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4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA 

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 15 de junho de 2020 

 

Às dezoito horas e dois minutos do dia quinze de junho de dois mil e vinte, 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 17ª Sessão Ordinária, presidida pelo Senhor 

HÉLIO ALVES RIBEIRO e secretariada pelo Vereador EDVALDO BERTIPAGLIA, com a 

presença dos(as) senhores(as) Vereadores(as): 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, totalizando quórum de 

doze vereadores. ABERTURA: Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou 

abertos os trabalhos. Após a leitura do texto bíblico pela Sra. Vereadora SILENE SILVANA 

CARVALINI - "Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos 

alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá." (1 João, capítulo 5, 

versículo 14), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Ata da 16ª 

Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária - de 08 de junho de 2020. APROVADA 

(por unanimidade). Em seguida, o Senhor 1º Secretário procedeu à leitura em bloco de 

todas as indicações: Nº 846/20 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Retomar o agendamento de 

consultas eletivas em diferentes especialidades e exames de maneira gradual; Nº 847/20 - 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Efetuar repintura de sinalização de solo em toda a extensão 

da Rua Uruguai, Jardim Castelo Branco; Nº 848/20 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Instalar pias de higienização das mãos nas praças centrais; Nº 849/20 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Verificar a possibilidade de inserir no Portal do Servidor Público Municipal o 

protocolo de fluxo de teste para COVID-19 destinado aos servidores; Nº 850/20 - CÉLIO 

MASSAO KANESAKI - Fazer a revitalização da fonte que fica na Praça do Centenário da 

Imigração Japonesa; Nº 851/20 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Criar uma rodada de 

negócios virtuais onde possa viabilizar negócios entre os comerciantes locais, regionais e do 

Estado de São Paulo; Nº 852/20 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Reforçar a ronda policial no 

Parque das Flores; Nº 853/20 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Implantar vagas de 

estacionamento em 45 graus (recuo), na praça Orestes Fávero, localizado na av. Bernardino 
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Bonavita, frente ao nº 460, Vila Avaí; Nº 854/20 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Autorizar a 

colocação de bistrôs nas calçadas de bares e restaurantes (isentando temporariamente os 

proprietários da cobrança de taxa de ocupação de solo), com os devidos cuidados de 

distanciamento, permitindo que os clientes consumam no local enquanto aguardam seus 

pedidos para retirada, aumentando o faturamento desses estabelecimentos, evitando o 

fechamento de mais empresas e a perda de mais empregos; Nº 855/20 - EDVALDO 

BERTIPAGLIA - Viabilizar a realização de uma campanha municipal de vacinação de cães 

contra raiva, visando garantir a manutenção de controle da raiva nas populações de cães e 

gatos e por consequência para a população humana; Nº 856/20 - CÉLIO MASSAO 

KANESAKI - Viabilizar a realização de shows drive-in na cidade de Indaiatuba; Nº 857/20 - 

LUIZ ALBERTO PEREIRA - Melhorar a sinalização de solo em toda a extensão da Rua dos 

Indaiás; Nº 858/20 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar desinfecção do espaço público 

com a pulverização de uma solução de hipoclorito de sódio na Praça da Liberdade, na Praça 

Luiz Roberto Ifanger (Vila Furlan), na Praça Octávio do Amaral Gurgel (Vila Castelo Branco), 

no entorno do Parque das Frutas e Praça Luiz Narezzi; Nº 859/20 - HÉLIO ALVES RIBEIRO 

- Fazer a continuação da ciclovia na Avenida Manoel Ruz Peres até o Conjunto Habitacional 

João Pioli e Jd. Lauro Bueno de Camargo; Nº 860/20 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Promover uma campanha de orientação do descarte correto de máscaras e luvas usadas 

pela população para evitar riscos de contaminação pelo Covid-19; Nº 861/20 - LUIZ 

ALBERTO PEREIRA - Realizar melhorias na valeta de escoamento de água pluvial entre a 

Avenida Itororó, cruzamento com a Rua dos Andradas; Nº 862/20 - LUIZ ALBERTO 

PEREIRA - Melhorar a sinalização de solo e placas no trevo de acesso ao Bairro Jardim 

