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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 22 de fevereiro de 2021 

 

Às dezoito horas e sete minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte um, 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 2ª Sessão Ordinária, presidida 

pelo Senhor JORGE LUIS LEPINSK e secretariada pela Vereadora SILENE SILVANA 

CARVALINI, com a presença dos(as) senhores(as) Vereadores(as): ALEXANDRE CARLOS 

PERES, ANA MARIA DOS SANTOS BANWART, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DÉCIO 

ROCHA DA SILVA, JORGE LUIS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE, LUIZ CARLOS DA SILVA, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI 

FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS, totalizando 

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

declarou abertos os trabalhos. Após a leitura do texto bíblico pelo Sr. Vereador LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - "Em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua 

presença os salvou; pelo seu amor, e pela sua compaixão ele os remiu; e os tomou, e os 

conduziu todos os dias da antiguidade" (Isaías, capítulo 63, versículo 9), o Sr. Presidente 

inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Ata da 1ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão 

Legislativa Ordinária - de 18 de fevereiro de 2021. APROVADA (por unanimidade). Ato 

contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco de todas as indicações: Nº 142/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Criar uma Lei que promova a concessão de auxílio-aluguel 

às mulheres vítimas de violência doméstica; Nº 143/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Implantar um redutor de velocidade na Alameda José Amstalden (entre a Rua Médico 

Edmundo de Lima Pontes e Rua Antonio Tavares de Campos), Jardim Esplanada; Nº 

144/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Fazer repintura de faixas de pedestre na Vila Sfeir; 

Nº 145/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Revitalizar a praça localizada no entorno das 

ruas Paraguai, Inácio Ambiel Junior e Virgílio Panzeti - Jardim Moacyr Arruda; Nº 146/21 - 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Implantar uma academia ao ar livre na praça ao lado da 

Estação Cultura, localizada na Rua Convenção; Nº 147/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Efetuar a recomposição asfáltica em toda extensão da Rua Vicente Ferrer — Jardim Pau 

Preto; Nº 148/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Construir uma praça com área de lazer no 

Bairro JardimVeneza; Nº 149/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Dar continuidade na 
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pavimentação asfáltica na Rua Padre José de Anchieta com a Rua João Tibiriçá Piratininga; 

Nº 150/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Transformar em área de lazer o entorno da Rua 

Esmeralda, próximo ao n° 399 onde está localizada uma área verde no Bairro Recreio 

Campestre Joiá; Nº 151/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a instalação de lombada na 

Avenida Domingos Ferrarezzi, Jardim Monte Verde, Indaiatuba; Nº 152/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar a troca das lâmpadas por lâmpadas de LED na Rua João Batista D' 

Alessandro, Jardim do Sol, Indaiatuba; Nº 153/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Disponibilizar 

setor para elaboração de currículos no Ponto Cidadão localizado na antiga rodoviária, 

Indaiatuba; Nº 154/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Firmar parceria com a Polícia 

Militar do Estado de São Paulo para a implementação do Sistema Órion no Município de 

Indaiatuba; Nº 155/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA, ANA MARIA DOS SANTOS 

BANNWART - Realizar ações educativas para conscientização de motoristas e ciclistas 

sobre ascondições de compartilhamento das vias públicas; Nº 156/21 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Instalar redutor de velocidade na Rua Antônio Magnusson, nas 

imediações do número 791, no Jardim Morada do Sol; Nº 157/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Readequar o semáforo instalado na Rua João Martini, entre os cruzamentos de 

vias com a Rua Carlos Romão e a Rua Antônio Magnusson, no Jardim Morada do Sol; Nº 

158/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Incluir o "teste do pezinho ampliado" nos exames 

de triagem neonatal executados pela rede municipal de saúde; Nº 159/21 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Realizar melhorias na Unidade de Captação de Leite Humano do 

Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC); Nº 160/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Instalar câmeras de segurança 360° e monitoramento no Jardim Itamaracá, Indaiatuba; Nº 

161/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar manutenção e substituição das lâmpadas dos 

postes de iluminação pública por LED no Bairro Jardim Oliveira Camargo; Nº 162/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Implementar uma "Casa de Acolhimento para Mulheres"; 

Nº 163/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Implementar pontos de coleta de lixo reciclável 

nos prédios públicos de responsabilidade da Administração municipal; Nº 164/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar placas fotovoltaicas nos prédios públicos com 

grande incidência solar (a prefeitura, por exemplo) para geração de energia limpa; Nº 165/21 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à Empresa Corpus para determinar para que seja 

cumprido o novo Plano de coleta de lixo de resíduos domiciliares apresentado, bem como, 

seja incluído demais bairros - Indaiatuba; Nº 166/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Viabilizar a reforma da Praça Prudente de Moraes; Nº 167/21 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Implantar semáforos para pedestres nos locais que já existem semáforos para 
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veículos, em todos que ainda não contêm a sinalização, os mesmos localizados no Bairro 

Jardim Morada do Sol; Nº 168/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Implantar semáforos 

com dispositivo sonoro para auxiliar os deficientes visuais, tornando uma Indaiatuba mais 

acessiva e mais inclusiva; Nº 169/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar uma 

campanha de divulgação sobre o ecoponto de inertes; Nº 170/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Implementar o projeto Bombeiro Mirim no município; Nº 171/21 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Colocar mais containers de lixo e lixeiras nas proximidades do Deck de 

Madeira do Parque Ecológico; Nº 172/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Fazer uma 

campanha de divulgação da Lei Municipal nº 7.088/2019, que dispõe sobre a isenção na 

taxa de inscrição nos concursos públicos para doadores de sangue, medula e leite materno; 

Nº 173/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Criar um acesso na Estr. Municipal José Boldrini - 

Itaici; Nº 174/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Incluir a história de Indaiatuba na 

grade de ensino regular do ensino fundamental municipal; Nº 175/21 - LUIZ CARLOS DA 

SILVA - Instalar um banheiro e bebedouro no Parque Ecológico, local onde acontecem as 

aulas e provas práticas do Detran, no município de Indaiatuba; Nº 176/21 - LUIZ CARLOS 

DA SILVA - Intervir junto as escolas públicas estaduais para a criação de mais salas de 

aulas no município de Indaiatuba; Nº 177/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Instalar semáforo 

no cruzamento da Avenida Almirante Tamadaré com Rua Bahia, que dá acesso ao 

Supermercado Pague Menos; Nº 178/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Intervir junto ao DER - 

Departamento de Estradas de Rodagem, para a criação de um acostamento na Rodovia 

João Ceccon, que liga Indaiatuba a Cardeal (distrito de Elias Fausto). A seguir, usaram da 

palavra para dar ênfase a indicações de suas autorias os Srs. Vereadores LEANDRO JOSÉ 

PINTO, ALEXANDRE CARLOS PERES, RICARDO LONGATTI FRANÇA, WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS e LUIZ CARLOS DA SILVA. 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 9/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Pesar pelo falecimento de Harold Graf, ocorrido aos 04 de janeiro de 2021; Nº 

10/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Pesar pelo falecimento do Sr. Julio de Jesus Mota; Nº 

11/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Pesar pelo falecimento do Sr. Edmar Fazzolari de 

Freitas, ocorrido no dia 19 de fevereiro de 2021; Nº 12/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Pesar 

pelo falecimento do Sr. Rubens Picolli, ocorrido hoje, dia 22 de Fevereiro de 2021. 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 15/21 - ARTHUR MACHADO 
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SPÍNDOLA - Denomina Darcy Possan o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé, 

que especifica; Projeto de Lei Nº 16/21 - Executivo Municipal - Autoriza a premiação em 

dinheiro aos vencedores de concursos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, no 

corrente exercício; Projeto de Lei Nº 18/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Acrescenta 

dispositivo ao Art. 1º, da Lei nº 6.035 de 25 de junho de 2012, que define critérios para 

denominação e a alteração da denominação de vias, logradouros e próprios municipais, e 

dá outras providências; Projeto de Lei Nº 23/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, 

