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 ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA - 28/05/2018

Às 18:00 horas do dia 28 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  14ª 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 Luiz Alberto Pereira (Vinde a mim, todos os que estais
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. (Mateus Capítulo 11, Versículo 28), o
sr. Presidente passou para o  EXPEDIENTE, que constou do seguinte:
Com a palavra o Sr. Presidente usou da palavra para mencionar reunião com o
Sr. Prefeito Municipal, Secretários e os Vereadores antes do início da presente
sessão, em razão das novas medidas tomadas pela administração municipal,
em razão  da  indefinição  quanto  ao  fim  da  paralisação  dos  caminhoneiros,
visando a reorganização temporária e a manutenção dos serviços essenciais
para  minimizar  os  transtornos  que  poderiam  ser  causados  à  população.
Mencionou  todas  as medidas tomadas para  as áreas  da:  saúde;  educação;
FIEC; transporte coletivo; SAAE; Segurança; coleta de lixo; cultura; FUNSSOL
e frota da prefeitura e funcionalismo.
A seguir deu-se prosseguimento à sessão, passando-se à leitura da Ata da 13ª
Sessão Ordinária, realizada aos 21/05/2018, sendo a mesma APROVADA sem
emendas  ou  retificações.  Em sequência  o  1°  Secretário  fez  a  leitura  das
correspondências recebidas:  
Ofício C.C.A. nº 2654/2018 do Tribunal de Cotas do Estado de São Paulo, e
Comunicados do Ministério da Educação informando a liberação de recursos
financeiros.
A correndência  após a  leitura,  foi  enviada  ao Departamento  de Expediente,
onde ficará à disposição dos interessados.’
Após procedeu-se a leitura em bloco de todas as INDICAÇÕES apresentadas
na presente sessão:  Nº 701/18 -  LUIZ ALBERTO PEREIRA - Construir  uma
arquibancada  no  campo  do  São  Conrado;  Nº  702/18 -  LUIZ  ALBERTO
PEREIRA - Demarcar pintura de solo da faixa exclusiva de pedestres e motos
na  Avenida  Eng.  Fábio  Roberto  Barnabé,  nº  1.010,  defronte  ao  posto  de
gasolina  do  Jardim  Colonial; Nº  703/18 -  LUIZ  CARLOS  CHIAPARINE  -
Realizar manutenção da sinalização de trânsito no bairro Rêmulo Zoppi;  Nº
704/18 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar redutor de velocidade na Rodovia
João Ceccon, entre o Condomínio Paradiso e Amstalden; Nº 705/18 - HÉLIO
ALVES  RIBEIRO  -  Efetuar  a  limpeza  do  acostamento  da  Rodovia  João
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Ceccon; Nº 706/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar o asfaltamento
da Estrada Municipal do Gaspar; Nº 707/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA -
Instalar lombada na Rua Oscar Ribeira, nº 1094, Jardim Morada do Sol;  Nº
708/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Efetuar a repintura das faixas de
pedestres  e  demais  faixas,  na  confluência  das  Ruas  Francisco  de  Xavier
Almeida com Rev. Ataíde Costa, Jardim Morada do Sol; Nº 710/18 - ARTHUR
MACHADO  SPINDOLA  -  Implantar  um  ECOPONTO  SUBTERRÂNEO  na
região  do  Jardim  Morumbi,  próximo  ao  Condomínio  Mirim  I;  Nº  711/18 -
ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Tornar sentido único a Rua Rev. Willybaldo
Peralta  Alves,  próximo a  confluência  com a Rua dos Indaiás;  Nº 712/18 -
ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Instalar lombadas na Av. Higienópolis, nas