Oliveira Camargo; Nº 863/20 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para 

utilização de pisos de pneus reciclados; Nº 864/20 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Utilizar papel reciclado em todas as unidades da Administração, direta ou indireta, do 

município de Indaiatuba; Nº 865/20 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Estender a 

capacitação fornecida pela rede municipal para todos os interessados em aprenderem os 

procedimentos de primeiros socorros em casos de engasgamento e aspiração de corpo 

estranho por recém-nascidos e crianças; Nº 866/20 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar estudo de trânsito para melhorias na Avenida Manoel Ruz Peres, no acesso à Rua 

Anthenor de Godoy, no Bairro Jardim Hubert; Nº 867/20 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar um estudo de trânsito para melhoria do tráfego na Rua Esterlino Miniolli no Bairro 

Jardim Tancredo Neves; Nº 868/20 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Implementar o 

Programa Anticoagulação para a Prevenção e Tratamento de Acidente Vascular Cerebral no 
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Município de Indaiatuba; Nº 869/20 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Elaborar atividades 

cotidianas destinadas à educação ambiental na Rede Municipal de Ensino de Indaiatuba; Nº 

870/20 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Executar manutenção no Parque Ecológico do 

Jardim Itamaracá; Nº 871/20 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar maca para 

pessoas com obesidade para a FIEC, nos dias de doação de sangue; Nº 872/20 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar barreiras sanitárias com testes rápidos em locais 

mais movimentados dos bairros onde tem mais pacientes infectados pelo COVID-19; Nº 

873/20 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Efetuar uma série de melhorias, dentre as quais: 

Consertar a iluminação que frequentemente apresenta problemas, cercar a quadra de 

futebol com tijolos, evitando que a bola vá para rua e coloque em risco as crianças e 

substituir o campo de vôlei de areia, por uma quadra de basquete, na Praça Dirce Nunes 

Grana, Jardim do Sol; Nº 874/20 - JOÃO DE SOUZA NETO - Fazer uma ação para 

identificar as ruas que estão sem placas de identificação em toda nossa cidade; Nº 875/20 - 

JOÃO DE SOUZA NETO - Colocar placas de identificação dos locais citados; Nº 876/20 - 

JOÃO DE SOUZA NETO - Efetuar fiscalização, pelo departamento responsável em obras, 

na liberação de tapumes instalados em obras no município de Indaiatuba; Nº 877/20 - 

EDVALDO BERTIPAGLIA - Disponibilizar um ônibus saindo da UBS do Campo Bonito, para 

pacientes da cidade em tratamento na UNICAMP; Nº 878/20 - JOÃO DE SOUZA NETO - 

Implantar equipamentos (dispenser), álcool em gel, nos terminais de ônibus da cidade de 

Indaiatuba, para uso dos usuários do transporte público, com a devida reposição e 

sinalização; Nº 879/20 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Manter completo o quadro de 

especialidades médicas na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Dr. Carlos Augusto 

de Camargo Andrade; Nº 880/20 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Intensificar a 

fiscalização e ações corretivas nos veículos de transporte público para garantir que os 

usuários utilizem máscaras enquanto perdurar a pandemia da COVID-19; Nº 881/20 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Estudar a viabilidade técnica para instalação de semáforo 

de pedestres na frente da Escola Estadual Deolinda Maneira Severo, no Jardim Oliveira 

Camargo; Nº 882/20 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Revogar a Lei que autoriza subsídio 

para a empresa de transporte coletivo, uma vez que se adotou o relaxamento do isolamento 

social necessário para contenção da COVID-19; Nº 883/20 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Regulamentar a Lei n° 7.306/2020, que fecha o cerco contra o cerol e linha 

chilena, para que aqueles com 12 anos ou menos, sejam encaminhados para 

acompanhamento do Conselho Tutelar; Nº 884/20 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Realizar melhorias na Avenida Manoel Ruz Peres, altura do terminal de ônibus do Bairro 
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João Pioli; Nº 886/20 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Solucionar o problema de trânsito 

na avenida Eng. Fábio Roberto Barnabé, altura no N° 2.685, em frente ao Supermercado 