ALEXANDRE CARLOS PERES, DR. OTHNIEL HARFUCH, DÉCIO ROCHA DA SILVA, 

JORGE LUÍS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, LUIZ 

CARLOS DA SILVA, SILENE SILVANA CARVALINI, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Dispõe sobre sanções do município ao não cumprimento da ordem de vacinação contra o 

coronavírus e dá outras providências. 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. Em seguida, a Mesa da Câmara 

apresentou Requerimento de Urgência Especial aos projetos: Projeto de Lei Nº 16/2021 - 

Executivo Municipal - Autoriza a premiação em dinheiro aos vencedores de concursos 

promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, no corrente exercício; Projeto de Lei Nº 

23/2021 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, ALEXANDRE CARLOS PERES, DR. OTHNIEL 

HARFUCH, DÉCIO ROCHA DA SILVA, JORGE LUÍS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE, LUIZ CARLOS DA SILVA, SILENE SILVANA CARVALINI, 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Dispõe sobre sanções do município ao não cumprimento da 

ordem de vacinação contra o coronavírus e dá outras providências; Projeto de Lei 

Complementar Nº 2/2021 - Executivo Municipal - Altera dispositivos cia Lei Complementar n° 

46, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa da 

Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo do Município, reorganiza os 

órgãos da Prefeitura Municipal, e dá outras providências; e Projeto de Lei Nº 8/2021 - 

Executivo Municipal - Altera o artigo 7° da Lei n° 3.406, de 25 de abril de 1997, que dispõe 

sobre o Estatuto da Guarda Civil de Indaiatuba e dá outras providências. Colocados em 

votação, os requerimentos de Regime de Urgência Especial foram APROVADOS (por 

unanimidade), e os referidos projetos passaram a ter preferência sobre todas as matérias da 

Ordem do Dia, nos termos do artigo 134, parágrafo único, do Regimento Interno. Finalizado 

o Expediente e havendo quórum regimental, com a presença dos(as) Srs(as). 

Vereadores(as): ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS BANWART, 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DÉCIO ROCHA DA SILVA, JORGE LUIS LEPINSK, 
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LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, LUIZ CARLOS DA SILVA, 

OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI e 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS, determinou o Sr. Presidente que se passasse à Ordem Do 

Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 16/2021 - Executivo Municipal - Autoriza a 

premiação em dinheiro aos vencedores de concursos promovidos pela Secretaria Municipal 

de Cultura, no corrente exercício. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Lei Nº 23/2021 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, ALEXANDRE 

CARLOS PERES, DR. OTHNIEL HARFUCH, DÉCIO ROCHA DA SILVA, JORGE LUÍS 

LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, LUIZ CARLOS DA 

SILVA, SILENE SILVANA CARVALINI, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Dispõe sobre 

sanções do município ao não cumprimento da ordem de vacinação contra o coronavírus e 

dá outras providências. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA destacou a importância do projeto para o combate de fraudes à 

vacinação na pandemia de Covid-19, esclarecendo que somente as pessoas convocadas 

pelas autoridades de saúde do município poderão ser vacinadas e que há previsão de 

multas de valor bem elevado em caso de descumprimento, inclusive para funcionários 

públicos que forem imunizados em desconformidade com o que preconiza a lei e as 

autoridades de saúde do município. Ainda com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA agradeceu a colaboração dos dez vereadores que elaboraram o 

projeto, dando um passo à frente em relação a todas as outras cidades; e comentou de 

recente denúncia recebida de fraude na vacinação, com aplicação de vacina vazia, 

destacando que as críticas recaem sobre todos os funcionários da saúde que estão 

trabalhando na linha de frente, mas que não podemos nos esquecer que os bons 

profissionais – que são a maioria – têm sido heróis e estão lutando por todos nós. Colocado 

em votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto De Lei Complementar Nº 2/2021 - 

