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ATA DA 15ª SESSÃO Ordinária - 04/06/2018

Às 18:00 horas do dia 04 de junho 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  15ª Sessão Ordinária,  presidida  pelo
Vereador HÉLIO ALVES RIBEIRO e secretariada pela 2ª 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 Alexandre Carlos  Peres (Não fui
eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime,
pois  o Senhor, o  seu Deus,  estará  com você por  onde você andar. (Josué,
capítulo 1,  versículo 9),  o sr. Presidente passou para o  EXPEDIENTE,  que
constou do seguinte:
Após a leitura da Ata da 14ª Sessão Ordinária,  realizada aos 28/05/2018, a
mesma foi APROVADA sem emendas ou retificações, sendo que os Vereadores:
Luiz Carlos Chiaparine e Arthur Machado Spíndola, não votaram por estarem
fora do Plenário no momento da votação. 
Após procedeu-se a leitura em bloco de todas as INDICAÇÕES apresentadas
na  presente  sessão:  Nº  750/18  -  HÉLIO  ALVES  RIBEIRO  -  Realizar  uma
formação/curso  de  Elaboração  de  Projetos  Culturais  através  de  Leis  de
Incentivo  ao  Esporte  para  as  Organizações  Sociais  de  nossa  cidade,  que
tenham  como  objetivo  e  finalidade  a  Cultura;  Nº  751/18 -  HÉLIO  ALVES
RIBEIRO  -  Realizar  uma  formação/curso  de  Elaboração  de  Projetos
Esportivos  através  de Leis  de  Incentivo  ao Esporte  para  as  Organizações
Sociais de nossa cidade, que tenham como objetivo e finalidade o Esporte; Nº
752/18 -  SILENE SILVANA CARVALINI  -  Tomar  providências  para  tornar  a
ONG Um Milhão de Amigos de Utilidade Pública;  Nº 753/18 - HÉLIO ALVES
RIBEIRO - Tomar providências junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos
(SAAE), no sentido de construir um Orquidário no Parque Mirim; Nº 754/18 -
ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Adquirir  unidade  móvel  de  Saúde  para
exames preventivos,  principalmente  mamografia;  Nº  755/18 -  ALEXANDRE
CARLOS PERES -  Fechar  as  ruas  do  centro  comercial  aos  sábados,  em
períodos  pré-programados,  viabilizando  o  'calçadão'  com  o  objetivo  de
estimular  os  comerciantes,  prestadores  de  serviço  e  outras  atividades;  Nº
756/18 -  JOÃO  DE SOUZA NETO -  Realizar  estudo  para  dispor  sobre  o
projeto de lei ordinário sobre criação de feira do produtor rural de Indaiatuba
e eventuais ações afins que promovam o desenvolvimento rural no município
de  Indaiatuba;  Nº  757/18 -  JOÃO  DE  SOUZA  NETO  -  Intensificar  o
policiamento no bairro Jardim União;  Nº 758/18 - JOÃO DE SOUZA NETO -
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Estudar  a  possibilidade  de  transformar  todas  as  ruas  em sentido  de  mão
única no bairro Jardim União; Nº 759/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Implantar
placas com nomes das ruas em todas as esquinas do bairro Jardim União; Nº
760/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Realizar estudo para averiguação
de ações possíveis na árvore da Rua Francisco Anselmo Scachetti, nº 540,
bairro Vale do Sol;  Nº 761/18 -  ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Realizar
estudos, e após, implementar melhorias no tráfego de veículos automotores
junto à Rua Leopoldo Sombini, Jardim São Francisco;  Nº 762/18 - ARTHUR
MACHADO  SPINDOLA  -  Elaborar  um  estudo,  e  após,  implementar  soro
antiofídico nas redes de pronto atendimento do município de Indaiatuba;  Nº
763/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Realizar estudo para remoção de canteiro
central, localizado na Avenida Francisco de Paula Leite na bifurcação com a
Rua Professora Francisca Lucinda Bueno, no Jardim Califórnia;  Nº 764/18  -
EDVALDO BERTIPAGLIA - Incentivar a adesão de empreendedores em nossa
cidade ao sistema MEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), para que os
mesmos possam conhecer  os  benefícios  de  se  atuar  em sua  área  com a
devida  regularização;  Nº  765/18 -  EDVALDO  BERTIPAGLIA  -  Criar  um
CADASTRO MUNICIPAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE INDAIATUBA,
concentrando as informações pertinentes, facilitando a divulgação por parte
dos trabalhadores e a procura por parte da população que se utilizará da mão