Sonda; Nº 887/20 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar recuperação da camada asfáltica 

devido abertura de um buraco na Alameda Funchal – Vale das Laranjeiras - Itaici; Nº 888/20 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a instalação de um Ecoponto no Jardim Gaivotas – 

Campo Bonito; Nº 889/20 - JORGE LUÍS LEPINSK - Elaborar um estudo no sistema de 

trânsito da Rua Pedro Savian X Rua Sd. João Carlos de Oliveira Junior; Nº 890/20 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Interceder junto à Secretaria de Obras do Município para efetuar plano de 

recapeamento asfáltico nas ruas do Bairro Morada do Sol; Nº 891/20 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar testes de COVID-19 em alunos, professores e profissionais das 

instituições de ensino antes de retornar as atividades escolares em nosso Município; Nº 

893/20 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Desenvolver projeto de defesa do consumidor, 

em parceria com as lanchonetes, para que se apresente a data e o horário em que os 

alimentos de consumo imediato foram feitos, bem como a sua validade; Nº 894/20 - HÉLIO 

ALVES RIBEIRO - Fazer a mudança de posição das vagas de estacionamento de idosos, do 

meio para as esquinas do quarteirão; Nº 895/20 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Retomar as 

linhas e horários normais do transporte coletivo, em razão das medidas de flexibilização do 

comércio, a fim de evitar filas e aglomerações nos ônibus em meio a pandemia do COVID - 

19. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as indicações serão encaminhadas ao 

Poder Executivo Municipal, pelo Departamento de Expediente. Seguiu-se à leitura em bloco 

das Moções: Nº 63/20 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Congratula o Tenente Coronel Antônio 

Marinho da Silva, por seu aniversário de 80 anos, comemorado dia 13/06; Nº 64/20 - LUIZ 

ALBERTO PEREIRA - Congratula a Escola Estadual Dom José de Camargo Barros pelo 70º 

aniversário; Nº 65/20 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Congratula o Deputado Estadual 

(DEM) Sr. Rogerio Nogueira Lopes Cruz pelo empenho na aquisição e doação de (5) cinco 

aparelhos respiradores para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC), no empenho 

do combate contra o coronavírus; Nº 66/20 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Pesar pelo 

falecimento do Sr. Flávio Gonçalves Palhano, ocorrido aos 07 de junho de 2020. A seguir, 

usou da palavra para justificar a homenagem o Sr. Vereador LUIZ CARLOS CHIAPARINE, 

agradecendo ao Deputado Estadual Rogério Nogueira Lopes Cruz pelo empenho na 

aquisição de mais cinco aparelhos respiradores para o Hospital Augusto de Oliveira 

Camargo, além dos descritos na moção, e pela verba destinada à Saúde do município; em 

seguida, parabenizou toda a equipe do HAOC e o Superintendente, Sr. Renato Sargo, pela 

inauguração de mais leitos de UTI para pacientes de enfermaria; e destacou a importância 
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da continuidade do isolamento social para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. 

Colocadas em votação, as moções, com exceção das moções de pesar, foram 

APROVADAS (por unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as moções 

de pesar serão enviadas às famílias enlutadas, nos termos do artigo 165, §2º, do Regimento 

Interno. A sessão prosseguiu com a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei Nº 

175/19 - RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI - Dispõe sobre a 

garantia de prioridade de vagas em escolas públicas de ensino fundamental, creches 

públicas e conveniadas do Município de Indaiatuba para filhos de mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 84/20 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA, LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Denomina Valdir de Carvalho o 

Centro de Cuidado da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA); Projeto de Lei Nº 

93/20 - JOÃO DE SOUZA NETO - Denomina Maria Aparecida de Oliveira a Rua Seis (6) do 

loteamento Comercial Monte Castelo; Projeto de Lei Nº 99/20 - EXECUTIVO MUNICIPAL - 

Altera dispositivo da Lei nº 6.763, de 28 de agosto de 2017, que dispõe sobre a criação do 

Distrito Industrial de Micro e Pequena Empresa - DIMPE Il, autoriza a alienação de imóveis 

pertencentes ao patrimônio público municipal. Todos os projetos lidos foram encaminhados 