Executivo Municipal - Altera dispositivos cia Lei Complementar n° 46, de 20 de dezembro de 

2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração Pública direta e indireta 

do Poder Executivo do Município, reorganiza os órgãos da Prefeitura Municipal, e dá outras 

providências. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto 

de Lei Nº 8/2021 - Executivo Municipal - Altera o artigo 7° da Lei n° 3.406, de 25 de abril de 

1997, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Indaiatuba e dá outras providências. 

Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 

5/2021 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Eduardo Fakiani Macatti, o 

logradouro público do Loteamento Parque Barnabé, que especifica. Colocado em discussão 
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e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 7/2021 - Executivo 

Municipal - Dispõe sobre denominação de prolongamento de via pública. Colocado em 

discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 9/2021 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Laurinda Salla Narezzi o logradouro público da 

Vila Residencial Park Avenida, que especifica. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 10/2021 - ALEXANDRE CARLOS PERES 

- Denomina João Arevalo Navarro o logradouro público do Jardim Piemonte, que 

especifica. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto 

de Resolução Nº 1/2021 - JORGE LUÍS LEPINSK - Altera o inciso I do artigo 57 do 

Regimento Interno (Resolução nº 44/2008). Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade) em primeira votação; Projeto de Lei Nº 11/2021 - Executivo 

Municipal - Altera dispositivos da Lei nº 3.919, de 13 de setembro de 2000, que dispõe sobre 

a constituição do Conselho Municipal da Habitação e institui o Fundo Municipal de 

Habitação a ele vinculado, e dá outras providências, da Lei nº 5.450, de 12 de novembro de 

2008, que dispõe sobre o cumprimento de obrigação acessória e condicional para a 

aprovação de parcelamento de solo para fins residenciais e dá outras providências, e da Lei 

nº 5.762, de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre o Plano de Incentivos a Projetos 

Habitacionais Populares, vinculado ao Programa Federal denominado Minha Casa Minha 

Vida, e dá outras providências. Emenda Nº 1 (Modificativa) - JORGE LUÍS LEPINSK - Altera 

o Art. 4°-A do art. 2° do Projeto de Lei Nº 11/2021 que dá nova redação à dispositivos da Lei 

nº 5.450/2008. Emenda Nº 2 (Aditiva) - JORGE LUÍS LEPINSK - Acresce um inciso 

numerado como "VI" ao Art. 3º do Art. 4° do Projeto de Lei Nº11/2021, que dá nova redação 

a dispositivos da Lei nº 5.762/2010. Com a palavra, o Sr. Vereador JORGE LUIS LEPINSK 

requereu o adiamento das emendas até a próxima sessão. Colocado em votação, o pedido 

foi APROVADO (por unanimidade). Colocado em discussão e votação, o projeto foi 

APROVADO (por unanimidade) em primeira votação; Projeto de Lei Nº 22/2021 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Acrescenta dispositivo na Lei nº 3.525, de 18 de março de 1998, que 

dispõe sobre loteamentos, arruamentos, retalhamentos de imóveis em geral. Colocado em 

discussão e votação, foi 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 cinquenta 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  
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Sr. Presidente e pela Sra. 1ª Secretária. 

  

JORGE LUIS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

Presidente 1ª Secretária 
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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 22 de fevereiro de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Boa tarde a todos. Declaro aberta 

a 2ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um. Para leitura e votação da Ata, convido a 

secretária, para a leitura da Ata... Ah, a leitura da Bíblia. Para fazer a leitura do versículo da 

Bíblia, eu convido o vereador Luiz Carlos Chiaparine.  