de obra;  Nº 766/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar uma unidade
da  Defensoria  Pública  Estadual  em  Indaiatuba;  Nº 767/18 -  RICARDO
LONGATTI  FRANÇA -  Realizar  melhorias  e  manutenção  em  parquinho  e
campo de areia localizados em espaço público no Jardim Dr. Carlos Augusto
de Camargo Andrade; Nº 768/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar
melhorias nas instalações da Escola Estadual Aurora Scodro Groff; Nº 769/18
- RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar um semáforo no cruzamento entre
a  Avenida  Presidente  Vargas  e  a  Rua  Humaitá;  Nº  770/18 -  RICARDO
LONGATTI FRANÇA - Ampliar as campanhas de divulgação, esclarecimento e
incentivo  à  doação  de  sangue  no  município;  Nº 771/18 -  RICARDO
LONGATTI FRANÇA - Revitalizar parquinho localizado em espaço público no
bairro  Jardim  Primavera;  Nº  772/18 -  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA  -
Designar  agentes de trânsito  para  que façam acompanhamento do tráfego
nos horários de pico nas escolas do município; Nº 773/18 - SILENE SILVANA
CARVALINI - Viabilizar estudo para retomar o patrulhamento de bicicleta na
Guarda Civil; Nº 774/18 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar lombadas
e faixas  de pedestres  na  Rua  Tupinambás entre  as  Ruas  Carijó  e  Carlos
Drummond  de  Andrade;  Nº  775/18 -  SILENE  SILVANA  CARVALINI  -
Padronizar  os  procedimentos  de  manutenção  e  limpeza  nos  ônibus  do
transporte público; Nº 776/18 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar um
aplicativo para auxiliar Surdos a utilizar o serviço de Ambulância, e acionar a
Guarda Civil  Municipal;  Nº 777/18 -  CÉLIO MASSAO KANESAKI - Realizar
estudos visando a implantação de câmeras de monitoramento na Estrada SP-
073, no bairro Tombadouro; Nº 778/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Efetuar
a repintura de solo na extensão da Rua Bernardino de Campos, no Centro; Nº
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779/18 -  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI  -  Estudar  a  possibilidade  de  ser
oferecido pelo Hospital  Augusto de Oliveira  Camargo uma acomodação de
melhor qualidade aos acompanhantes dos pacientes internados no referido
hospital; Nº 780/18 - JORGE LUIS LEPINSK - Realizar mais projetos efetivos,
destinados aos adolescentes, de prevenção às drogas;  Nº 781/18 - JORGE
LUIS LEPINSK - Criar um projeto de apoio ao profissional e capacitação para
atendimento  ao  público,  para  os  profissionais  da  Secretaria  da  Saúde;  Nº
782/18 -  JORGE  LUIS  LEPINSK  -  Efetuar  melhorias  nas  coberturas  dos
pontos de ônibus por todo o município; Nº 783/18 - JORGE LUIS LEPINSK -
Substituir  os antigos ecopontos, pelos ecopontos subterrâneos;  Nº 784/18 -
JORGE LUIS LEPINSK - Oferecer maior abertura para professores, gestores
e coordenadores das escolas municipais opinarem em busca de melhorias;
Nº 785/18 - JORGE LUIS LEPINSK - Incentivar a 'aprendizagem prática' nas
escolas municipais;  Nº 786/18 -  ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar  a
manutenção  em brinquedos  localizados  no  Parque  Infantil  próximo  a  Rua
Antonio  Angelino  Rossi;  Nº 787/18 -  ADEILSON  PEREIRA  DA  SILVA  -
Construir  faixa  de  pedestres  com  Travessia  Elevada,  entre  a  empresa
Fundituba e o Banco Itaú, na Avenida Francisco de Paula Leite, Cecap;  Nº
788/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Construir uma Escola Municipal de
Ensino Básico na Rua Três Marias, ao lado do Sereno, na Cidade Nova  A
seguir usaram da palavra para dar enfase a indicações de suas autorias os
Vereadores: Alexandre Carlos Peres; Ricardo Longatti  França; Célio  Massao
Kanesaki; João de Souza Neto; Arthur Machado Spíndola e o Sr. Presidente. 
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal, através do Departamento
de Expediente, conforme previsto no Regimento Interno.
Em  seguida  foi  lido  o  REQUERIMENTO Nº  14/18 -  ARTHUR  MACHADO
SPINDOLA -  Requer  informações referentes  a vacinação preventiva contra
raiva.
Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Pereira solicitou VISTAS até a próxima
sessão.
Colocado em votação o pedido de VISTAS foi  APROVADO.