proximidades do nº 309, Jardim Paulista I;  Nº 713/18 - ADEILSON PEREIRA
DA SILVA - Instalar um semáforo na confluência da Rua Lourenço Rossi com
a  Rua  Martinho  Lutero,  Jardim  Morada  do  Sol;  Nº  714/18 -  ADEILSON
PEREIRA DA SILVA -  Construir  uma Unidade  Básica  de  Saúde  (UBS)  na
região do Jardim dos Colibris;  Nº 715/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA -
Efetuar alteração no canteiro central da Av. Ruz Peres, próximo a Alameda do
Saltinho, Jardim Veneza; Nº 716/18 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Executar o
tombamento das árvores como Patrimônio Histórico - Ambiental, do município
de Indaiatuba;  Nº 717/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Regulamentar o
Serviço Eletrônico de Informações ao Cidadão (eSIC);  Nº 718/18 -  SILENE
SILVANA CARVALINI - Viabilizar  estudos para construção de um bolsão de
estacionamento  defronte  a  EMEB Prof.  Prof.  João  Batista  de  Macedo,  no
Jardim Monte Verde;  Nº 719/18 -  SILENE SILVANA CARVALINI -  Viabilizar
estudos para melhorias na Ciclovia do Parque Ecológico; Nº 720/18 - SILENE
SILVANA  CARVALINI  -  Viabilizar  estudos  para  revitalização  do  canteiro
central  da Rua Antônio Barnabé;  Nº 721/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI -
Instalar um sistema de bondinho na extensão do Parque Ecológico; Nº 722/18
- CÉLIO MASSAO KANESAKI - Realizar estudo de melhoria da sinalização
na Rua João Batista D'Alessandro, nº 610, Jardim do Sol; Nº 723/18 - CÉLIO
MASSAO  KANESAKI  -  Pintar  faixa  de  pedestres  na  Alameda  Ezequiel
Mantoanelli,  altura do nº 220;  Nº 724/18 -  RICARDO LONGATTI FRANÇA -
Instalar  redutores  de  velocidade  nas  ruas  que  dão  acesso  a  rotatória
localizada na Avenida Fábio  Ferraz Bicudo (Jd.  Esplanada II);  Nº 725/18 -
RICARDO  LONGATTI  FRANÇA  -  Realizar  estudos  para  melhoria  na
iluminação na SP- 073 (Lix da Cunha) e no Jardim Panorama; Nº 726/18 -
RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto a EMTU e a ARTESP, com o
objetivo de disponibilizar linha direita de ônibus de Indaiatuba à Unicamp e
PUC, em Campinas;  Nº 727/18 -  RICARDO LONGATTI  FRANÇA - Realizar
estudos para instalação de equipamentos de nobreak em mais semáforos do
município  e  manutenção  dos  equipamentos  que  eventualmente  estejam
quebrados; Nº 728/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar campanhas
de conscientização contra as queimadas no município; Nº 729/18 - EDVALDO
BERTIPAGLIA  -  Instalar  uma  unidade  do  SENAC  em  Indaiatuba,  ou  a
possibilidade de parcerias para cursos livres, buscando oferecer a população
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mais  alternativas  de  aprendizado  profissional;  Nº  730/18 -  EDVALDO
BERTIPAGLIA -  Firmar  parceria  com a  FATEC,  buscando  a  realização  do
evento 'VIRADA EMPREENDEDORA' em Indaiatuba;  Nº 731/18 - EDVALDO
BERTIPAGLIA -  Verificar  a  possibilidade  de se alterar  o  local  onde está  a
faixa  de  pedestres  da  Rua  Paul  Harris,  esquina  com Avenida  Presidente
Kennedy;  Nº  732/18 -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Incluir  todos  os
professores e demais funcionários da Educação no benefício do Vale-Cesta;
Nº  733/18  -  ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA  -  Realizar  estudos  para
implantação  de  câmeras  de  segurança  nas  dependências  e  arredores  do