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Boa noite a todos. Obrigado pela palavra, Sr. 

Presidente: “Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou, 

pelo seu amor e pela sua compaixão ele os reuniu e os tomou e os conduziu todos os dias da 

antiguidade”. Isaías, Capítulo 63, Versículo 9.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Para a leitura da Ata, eu convido a 

secretária Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da Ata da 1ª Sessão 

Ordinária, de dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): A Ata está em discussão. A Ata 

está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A Ata 

foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, a secretária para a leitura das indicações.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Indicações.  

Alexandre Carlos Peres, “Criar uma lei que promova a concessão de auxílio-aluguel às 

mulheres vítimas de violência doméstica”.  

Alexandre Carlos Peres, “Implantar um redutor de velocidade na Alameda José Amstalden 

(entre a Rua Médico Edmundo de Lima Pontes e Rua Antonio Tavares de Campos), no Jardim 

Esplanada.  

Luiz Carlos Chiaparine, “Fazer pintura de faixas de pedestre na Vila Sfeir”.  

Luiz Carlos Chiaparine, “Revitalizar a praça localizada no entorno das Ruas Paraguai, Inácio 

Ambiel Junior e Virgílio Panzeti, Jardim Moacyr Arruda”.  
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Luiz Carlos Chiaparine, “Implantar uma academia ao ar livre na praça ao lado da Estação 

Cultura, localizada na Rua Convenção”.  

Luiz Carlos Chiaparine, “Efetuar a recomposição asfáltica em toda extensão da Rua Vicente 

Ferrer, no Jardim Pau Preto”.  

Luiz Carlos Chiaparine, “Construir uma praça com área de lazer no Bairro Jardim Veneza”.  

Luiz Carlos Chiaparine, “Dar continuidade na pavimentação asfáltica na Rua Padre José de 

Anchieta com a Rua João Tibiriçá Piratininga”.  

Luiz Carlos Chiaparine, “Transformar em área de lazer o entorno da Rua Esmeralda, próximo 

ao número 399, onde está localizada uma área verde no bairro Recreio Campestre Joiá”.  

Jorge Luís Lepinsk, “Efetuar a instalação de lombada na Avenida Domingos Ferrarezzi, Jardim 

Monte Verde, Indaiatuba”.  

Jorge Luís Lepinsk, “Efetuar a troca das lâmpadas por lâmpadas de LED na Rua João Batista 

D' Alessandro, Jardim do Sol, Indaiatuba”.  

Jorge Luís Lepinsk, “Disponibilizar setor para elaboração de currículos no Ponto Cidadão 

localizado na antiga rodoviária de Indaiatuba”.  

Ricardo Longatti França, “Firmar parceria com a Polícia Militar do estado de São Paulo para a 

implementação do Sistema Órion no município de Indaiatuba”.  

Ricardo Longatti França, Ana Maria dos Santos Bannwart, “Realizar ações educativas para 

conscientização de motoristas e ciclistas sobre as condições de compartilhamento das vias 

públicas”.  

Ricardo Longatti França, “Instalar redutor de velocidade na Rua Antônio Magnusson, nas 

imediações do número 791, no Jardim Morada do Sol”.  

Ricardo Longatti França, “Readequar o semáforo instalado na Rua João Martini, entre os 

cruzamentos de vias com a Rua Carlos Romão e a Rua Antônio Magnusson, no Jardim Morada 

do Sol”.  

Ricardo Longatti França, “Incluir o teste do pezinho ampliado nos exames de triagem neonatal 

executados pela rede municipal de saúde”.  

Ricardo Longatti França, “Realizar melhorias na Unidade de Captação de Leite Humano do 

Hospital Augusto de Oliveira Camargo”.  
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Jorge Luís Lepinsk, “Instalar câmeras de segurança 360 graus e monitoramento no Jardim 

Itamaracá, Indaiatuba”.  