As MOÇÕES foram lidas em bloco: 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  119/18 -  HÉLIO  ALVES  RIBEIRO  -
Congratulações  a  Equipe  de  Judô  (SESI  Indaiatuba)  pela  conquista  de
medalhas na Liga SESI - SP de Judô - 1ª Etapa Regional, realizado no dia 20
de  maio  na  cidade  de  Diadema;  Nº  120/18 -  JOÃO  DE  SOUZA NETO  -
Congratulações a Srta. Isabella Simonelli Gomes, aluna do 8º ano do Ensino
Fundamental 02 da E.E. Prof. Hélio Cerqueira Leite, por sua participação no
projeto  Parlamento  Jovem de  Indaiatuba,onde  atuou  como Vereadora  com
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grande entusiasmo indicando melhorias na sua escola; Nº 121/18 - JOÃO DE
SOUZA NETO - Congratulações ao Sr. Paulo Eugênio da Silva, Vice-Diretor
da  E.E.  Prof.  Hélio  Cerqueira  Leite,  por  sua  atuação  com  grande
profissionalismo e amor pela profissão; Nº 122/18 - JOÃO DE SOUZA NETO -
Congratulações  ao  Senhor  Renato  Paulo  Shmidt;  Nº  123/18 -  CÉLIO
MASSAO KANESAKI -  Congratulações ao Sr. Heleno da Silva Luiz  Junior,
que no dia 19 de maio de 2018, assumiu o cardo de Delegado do Conselho
Regional de Educação Física
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:  Célio  Massao Kanesaki;
João de Souza Neto e o s. Presidente.
Colocadas em votação as MOÇÕES, foram APROVADAS. 
A sessão prosseguiu com a leitura das seguintes proposições:  PROJETO DE
LEI  Nº  136/18 -  LUIZ  CARLOS  CHIAPARINE  -  Denomina  RUA  HÉLIO
ERCÍNIO DOS SANTOS, o logradouro público do Loteamento Jardim Monte
Carlo,  que  especifica;  PROJETO  DE  LEI  Nº  137/18 -  LUIZ  CARLOS
CHIAPARINE  -  Denomina  RUA  JOSÉ  BROSSI,  o  logradouro  público  do
Loteamento Jardim Maritacas, que especifica; PROJETO DE LEI Nº 138/18 -
ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Denomina  Padre  Antônio  Jannoni  o
logradouro  público  do  Jardim  Residencial  Dona  Lucilla,  que  especifica;
PROJETO DE LEI  Nº  139/18 -  EXECUTIVO MUNICIPAL -  Altera  a  Lei  nº
6.937, de 18 de maio de 2018, para adequar a denominação do sistema de
Zona Azul Eletrônica; PROJETO DE LEI Nº 140/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL
-  Revoga  a  Lei  nº  3.539,  de  17  de  abril  de  1998,  que  dispõe  sobre  a
concessão de direito real de uso de imóvel pertencente ao Patrimônio Público
Municipal,  em  favor  da  'Escola  de  Samba  Imperador  de  Santa  Cruz';
PROJETO DE LEI Nº 141/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Revoga dispositivo
da Lei nº 6.917, de 03 de maio de 2018, que autoriza repasse de recursos
financeiros, em favor das entidades que especifica, no corrente exercício, e
dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 146/18 - JORGE LUIS LEPINSK
-  Denomina  Rua  Leopoldo  Valezin,  o  logradouro  público  do  Jardim  Nova
Veneza,  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.
Finalizado  o  EXPEDIENTE  e  tendo  a  2ª  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: 
A sessão foi suspensa e reaberta após alguns minutos pelo sr. Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 6/18 - LUIZ ALBERTO PEREIRA -
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Altera o Decreto Legislativo nº 03/1997 e dá outras providências. 
Colocado  em discussão  e  votação  nominal,   foi  APROVADO  por  12  votos
favoraveis  dos  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.
Com a  palavra  para  justificativa  de  voto,  o  Vereador  Luiz  Alberto  Pereira,
agradeceu a todos pelos votos favoráveis e disse que o projeto era simples,
mas tinha valor histórico. Também fez comentários elogiosos à memoria do sr.
Rafaello Fantelli.
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. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 2ª 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.
Com a palavra o Vereador Jorge Luiz Lepinsk pediu votos favoráveis ao projeto,
que tinha como intuito levar conscientização às crianças, quanto a importância
da  doação  de  sangue,  pois  elas  cresceriam sabendo  dessa  importância,  e
levbariam a seus familiares essa conscientização.
Colocado em  votação, foi APROVADO em 2ª votação. 
PROJETO DE  LEI  Nº  92/18 -  LUIZ  ALBERTO PEREIRA -  Dispõe  sobre  a
confecção e disponibilização de carnês de tributos municipais em braile. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 103/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Dispõe sobre incluir a
Feira dos Produtores Rurais no Calendário Municipal de Indaiatuba. 
Com a palavra o Vereador João de Souza Neto pediu voto favorável ao projeto
e enfatizou os benefícios que traria aos produtores rurais do município.