Centro de Reabilitação Animal; Nº 734/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA -
Realizar  estudos,  e  após,  implementação  de  local  nos  talões  de  IPTU
destinados a quitação dos anos anteriores; Nº 735/18 - ARTHUR MACHADO
SPINDOLA - Realizar melhorias nas dependências da área de lazer do Bairro
Parque  Residencial  Indaiá;  Nº  736/18 -  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA -
Fiscalizar  os estacionamentos privados do município acerca do respeito  às
vagas preferenciais;  Nº 737/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Ampliar as
campanhas de conscientização sobre  a importância  do respeito  à faixa de
pedestres;  Nº 738/18 -  JOÃO DE SOUZA NETO -  Realizar  estudo  técnico
para melhorias entre as Ruas Alzira Barnabé e Angelo Calonga;  Nº 739/18 -
JOÃO  DE SOUZA NETO -  Realizar  estudo  para  possível  substituição  da
iluminação do BOULEVARD no bairro FARIA LIMA - CECAP, substituindo por
lâmpadas  como  as  de  led,  que  proporciona  maior  claridade  e  maior
economia;  Nº 740/18 -  JOÃO DE SOUZA NETO - Realizar  uma vistoria  na
Rua Antonio  Ulistka,  Jardim Recanto  do Valle,  na altura  do Mercado Mori,
pois  no  local  há  uma  depressão  no  asfalto  onde  acumula  muita  água
causando muitos transtornos; Nº 741/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Realizar
estudo  para  implantação  de  lombada  elevada  com faixa  de  pedestres  na
Avenida Francisco de Paula Leite, em ambos sentidos, na altura da Lotérica,
nº 1.447, nos bairros Cecap e Califórnia; Nº 742/18 - JOÃO DE SOUZA NETO
- Efetuar a substituição de árvores, onde a raiz esta danificando toda capa de
cimento da Praça Renato VilaNova (Praça do Cato),  que fica localizada na
Avenida  Francisco  de  Paula  Leite;  Nº  743/18 -  JORGE  LUIS  LEPINSK  -
Interceder junto ao órgão competente e a empresa SOU Indaiatuba, para um
estudo referente a disponibilização de mais linhas de ônibus no Jardim Monte
Verde  sentido  centro  da  cidade  e  rodoviária;  Nº  744/18  -  JORGE  LUIS
LEPINSK - Interceder junto a empresa SOU INDAIATUBA, para implantação
de mais linhas do coletivo direto do novo terminal rodoviário sem ter que vir
até a antiga rodoviária;  Nº 745/18 -  JORGE LUIS LEPINSK - Implantar  um
semáforo no cruzamento das Ruas Pederneiras, Itu e Walter Ambiel, Jardim
Primavera; Nº 746/18 - JORGE LUIS LEPINSK - Realizar estudo referente ao
aumento de frequência da coleta de lixo no bairro Jardim Veneza; Nº 747/18 -
JORGE LUIS LEPINSK - Efetuar melhorias na rotatória que liga a Av. Josué
Ferreira  da Silva,  com a Av. Higienópolis,  entre o Jardim Colibris  e Jardim
Paulista;  Nº 748/18 -  ALEXANDRE CARLOS PERES -  Realizar  estudo  de
viabilidade técnica para implantação de estacionamento no canteiro  central



Câmara Municipal de Indaiatuba
Estado de São Paulo

da Avenida Domingos Ferrarezzi, defronte à EMEB João Baptista de Macedo;
Nº 749/18 -  JOÃO DE SOUZA NETO -  Realizar  estudo para transformar o
antigo terminal rodoviário em um terminal de integração. 
A seguir usaram da palavra para dar enfase a indicações de suas autorias os
Vereadores:   Arfthur  Machado Spíndola;  Ricardo  Longatti  França;  Alexandre
Carlos Peres; João de Souza Neto e Edvaldo Bertipaglia.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal, através do Departamento
de Expediente, conforme previsto no Regimento Interno.