às comissões permanentes a eles pertinentes, para a elaboração dos devidos pareceres, 

nos termos do artigo 168, caput, do Regimento Interno. Finalizado o Expediente e havendo 

quórum regimental, com a presença dos(as) Srs(as). Vereadores(as): 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. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 

91/2020 - JOÃO DE SOUZA NETO - Denomina Carlos Dorte a Rua Cinco (5) do loteamento 

Comercial Monte Castelo. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Lei Nº 92/2020 - JOÃO DE SOUZA NETO - Denomina Francisco 

José Von Ah a Rua Oito (8) do loteamento Comercial Monte Castelo. Colocado em 

discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 97/2020 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Selma Regina dos Santos Mota o logradouro 

público do Jardim das Gaivotas, que especifica. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 69/2020 - EXECUTIVO MUNICIPAL - 

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício 

financeiro de 2021, e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi 
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APROVADO (por unanimidade) em primeira votação. Não havendo mais nenhuma 

proposição a ser deliberada e nenhum inscrito à Palavra Livre, o Sr. Presidente agradeceu a 

atenção e a presença de todos. Nada mais havendo a se tratar, às dezoito horas e vinte e 

sete minutos, deu-se por encerrada a presente sessão e de tudo, para constar, foi lavrada 

esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e pelo Sr. 1º 

Secretário. 

  

HÉLIO ALVES RIBEIRO EDVALDO BERTIPAGLIA 

Presidente 1º Secretário 
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4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 15 de junho de 2020 

 

SENHOR PRESIDENTE (HÉLIO ALVES RIBEIRO): Boa noite a todos. Declaro aberta a 17ª 

Sessão Ordinária, de quinze de junho de dois mil e vinte. Para fazer a leitura da Bíblia eu 

convido a vereadora Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Boa noite a todos. “Esta é a confiança que 

temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo da vontade de 

Deus, ele nos ouvirá”, Primeiro João, capítulo 5, versículo 14.  

SENHOR PRESIDENTE (HÉLIO ALVES RIBEIRO): Passamos ao expediente.  

EXPEDIENTE 

VEREADOR EDVALDO BERTIPAGLIA: Expediente. Leitura e votação com a ata da 16ª 

Sessão Ordinária de oito de junho de dois mil e vinte.  

SENHOR PRESIDENTE (HÉLIO ALVES RIBEIRO): A ata está em discussão. A ata está em 

votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários, se manifestem. A ata foi 

aprovada. Com a palavra, o primeiro-secretário.  

VEREADOR EDVALDO BERTIPAGLIA: Indicações. Nº 846/2020, Dr. Chiaparine “Retomar o 

agendamento de consultas eletivas em diferentes especialidades e exames de maneira 

gradual”. 

Nº 847/2020, Dr. Chiaparine, “Efetuar repintura de sinalização de solo em toda a extensão da 

Rua Uruguai, Jardim Castelo Branco”. 

Nº 848/2020, Silene Carvalini, “Instalar pias de higienização das mãos nas praças centrais”. 

Nº 849/2020, Silene Carvalini, “Verificar a possibilidade de inserir no portal do servidor público 

municipal o protocolo de fluxo de teste para Covid-19 destinado aos servidores”. 

Nº 850/2020, Massao Kanesaki, “Fazer a revitalização da fonte que fica na Praça do 

Centenário da Imigração Japonesa”. 

Nº 851/2020, Massao Kanesaki, “Criar uma rodada de negócios virtuais onde possa viabilizar 

negócios entre os comerciantes locais, regionais e do estado de São Paulo”. 
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Nº 852/2020, Massao Kanesaki, “Reforçar a ronda policial no Parque das Flores”. 

Nº 853/2020, Hélio Ribeiro, “Implantar vagas de estacionamento em 45 graus, recuo, na Praça 

Orestes Fávero, localizado na Avenida Bernardino Bonavita, frente ao nº 460, Vila Avaí”. 