Com a palavra o Vereador  Arthur  Machado Spíndola  parabenizou o autor  e
disse que seu voto seria favorável. Disse ainda que além do apoio necessário
aos produtores rurais, que se ampliasse também aos produtores de produtos
orgânicos.
Com a palavrfa o Vereador Luiz Carlos Chiaparine falou que o produtor rural
deveria ser valorizado e sugeriu a criação de um mercado municipal, para que
esses produtores tivessem um local próprio para expor suas mercadorias.
Também citou a necessidade de  criação de um centurão verde para que a área
rural do município fosse preservada.
Com a palavra o sr. Presidente dissse que haviam muitos produtores rurais no
município e o projeto vinha incentivá-los.
Quanto ao centurão verde era um assunto relevante e o levaria para debater no
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Parlamento Metropolitano.
Colocado em votação, foi APROVADO em 2ª votação. 
PROJETO DE LEI Nº 51/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre a
identificação  dos  dispositivos  de  transportes  de  cargas  nos  veículos  dos
motoentregadores. 
O Vereador Alexandre Carlos Peres apresentou EMENDA ADITIVA, acrescendo
um parágrafo único ao art. 4º.
Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Pereira solicitou adiamento da votação
da emenda, até a próxima votação do projeto, sendo que os demais Vereadores
concordaram.
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres disse que  as motos dos
entregadores tinham identificação, se não fosse nas motos, era nos coletes dos
condutores,  identificando-os.  Com  a  identificação  nos  veículos,  acabaria
patronizando para o trânsito, culminando com a redução de inflações. Também
seria bom para o comerciante que teria alguém andando pela cidade, fazendo
propaganda de seu estabelecimento. 
O projeto visava realmente inibir inflação de trânsito pelos motoqueiros.
Colocado em  votação, 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  Alexandre  Carlos  Peres,  solicitou  VISTAS até  a
próxima sessão.
Colocado em votação, o pedido de VISTAS 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 Vereador Arthur Machado Spíndola agradeceu a Silvia Bolivar
por ter alertado a respeito do soro anti-ofídico.
Seguiu falando sobre a importância das pessoas participarem dos conselhos
municipais,  devido  a  importância  dos  mesmos.  Declinou  os  conselhos
existentes  e frisou ser  muito  importante  que as  pessoas acompanhassem e
colocassem ideias aos conselheiros, porque era nas reuniões que se conseguia
expor o que estava sendo feito.
A divulgação sobre isso era importante, porque , além de fiscalizar através do
facebook, era importante a fiscalização in loco.
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres disse que a palavra livre era
uma  ferramenta  muito  importante  que  tinham nas  sessões,  não  a  estavam
utilizando porque poucas pessoas ficavam para ouvir  e era complicado falar
para quase ninguém, mas como já havia dito em sessão anterior mesmo que
permanecesse apenas uma pessoa falaria, pois ficaria registrado.
Seguiu falando que juntamente com os Veredores Arthur e Ricardo formavam
oposição na Casa, uma oposição séria, que estudava os projetos e acabava
descobrindo  algumas  incongruências,  caso  do  projeto  que  havia  solicitado
Vistas, pois não estava bem explicado e tinha algumas incongruências.
Agradeceu  o  Vereador  Luiz  Alberto  Pereira,  lider  do  governo  que  havia
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entendido e aceitado o pedido de Vistas, pois a Casa fazia o máximo possível
para  pesar  pela  excelência  e  tinha  a  convicção  de  que  a  oposição  estava
fazendo  isso.  Não  faziam  muito  barulho,  mas  mesmo  assim  já  haviam
conseguido remover montanhas, e isso os motivava a seguirem em frente.
Com a palavra o Sr. Presidente convidou todos para reunião do Parlamento
Metropolitano, na próxima 6ª feira em Itatiba, onde seria realizada importante
discussão  com  Drª  Denise,  Diretora  da  UNICAMP,  que  falaria  sobre  a
sistemática da saúde, principalmente na área oftalmológica. 
Pela universalidade da saúde, não se podia negar atendimento a ninguém e
através de sistemática de consorcio como existia em São João da Boa Vista,
onde  munícipes  de  várias  cidades  da  região  realizavam  consultas
oftalmológicas  e  tratamentos  através  desse  sistema  consorciado,  sendo
importante essa reunião, já que muitas pessoas procuravam esses tratamentos.
Na  região,  com 294  vereadores,  poucos  participavam dessas  reuniões  que
levavam assuntos  importantes  para  serem debatidos  entre  nossas  cidades.
Esses assuntos geravam projetos e resultados para nossa cidade.
Finalizou, repetindo o convite e reforçando a importância da participação dos
vereadores na reunião da Região Metropolitana.
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