As MOÇÕES foram lidas em bloco: Nº 104/18 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE -
Congratulações  aos  organizadores  do  2º  Almoço  Paranaense  'Costela  de
Chão', da Paróquia Santo Antônio; Nº 109/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI -
Congratulações  ao  Sr.  Márcio  Medrano,  pelo  evento  Hellcats  Car  Fest
Indaiatuba,  que no último dia  12 de maio de 2018 arrecadou 500 litros  de
leite  e  2400  fraldas  geriátricas  que  foram  doadas  para  a  FUNSSOL;  Nº
110/18 -  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI  -  Congratulações  ao  Sr.  Anderson
Rodrigo Frizarini, pelo evento Hellcats Car Fest Indaiatuba, que no último dia
12 de maio de 2018 arrecadou 500 litros de leite e 2400 fraldas geriátricas
que foram doadas para a FUNSSOL; Nº 111/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI
-  Congratulações  ao  Colégio  Adventista  Indaiatuba,  pela  ação  Impacto  de
Esperança, onde os alunos saíram as ruas entregando livros para população
e autoridades do nosso município;  Nº 112/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI -
Congratulações  aos  Jovens  Adventistas,  que  realizaram  diversas  ações
solidárias, tais como: doação de sangue, visitas a orfanatos, asilos, creches,
entregas  de  cestas  básicas,  distribuíram  livros,  oraram,  arrecadaram  e
distribuíram alimentos  e  água;  Nº  113/18 -  LUIZ  CARLOS  CHIAPARINE -
Congratulações  ao  Guarda  Civil,  LEANDRO  RENATO  BARBOSA,  pela
valiosa  atuação  na  ocorrência  referente  a  apreensão  de  drogas  no  bairro
Jardim  Oliveira  Camargo;  Nº 114/18 -  LUIZ  CARLOS  CHIAPARINE  -
Congratulações ao Guarda Civil,  ROBINSON MIRANDA POLI,  pela  valiosa
atuação  na  ocorrência  referente  a  apreensão  de  drogas  no  bairro  Jardim
Oliveira Camargo; Nº 115/18 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Congratulações
ao Guarda Civil, MAURÍCIO NERES DOS SANTOS, pela valiosa atuação na
ocorrência  referente  a  apreensão  de  drogas  no  bairro  Jardim  Oliveira
Camargo;  Nº  116/18 -  LUIZ  CARLOS  CHIAPARINE  -  Congratulações  ao
Guarda  Civil,  BRENON  FERREIRA  DA  SILVA,  pela  valiosa  atuação  na
ocorrência  referente  a  apreensão  de  drogas  no  bairro  Jardim  Oliveira
Camargo;  Nº  117/18 -  HÉLIO  ALVES  RIBEIRO  -  Congratulações  a  ANA
CAROLINA FERNANDES DE ARAÚJO, por participar do Programa Direito e
Cidadania do Departamento de Assistência Social da PAULUS, como autora
do livro 'A Bruxinha dos nós', que está distribuído gratuitamente; Nº 118/18 -
SILENE SILVANA CARVALINI - Pesar pelo falecimento do Sr. ALAOR JOSÉ
CHERACOMO, ocorrido aos 22 de maio de 2018.
Com a  palavra  por  questão  de  ordem o  Vereador  Célio  Massao  Kanesaki
solicitou  o  adiamento  de  votação  das  moções  nºs:  111/2018  e  112/2018,
sendo-lhe a solicitação concedida.
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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:  Luiz  Carlos  Chiaparine;
Célio Massao Kenesaki e o Sr. Presidente.
Colocadas em votação as MOÇÕES, com exceção da moção de pesar, foram
APROVADAS, sendo que o Vereador Célio  Massao Kanesaki,  não votou por
estar  fora  do  Plenário  no  momento  da  votação.  A moção  de  PESAR será
enviada à família enlutada, de acordo com o previsto no Regimento Interno da
Casa.