Nº 854/2020, Edvaldo Bertipaglia, “Autorizar a colocação de bistrôs nas calçadas de bares e 

restaurantes isentando temporariamente os proprietários da cobrança de taxa de ocupação de 

solo, com os devidos cuidados de distanciamento, permitindo que os clientes consumam no 

local enquanto aguardam seus pedidos para retirada, aumentando o faturamento desses 

estabelecimentos, evitando o fechamento de mais empresas e a perda de mais empregos”. 

Nº 855/2020, Edvaldo Bertipaglia, “Viabilizar a realização de uma campanha municipal de 

vacinação de cães contra raiva, visando garantir a manutenção de controle da raiva nas 

populações de cães e gatos e, por consequência, para a população humana”. 

Nº 856/2020, Massao Kanesaki, “Viabilizar a realização de shows drive-in na cidade de 

Indaiatuba”. 

Nº 857/2020, Cebolinha, “Melhorar a sinalização de solo em toda a extensão da Rua dos 

Indaiás”. 

Nº 858/2020, Dr. Chiaparine, “Realizar desinfecção do espaço público com a pulverização de 

uma solução de hipoclorito de sódio na Praça da Liberdade, na Praça Luiz Roberto Ifanger, Vila 

Furlan, na Praça Octávio do Amaral Gurgel, Vila Castelo Branco, no entorno do Parque das 

Frutas e Praça Luiz Narezzi”. 

Nº 859/2020, Hélio Ribeiro, “Fazer a continuação da ciclovia na Avenida Manoel Ruz Peres até 

o Conjunto Habitacional João Pioli e Jardim Lauro Bueno de Camargo”. 

Nº 860/2020, Silene Carvalini, “Promover uma campanha de orientação do descarte correto de 

máscaras e luvas usadas pela população para evitar riscos de contaminação pelo Covid-19”. 

Nº 861/2020, Cebolinha, “Realizar melhorias na valeta de escoamento de água pluvial entre a 

Avenida Itororó, cruzamento com a Rua dos Andradas”. 

Nº 862/2020, Cebolinha, “Melhorar a sinalização de solo e placas no trevo de acesso ao bairro 

Jardim Oliveira Camargo”. 

Nº 863/2020, Ricardo França, “Realizar estudos para utilização de pisos de pneus reciclados”. 

Nº 864/2020, Ricardo França, “Utilizar papel reciclado em todas as unidades da Administração, 

direta ou indireta, do município de Indaiatuba”. 
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Nº 865/2020, Ricardo França, “Estender a capacitação fornecida pela rede municipal para 

todos os interessados em aprenderem os procedimentos de primeiros socorros em casos de 

engasgamento e aspiração de corpo estranho por recém-nascidos e crianças”. 

Nº 866/2020, Ricardo França, “Realizar estudo de trânsito para melhorias na Avenida Manoel 

Ruz Peres, no acesso à Rua Anthenor de Godoy, no Bairro Jardim Hubert”. 

Nº 867/2020, Ricardo França, “Realizar um estudo de trânsito para melhoria do tráfego na Rua 

Esterlino Miniolli no Bairro Jardim Tancredo Neves”. 

Nº 868/2020, Ricardo França, “Implementar o Programa Anticoagulação para a prevenção e 

tratamento de acidente vascular cerebral no Município de Indaiatuba”. 

Nº 869/2020, Ricardo França, “Elaborar atividades cotidianas destinadas à educação ambiental 

na rede municipal de ensino de Indaiatuba”. 

Nº 870/2020, Ricardo França, “Executar manutenção no Parque Ecológico do Jardim 

Itamaracá”. 

Nº 871/2020, Alexandre Peres, “Providenciar maca para pessoas com obesidade para a Fiec, 

nos dias de doação de sangue”. 

Nº 872/2020, Alexandre Peres, “Efetuar barreiras sanitárias com testes rápidos em locais mais 

movimentados dos bairros onde tem mais pacientes infectados pelo Covid-19”. 

Nº 873/2020, Edvaldo Bertipaglia, “Efetuar uma série de melhorias, dentre as quais: Consertar 

a iluminação que frequentemente apresenta problemas, cercar a quadra de futebol com tijolos, 

evitando que a bola vá para rua e coloque em risco as crianças e substituir o campo de vôlei de 

areia, por uma quadra de basquete, na Praça Dirce Nunes Grana, Jardim do Sol”. 