Jorge Luís Lepinsk, “Efetuar manutenção e substituição das lâmpadas dos postes de 

iluminação pública por LED no bairro Jardim Oliveira Camargo”.  

Alexandre Carlos Peres, “Implementar uma Casa de Acolhimento para Mulheres”.  

Alexandre Carlos Peres, “Implementar pontos de coleta de lixo reciclável nos prédios públicos 

de responsabilidade da administração municipal”.  

Alexandre Carlos Peres, “Instalar placas fotovoltaicas nos prédios públicos com grande 

incidência solar, a prefeitura, por exemplo, para geração de energia limpa”.  

Jorge Luís Lepinsk, “Interceder junto à Empresa Corpus para determinar para que seja 

cumprido o novo Plano de Coleta de Lixo de Resíduos Domiciliares apresentado, bem como 

seja incluído demais bairros”.  

Wilson José dos Santos, “Viabilizar a reforma da Praça Prudente de Moraes”.  

Wilson José dos Santos, “Implantar semáforos para pedestres nos locais que já existem 

semáforos para veículos, em todos que ainda não contêm a sinalização, os mesmos 

localizados no bairro Jardim Morada do Sol”.  

Wilson José dos Santos, “Implantar semáforos com dispositivo sonoro para auxiliar os 

deficientes visuais, tornando uma Indaiatuba mais acessiva e mais inclusiva”. 

Arthur Machado Spíndola, “Realizar uma campanha de divulgação sobre o ecoponto de 

inertes”.  

Arthur Machado Spíndola, “Implementar o projeto Bombeiro Mirim no município”.  

Leandro José Pinto, “Colocar mais containers de lixo e lixeiras nas proximidades do deck de 

madeira do Parque Ecológico”.  

Arthur Machado Spíndola, “Fazer uma campanha de divulgação da Lei Municipal nº 

7.088/2019, que dispõe sobre a isenção na taxa de inscrição nos concursos públicos para 

doadores de sangue, medula e leite materno”.  

Leandro José Pinto, “Criar um acesso na Estrada Municipal José Boldrini, Itaici”.  

Arthur Machado Spíndola, “Incluir a história de Indaiatuba na grade de ensino regular do 

Ensino Fundamental municipal”.  
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Luiz Carlos da Silva, “Instalar um banheiro e bebedouro no Parque Ecológico, local onde 

acontecem as aulas e provas práticas do Detran”.  

Luiz Carlos Silva, “Intervir junto as escolas públicas estaduais para a criação de mais salas de 

aulas no município”.  

Luiz Carlos da Silva, “Instalar semáforo no cruzamento da Avenida Almirante Tamadaré com 

Rua Bahia, que dá acesso ao Supermercado Pague Menos”.  

Luiz Carlos da Silva, “Intervir junto ao Departamento de Estradas de Rodagem para a criação 

de um acostamento na Rodovia João Ceccon, que liga Indaiatuba a Cardeal, distrito de Elias 

Fausto”.  

Lida as indicações, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): As indicações estão em discussão. 

Com a palavra, o vereador Leandro Pinto.  

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Ficou chique aqui, hein, presidente? Parabéns aqui, 

microfone novo, hein? Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores, boa tarde, presidente, pessoal 

da Mesa, toda a imprensa, todas as pessoas que nos assistem na rede social. Gostaria de falar 

primeiro sobre a minha indicação aqui do parque ecológico. Todos sabem que o parque 

ecológico hoje é uma vitrine à nossa região e frequentado por centenas de pessoas. Nesse 

domingo passado, estive com a minha família, com amigos, mais de trezentas pessoas, o lixo 

um absurdo, Arthur, vereador Arthur. Então, eu venho pedir aqui, viu, presidente? Ao Senhor 

Prefeito Nilson Gaspar que dê mais atenção. O porquê, como se tornou um local acessível a 

todos e onda hoje, a gente só vê isso na Europa, né? Tinha mais de trezentas pessoas ali, tem 

dois contêineres de lixo, dois contêineres de lixo e duas lixeiras aqui bem próximas aqui do 

deck. E eu fui cobrado por moradores que ali estavam, frequentadores. Então eu peço ao 

prefeito Nilson Gaspar que tenha a gentileza de olhar com carinho um espaço que ele mesmo 

juntamente com o nosso grupo político fez, mas que dê mais qualidade. Porque não adianta a 

gente ter um local bonito, porém, ficar um lixo, principalmente no final do dia.  