A sessão prosseguiu com a leitura das seguintes proposições: VETO Nº 5/18 -
EXECUTIVO MUNICIPAL - Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 108/18 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 213/17 -  RICARDO LONGATTI FRANÇA -
Dispõe sobre a publicidade da escala de médicos nas Unidades de Saúde do
município e dá outras providências.; PROJETO DE LEI Nº 243/17 - RICARDO
LONGATTI  FRANÇA  -  Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  presença  de
profissional  que  se  comunique  por  meio  da  Língua  Brasileira  de  Sinais  -
Libras  nos  estabelecimentos  em que  especifica  e  dá  outras  providências.;
PROJETO DE LEI  Nº 53/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre
as Comissões Internas  de  Prevenção  de  Acidentes  -  CIPA's  no  âmbito  da
Administração  Municipal  e  dá  outras  providências;  PROJETO  DE  LEI  Nº
122/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Institui no município de Indaiatuba, o
Programa de Incentivo à Doação de Remédios e Medicamentos e dá outras
providências; PROJETO DE LEI  Nº 130/18 - SILENE SILVANA CARVALINI -
Institui  a Semana de Conscientização e Prevenção de Doenças Renais  no
município  de  Indaiatuba  e  dá  outras  providências;  PROJETO  DE  LEI  Nº
131/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  -  Autoriza  a  transposição  de  dotações
orçamentárias consignadas no orçamento vigente, e dá outras providências;
PROJETO DE LEI  Nº 132/18 -  LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Dispõe que o
Município de Indaiatuba disponibilizará assistência jurídica integral e gratuita
a todos os policiais civis, no exercício de suas funções ou em razão delas, se
envolvem ou sejam aplicados em casos que demandem tutela jurídica, seja
judicial  ou  extrajudicial;  PROJETO DE LEI  Nº 134/18 -  SILENE  SILVANA
CARVALINI  -  Denomina  RUA  ALCIDES  PAZIN,  o  logradouro  público  do
Loteamento Jardim Maritacas, que especifica; PROJETO DE LEI Nº 135/18 -
EXECUTIVO MUNICIPAL - Dispõe sobre cadastramento de novo loteamentos
para fins de lançamento de IPTU, 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.
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 226/2017 de autoria do Vereador Alexandre Carlos Peres.



Câmara Municipal de Indaiatuba
Estado de São Paulo

Colocado  em  votação  o  requerimento  de  URGÊNCIA  ESPECIAL  foi
APROVADO.
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  226/17  -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Altera  a
redação do Artigo 10 da Lei  5.669 de 17 de novembro de 2009, que dispõe
sobre a Política Municipal Ambiental, e dá outras providências. 
O Vereador Alexandre Carlos Peres apresentou EMENDA SUPRESSIVA ao art.
13, §§ 1º e 2º, incisos I, II, III e IV.
Colocada em discussão e votação a EMENDA foi APROVADA.
Com a palava o Vereador Alexandre Carlos Peres explicou o porque do projeto
que era uma atualização, pois quando da aprovação da lei, tratava-se de um
incentivo fiscal, para  residências,  construidas  com matrial sustentável, mas
em 2014  houve  uma normativa  do IBAMA, tornando  obrigatório  o  uso de
madeira certificada, então estava sendo dado incentivo a algo obrigatório.  O
presente projeto estava apenas atualizando a lei.
Colocado  em  votação,  foi  aprovado  Votação  Única,  devido  a  Regime  de
Urgência Especial de autoria da Mesa da Câmara. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  Nº 3/18 -  A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL -
Dispõe sobre a concessão de honrarias pela Câmara Municipal de Indaiatuba e
dá outras providências.
A Mesa da Câmara apresentou pedido de RETIRADA da presente propositura.
Colocado em discussão e votação, o pedido de RETIRADA foi APROVADO.  
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6/18 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Dispõe sobre
a  concessão  do  Título  Empresário  do  Ano  'Raffaello  Fantelli'  e  dá  outras
providências.
O  Vereador  Luiz  Alberto  Pereira  requereu  a  RETIRADA  da  presente
propositura.
Colocado em discussão e votação, a RETIRADA foi APROVADA.
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. 
A Mesa da Câmara apresentou pedido de RETIRADA da presente propositura.
Colocado em discussão e votação, o pedido de RETIRADA foi APROVADO.   
VETO Nº 4/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Veto total aposto ao Projeto de Lei
nº 222/2017 de autoria do Vereador Alexandre Carlos Peres. 
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres disse que o projeto versava
sobre  a  questão  de  priorizar  o  atendimento  pelas  ambulâncias,  que  não
poderiam ficar paradas. Ao chegar e entregar o paciente, a ambulância deveria
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sair para outro atendimento.