Nº 874/2020, Januba, “Fazer uma ação para identificar as ruas que estão sem placas de 

identificação em toda nossa cidade”. 

Nº 875/2020, Januba, “Colocar placas de identificação dos locais citados”. 

Nº 876/2020, Januba, “Efetuar fiscalização, pelo departamento responsável em obras, na 

liberação de tapumes instalados em obras no município de Indaiatuba”. 

Nº 877/2020, Edvaldo Bertipaglia, “Disponibilizar um ônibus saindo da UBS do Campo Bonito, 

para pacientes da cidade em tratamento na Unicamp”. 
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Nº 878/2020, Januba, “Implantar equipamentos, dispenser, álcool em gel, nos terminais de 

ônibus da cidade de Indaiatuba, para uso dos usuários do transporte público, com a devida 

reposição e sinalização”. 

Nº 879/2020, Alexandre Peres, “Manter completo o quadro de especialidades médicas na 

Unidade Básica de Saúde do Jardim Dr. Carlos Augusto de Camargo Andrade”. 

Nº 880/2020, Alexandre Peres, “Intensificar a fiscalização e ações corretivas nos veículos de 

transporte público para garantir que os usuários utilizem máscaras enquanto perdurar a 

pandemia da Covid-19”. 

Nº 881/2020, Alexandre Peres, “Estudar a viabilidade técnica para instalação de semáforo de 

pedestres na frente da Escola Estadual Deolinda Maneira Severo, no Jardim Oliveira 

Camargo”. 

Nº 882/2020, Alexandre Peres, “Revogar a lei que autoriza subsídio para a empresa de 

transporte coletivo, uma vez que se adotou o relaxamento do isolamento social necessário para 

contenção da Covid-19”. 

Nº 883/2020, Arthur Spíndola, “Regulamentar a Lei n° 7.306/2020, que fecha o cerco contra o 

cerol e linha chilena, para que aqueles com 12 anos ou menos, sejam encaminhados para 

acompanhamento do Conselho Tutelar”. 

Nº 884/2020, Arthur Spíndola, “Realizar melhorias na Avenida Manoel Ruz Peres, altura do 

terminal de ônibus do bairro João Pioli”. 

Nº 886/2020, Arthur Spíndola, “Solucionar o problema de trânsito na Avenida Eng. Fábio 

Roberto Barnabé, altura no n° 2685, em frente ao Supermercado Sonda”. 

Nº 887/2020, Pepo, “Efetuar recuperação da camada asfáltica devido abertura de um buraco 

na Alameda Funchal, Vale das Laranjeiras, Itaici”. 

Nº 888/2020, Pepo, “Efetuar a instalação de um ecoponto no Jardim Gaivotas, Campo Bonito”. 

Nº 889/2020, Pepo, “Elaborar um estudo no sistema de trânsito da Rua Pedro Savian, Rua 

Soldado. João Carlos de Oliveira Junior”. 

Nº 890/2020, Pepo, “Interceder junto à Secretaria de Obras do Município para efetuar plano de 

recapeamento asfáltico nas ruas do Bairro Morada do Sol”. 

Nº 891/2020, Pepo, “Efetuar testes de Covid-19 em alunos, professores e profissionais das 

instituições de ensino antes de retornar às atividades escolares em nosso município”. 
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Nº 893/2020, Arthur Spíndola, “Desenvolver projeto de defesa do consumidor, em parceria com 

as lanchonetes, para que se apresente a data e o horário em que os alimentos de consumo 

imediato foram feitos, bem como a sua validade”. 

Nº 894/2020, Hélio Ribeiro, “Fazer a mudança de posição das vagas de estacionamento de 

idosos, do meio para as esquinas do quarteirão”. 

Nº 895/2020, Hélio Ribeiro, “Retomar as linhas e horários normais do transporte coletivo, em 

razão das medidas de flexibilização do comércio, a fim de evitar filas e aglomerações nos 

ônibus em meio a pandemia do Covid-19”.  

