIRA,
LUIZ  CARLOS  CHIAPARINE,  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA,  SILENE
SILVANA CARVALINI  -  Institui  o  Projeto  'Câmara  na  Praça',  na  cidade  de
Indaiatuba e dá outras providências. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em votação única.
PROJETO DE LEI Nº 108/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina RUA
EWERTON  LUIZ  DE  GODOY  o  logradouro  público  do  Jardim  Residencial
Veneza, que especifica. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em votação única.
PROJETO DE LEI Nº 84/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Dispõe sobre a criação
de Pipódromos no Município de Indaiatuba e cria a Semana Educativa do Uso
Responsável de Pipas. 
Colocado em discussão e votação, foi adiada, devido a soicitação de VISTAS,
ao Vereador Jorge Luís Lepinsk até a próxima sessão.
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. 
Colocado em discussão e votação, foi  APROVADO em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 97/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA, LUIZ CARLOS
CHIAPARINE - Dispõe sobre a criação do Projeto de Adestramento no Centro
de Reabilitação Animal no município de Indaiatuba e dá outras providências. 
Com  a palavra o Vereador Arthur Machado Spíndola explicou o teor do projeto.
Com a palavra o Vereador Luiz Carlos Chiaparine falou sobre a importância das
questões dos pets. A cidade havia crescido muito e as ações em relação aos
maus tratos e abandonos, estavam sendo feitas com a ajuda de ONGS. Havia
muita coisa a ser feita.
Com a palavra o sr. Presidente parabenizou os vereadores pelo projeto.
Colocado em  votação, foi APROVADO em 1ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 98/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Dispõe sobre a
'Campanha  Municipal  de  Prevenção  e  Conscientização  da  Síndrome
(Transtorno)  do  Pânico  e  da  Depressão',  a  ser  realizada  anualmente  na
primeira semana do mês de outubro, e dá outras providências. 
Com a  palavra  o  Vereador  Luiz  Carlos  Chiaparine  parabenizou  o  autor  do
projeto e disse que a doença era muito comum e trazia muitos transtornos as
pessoas  que  procuravam  o  pronto  socorro,  onde  eram  atendidos  pelos
sintomas  apresentados  no  momento.  Eram  poucos  os   profissionais  que
acabavam fazendo diagnóstico, ficando como “pif paf”.
Falou sobre os males da doença e a necessidade do encaminhamento correto.
Colocado em 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:
Usaram  da   palavra  os  Vereadores:  Arthur  Machado  Spíndola  que
comprimentou o atleta Gabriel Kustor Bizetto por ele homenageado através de
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uma  moção  e  que  havia  acabado  de  chegar   e  enumerou  as  conquistas
esportivas do mesmo, parabenizando-o pelos feitos. Finalizou agradecendo a
todos  que  haviam  comprimentado-o  pela  passagem  de  seu  aniversário  e
ALEXANDRE  CARLOS  PERES  discorreu  sobre  o  concurso  público  a  ser
realizado pela Prefeitura  Municipal,   falando sobre a empresa vencedora do
processo licitatório  para  a realização do concurso,  que não havia  sido  feito
como  o  da  Câmara  Municipal,  realizado  pela  VUNESP.  Entendia  que  o
concurso era necessário, porém criticou a modalidade licitatória “Carta Convite”
e  a  contratação  da  empresa  vencedora,  porque  esta  tinha  denúncias  de
fraudes,  inclusive  havia  chegado  a  condenar  Prefeito  de  cidade  vizinha.
Defendeu  a  realização  de  um concurso  público  sério,  em que  aquele  que
estudasse passasse.
Com a palavra o Sr. Presidente falou da transparência do procedimento  e disse
que o vereador teria condições para analisar o processo através da resposta ao
requerimento,  onde  ele  poderia  verificar  a  licitude  do  processo  licitatório.
Finalizou agradecendo a presença de todos.
Nada mais havendo a se tratar, às 19h26min, 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.

HÉLIO ALVES RIBEIRO
Presidente 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
1º Secretário