Havia se reunido com os condutores de ambulância e eles haviam explicada a
impossibilidade de sair  imediatamente após entregar o paciente, pois tinham
que esperar o retorno da maca, pois nem sempre o paciente era removido para
outra maca de imediato. Havia a necessidade de se colocar macas de reserva,
para que as ambulâncias não ficassem desabastecidas.
Votaria favoravelmente ao veto, porque não podia pensar apenas no condutor,
tinha  que  pensar  também  no  paciente  e  em  uma  próxima  oportunidade
apresentaria novamente o projeto.
Com a palavra o Vereador Luiz Carlos Chiaparine disse que o projeto parecia
ser simples, mas não o era.
Haviam macas de reserva na UPA, no HAOC, pois nem sempre o paciente era
atendido  imediatamente  ao  chegar,  por  vários  fatores:  médicos  em  outros
atendimentos, falta de documentos do paciente e quando não havia maca era
devido  a  já  ter  extrapolado  a  capacidade  de  atendimento  e  trazer  novos
pacientes era colocar em risco os que estavam sendo atendidos.
Colocado em  votação, o veto foi MANTIDO.
PROJETO DE LEI  Nº 127/18 -  ALEXANDRE CARLOS PERES -  Denomina
JOSÉ PAULO IFANGER o logradouro público do Parque Residencial  Sabiás,
que especifica. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em votação única.
PROJETO DE  LEI  Nº  128/18 -  JORGE  LUIS  LEPINSK  -  Institui  o  dia  de
combate ao desperdício de água e dá outras providências.
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em votação única.
Usaram da palavra para Justificativa de voto os Vereadores: Jorge Luís Lepinsk
que justificou a apresentação do projeto que havia sido enviado por uma aluna
do Colégio Hélio Cerqueira Leite através do Programa  “Parlamento Jovem” e o
sr. Presidente  que  falou  da  participação  dos  jovens  através  do  Parlamento
Jovem.
PROJETO DE LEI  Nº  111/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL -  Dispõe  sobre  a
doação de combustível  em favor  das entidades  que especifica,  e  dá  outras
providências. 
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres declinou as entidades que
receberiam  a  doação  de  combustível  e  citou  indicações  de  sua  autoria
solicitando a doação a essas entidades.
Falou sobre sua insistência para a doação e parabenizou o Executivo por ter
atendido seus pedidos, que sem dúvida  seria  de grande valia  e utilidade a
essas entidades.
Com a palavra o Vereador Luiz Carlos Chiaparine parabenizou o Executivo e
falou que estando na vereança há várias legislaturas, estava acostumado com
a  regularidade com que esses projetos eram apresentados e votados por eles.
Tratava-se de um trabalho que vinha sendo feito há vários anos, e que a cada
ano havia  ampliação desses programas.
Colocado em votação, foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 114/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Dispõe sobre o uso
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do solo e de espaços públicos para implantação e passagem de equipamento
urbanos destinados à prestação de serviços de infraestrutura por entidades de
direito público e privado, e dá outras providências. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO  em 2ª votação. 
PROJETO  DE  LEI  Nº  61/18 -  JORGE  LUIS  LEPINSK,  SILENE  SILVANA
CARVALINI - Dispõe sobre a criação do programa 'Banheiro Legal', que versa
sobre  a  construção  e/ou  disponibilização  de  banheiros  de  uso  públicos  em
praças,  locais  onde  sejam praticadas  modalidades  esportivas  ou que  sejam
consideradas pontos turísticos da cidade de Indaiatuba. 
Com a palavra a Vereadora Silene Silvana Carvalini  disse que andando nas
ruas com o Vereador  Jorge  Luís  Lepinsk,  havia  ouvido  pessoas falando  da
situação  precária  dos  sanitários  públicos.  Pessoas  idosas  e  crianças
precisavam usá-los, e os mesmos não estavam em boas situações. Atualmente
dois  desses  sanitários  haviam sido  reformados,  portanto  já  entravam neste
projeto.
Colocado em  votação, foi APROVADO em 1ª votação.