Lido, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (HÉLIO ALVES RIBEIRO): Lidas as indicações, serão encaminhadas 

ao Executivo para suas devidas análises.  

Passamos à leitura das moções. Com a palavra, o primeiro-secretário.  

VEREADOR EDVALDO BERTIPAGLIA: Moções. Nº 63/2020, Edvaldo Bertipaglia, “Congratula 

o Tenente Coronel Antônio Marinho da Silva por seu aniversário de 80 anos, comemorado dia 

13 de junho”. 

Nº 64/2020, Cebolinha, “Congratula a Escola Estadual Dom José de Camargo Barros pelos 70 

anos de aniversário”. 

Nº 65/2020, Chiaparine, “Congratula o deputado estadual do DEM, senhor Rogerio Nogueira 

Lopes Cruz, pelo empenho na aquisição e doação de cinco aparelhos respiradores para o 

Hospital Augusto de Oliveira Camargo, no empenho do combate contra o coronavírus”. 

Nº 66/2020, Edvaldo Bertipaglia, “Pesar pelo falecimento do Sr. Flávio Gonçalves Palhano, 

ocorrido aos 07 de junho de 2020”.  

Lido, presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (HÉLIO ALVES RIBEIRO): As moções estão em discussão. Com a 

palavra, o Dr. Chiaparine.  

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Boa noite a todos. Essa é uma moção que veio em 

bom momento. Agradecer o nosso deputado estadual Rogério Nogueira pelo empenho que ele 

tem tido junto ao Covid no nosso município.  

Nós ligamos para ele no domingo de manhã, na terça-feira os respiradores já estavam aqui em 

Indaiatuba, uma remessa do estado.  
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E a moção, ela ficou um pouquinho desatualizada porque ele conseguiu esses cinco e já 

chegaram hoje mais cinco respiradores. Então, são dez. Já estão aqui no município os 

respiradores de primeira linha, todos digitais, né? O pessoal já está utilizando, de boa 

qualidade. 

E não foi só isso, o Rogério trouxe R$ 2 milhões para o Covid, está trazendo verba para o 

hospital, num total de quase R$ 8 milhões de um ano para cá, para ver investido na saúde do 

município.  

Então, é um deputado que tem feito um trabalho excelente na área de saúde, tem ajudado 

muito. E esses respiradores é o que faltavam para a gente completar nosso plano de trabalho 

para a Covid no município, né?  

Essa semana vão estar sendo inauguradas mais cinco ou sete leitos de UTI lá no Hospital 

Augusto de Oliveira Camargo, já temos aí 52 leitos, 55 leitos para pacientes de enfermaria, né? 

Então, parabenizar toda a equipe aí do hospital em nome do Ronaldo. Parabenizar o seu 

Renato Sargo, nosso grande mestre aí na área da saúde, que, infelizmente, em função da 

Covid está afastado diretamente, mas tem ajudado bastante a gente na condução dos 

problemas de saúde do nosso município e a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o 

Gaspar.  

Não é uma fase fácil pela qual nós estamos passando, é um momento extremamente difícil, 

né? Ninguém tem a receita certa do que fazer, se faz o confinamento, se libera, a questão 

econômica, a questão social. Mas a gente está fazendo o que é possível. A cidade tem 

conseguido dar conta dos atendimentos.  

E a mensagem que fica, gente, a gente tem visto aí no final de semana, apesar do 

confinamento estar terminando, a mensagem que fica é que as pessoas mantenham o 

distanciamento social, né? O vírus está circulando, ele vai circular por um bom tempo. A vacina 

ainda vai demorar um pouquinho para ficar pronta. Então, o fato de abrir o comércio, abrir as 

coisas, não significa que o vírus foi embora, né? Isso foi uma medida para que gente possa 

retomar a vida, mas continue usando máscara, continue usando álcool gel, não aglomere, né? 

A gente tem visto aí, final de semana alguns pontos da cidade com festa, com muita gente 

junto. Então, tomar cuidado, gente. 

É uma doença que vai bem em 80% dos casos, em 5% não vai bem, e a gente não sabe quem 

está nos 5%. E às vezes a evolução é rápida, é aguda, né? Com gente jovem, gente velha. 
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Mas a gente não quer perder ninguém conhecido, ninguém da família e ninguém da 

comunidade.  

Então, vamos dar um tempinho para a vacina circular. Já existem teste aí de alguns 

laboratórios. Então vamos ficar um pouquinho em casa, um pouquinho isolados, cuidar da 

saúde, até que a gente tenha a vacina para que a gente possa efetivamente sair na rua.  

Então, fica esse pedido aí, ficar em casa, na medida do possível, fazer o que for necessário, 

né? Não vamos dar sorte para o azar. Muito obrigado a todos. E parabéns ao nosso deputado 

Rogério Nogueira.  

SENHOR PRESIDENTE (HÉLIO ALVES RIBEIRO): As moções continuam em discussão. As 

moções estão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. E a moção de 

pesar será encaminhada à família enlutada.  

Com a palavra, o primeiro-secretário para a leitura das matérias apresentadas.  

VEREADOR EDVALDO BERTIPAGLIA: Matérias apresentadas. PL Nº 175/2019, Ricardo 

França e Silene Carvalini, “Dispõe sobre a garantia de prioridade de vagas em escolas públicas 

de ensino fundamental, creches públicas e conveniadas do Município de Indaiatuba para filhos 

de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e dá outras providências”. Às comissões. 

PL Nº 84/20, Arthur Spíndola, Dr. Chiaparine, “Denomina Valdir de Carvalho o Centro de 

Cuidado da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”. Às comissões. 

PL Nº 93/20, Januba, “Denomina Maria Aparecida de Oliveira a Rua 6 do Loteamento 

Comercial Monte Castelo”. Às comissões. 

PL Nº 99/20, Executivo Municipal, “Altera dispositivo da Lei nº 6.763, de 28 de agosto de 2017, 

que dispõe sobre a criação do Distrito Industrial de Micro e Pequena Empresa, Dimpe II. 

Autoriza a alienação de imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal”. Às comissões.  

Lido, presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (HÉLIO ALVES RIBEIRO): Os projetos serão encaminhados às 

comissões para suas devidas análises. Passamos à ordem do dia. Com a palavra, o primeiro-

secretário. 

ORDEM DO DIA 

VEREADOR EDVALDO BERTIPAGLIA: PL Nº 91/2020, Januba, “Denomina Carlos Dorte a 

Rua 5 do Loteamento Comercial Monte Castelo”. Votação única simples.  
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Tem mais um nome de rua, Sr. Presidente, pode ler junto? Januba, PL Nº 92/2020, “Denomina 

Francisco José Von Ah a Rua 8 do Loteamento Comercial Monte Castelo.  

E mais uma. PL Nº 97/2020, Alexandre Peres, “Denomina Selma Regina dos Santos Mota o 

logradouro público do Jardim das Gaivotas, que especifica”.  

Votação única simples dos três.  

SENHOR PRESIDENTE (HÉLIO ALVES RIBEIRO): Os projetos estão em discussão. Os 

projetos estão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 

manifestem. Os projetos foram aprovados.  

Com a palavra, o primeiro-secretário.  

VEREADOR EDVALDO BERTIPAGLIA: PL Nº 69/2020, Executivo Municipal, “Dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2021, e 

dá outras providências”. Primeira votação simples.  

SENHOR PRESIDENTE (HÉLIO ALVES RIBEIRO): O projeto está em primeira discussão. O 

projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 

se manifestem. O projeto foi aprovado em primeira votação.  

Terminada a Ordem do Dia, quero agradecer a todos que nos acompanharam pelas redes 

sociais, pelo Youtube, pelo Facebook. Desejar a todos uma ótima semana, que Deus continue 

nos abençoando, que vocês continuem mantendo os cuidados necessários, evitando sair às 

ruas, sair somente o necessário, e, quando sair, usar máscara para que possamos ter uma 

condição melhor.  

Agradeço a todos mais uma vez. E dou por encerrada a 17ª Sessão Ordinária de 15 de junho 

de 2020. Um abraço a todos. 

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 27 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  