PROJETO DE LEI  Nº 88/18 -  JORGE LUIS LEPINSK - Institui  no âmbito do
município  de  Indaiatuba,  o  programa  'Doador  do  Futuro'  e  dá  outras
providências.
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 1ª votação.
PROJETO DE  LEI  Nº  92/18 -  LUIZ  ALBERTO PEREIRA -  Dispõe  sobre  a
confecção e disponibilização de carnês de tributos municipais em braile. 
O Vereador Luiz Alberto Pereira apresentou EMENDA MODIFICATIVA ao art. 4º.
Colocada em discussão e votação a EMENDA foi APROVADA.
Colocado em votação, o projeto foi APROVADO em 1ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 103/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Dispõe sobre incluir a
Feira dos Produtores Rurais no Calendário Municipal de Indaiatuba. 
O Vereador João de Souza Neto apresentou EMENDA suprimindo o art. 2º.
Colocada em votação a EMENDA foi APROVADA.
Colocado em votação o projeto foi APROVADO em 1ª votação.
PROJETO DE LEI  Nº 126/18 -  EXECUTIVO MUNICIPAL -  Autoriza  o Poder
Executivo a custear seguro de acidentes de trabalho aos servidores municipais,
e dá outras providências. 
Com a palavra  o Vereador  Ricardo Longatti  França solicitous  VISTAS até a
próxima sessão.
Colocado  em  votação,  o  pedido  de  VISTAS  até  a  próxima  sessão  foi
APROVADO.
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 solicitou ao Vice-Presidente o Vice-Presdiente,
Vereador Edvaldo Bertipaglia que assumisse a presidência e a seguir retirou-se
do Plenário.
Com a palavra o Vereador Arthur Machado Spíndola fez comentários sobre os
acontecimentos  que  estavam  ocorrendo  no  país  e  disse  que  ninguém  era
totalmente  contra  essa  paralização  dos  caminhoneiros,  porém  precisavam
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pensar na solidariedade. A crise estava chegando e ficando fora de controle,
todos tinham que ajudar uns aos outros.
Falou sobre a necessidade de pensarmos no próximo e não apenas em nós
mesmos e disse que ficasse a reflexão que passada a crise, se pensasse uns
nos outros.
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres comprimentou o Sr. Gomes,
que  havia  sido  um  dos  organizadores  do  movimento  na  cidade.  Os
caminhoneiros  haviam externado  o  que  todos  tinham vontade  de  fazer.  Os
governantes com todas as mordomias, só pensanvam neles mesmos, não na
população.
Com relação das cobranças através das redes sóciais,  de “onde estavam as
panelas”,  haviam respondido  que  elas  haviam crescido  e  transformado  em
caminhões.
Seguiu demonstrando apoio aos caminhoneiros que haviam tido ao coragem de
demonstrar o descontentamento e esperava que a situação se resolvesse logo,
que o governo entendesse que havia errado e que corrigisse as falhas.
O Senado Ferderal não havia tido expediente na 6ª feira, era um descaso para
com os cidadãos.
Parabenizou  a  iniciativa  corajosa  dos  caminhoneiros,  mas  esperava  que  a
situação se resolvesse o mais rápido possível.
Mencionou a reunião com o sr. Prefeito, que havia vindo falar sobre a situação
a pedido  do Vereador  Luiz  Alberto  Pereira.  Ele  havia  conseguido trazer  um
caminhão  de  combustivel  escoltado,  porém era  necessário  que  a  greve  se
encerrasse logo, com o governo fazendo o que tinha que ser feito.
Também disse que se solidariezava com alguns usuários da nova rodoviária,
pois a mudança havia trazido alguns problemas, devido a falta de linhas diretas
de bairros até o Terminal Rodoviário e também havia a necessidade de alguns
pontos na cidade e que não ficasse somente na pista. 
Tratava-se  de  alguns  ajustes.  Quando  havia  mudanças,  lógico  que  elas
agradavam alguns e desagradavam outros, mas algumas reivindicações eram
pertinentes.
Nada mais havendo a se tratar, às 19h40min, 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

 