A segunda indicação é um acesso na Estrada José Boldrini em Itaici, sentido Jundiaí, Itupeva, 

centro da cidade. Vamos lá. Quem mora ali no Jardim Itaici, um condomínio ou frequenta o 

campo do Vale Verde, quem vem de Itupeva tem que descer lá no canto, Recanto das Flores, 

lá embaixo, para retornar. A gente acha: Ah, mas tem que [ininteligível] fazer. Eu acredito que o 

poder público tem que dar acesso, dar mais qualidade, né? Dar mais rapidez ao trânsito e às 
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pessoas que moram ali. Porque às vezes está perdendo hora, vem de Jundiaí, quer entrar ali 

no Jardim Itaici, que tem um condomínio próximo do Vale das Laranjeiras, não consegue 

adentrar. Então eu peço junto ao secretário [ininteligível], ao prefeito que dê atenção a esses 

moradores, a essas pessoas, essas pessoas que frequentam esses locais, que seja feito um 

acesso para dar mais qualidade de vida a todos. Obrigado, uma boa tarde a cada um.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Com a palavra, o vereador 

Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa tarde a todos. Devagar a gente vai 

aprendendo, né? Tudo o que é novo demora um pouquinho para a gente pegar o hábito, né? 

Mas vamos lá. Bom, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde, Mesa, presidente, boa tarde a 

todos aqui que estão, assessores que são nos assistindo. Bom, eu quero aqui destacar 

algumas indicações, duas delas são referentes à questão das mulheres. Eu já venho ao longo 

do meu mandato anterior solicitando algumas coisas que venham em benefício das mulheres 

que vêm sofrendo maus tratos. A gente percebe, a gente sabe que a questão do feminicídio e a 

questão dos maus-tratos contra as mulheres vem aumentando a cada dia e vem, inclusive, 

atingindo índices estratosféricos no país como um todo. Então, aqui eu quero solicitar ao 

prefeito que dê uma atenção especial em dois pedidos, pelo menos, que eu coloquei nessa 

sessão. Uma é a criação, é implementar a casa do acolhimento para as mulheres vítimas de 

maus-tratos. É um local provisório para aquela mulher que sofreu, vítima de maus-tratos na sua 

casa, para poder passar um tempo até que providências sejam tomadas. E uma outra 

indicação também em prol das mulheres é que se crie a concessão de um auxílio-aluguel para 

as mulheres vítimas de violência doméstica. É uma condição mínima para que ela possa 

arrumar um espaço para poder ficar por um período e isso vem de encontro com que diz a Lei 

Maria da Penha, né? No seu artigo 35, que diz o seguinte, que é dever do poder público criar 

abrigo para as mulheres e seus dependentes menores em situação de risco. Então, são 

algumas coisas que a gente vem pleiteando ao longo dos últimos quatro anos em prol das 

mulheres. Eu já solicitei e a Secretaria de Esporte acatou defesa pessoal para as mulheres. Eu 

venho insistindo no Instituto Médico Legal, que quando acontece alguma tentativa de estupro 

ou estupro é para lá que as mulheres têm que ir, enfim. A gente vem já colocando várias ações 

para poder inibir ao máximo essa questão da violência contra a mulher, e aqui eu deixo mais 

duas sugestões para o prefeito.  

Bom, outras duas indicações é (sic) na área de meio ambiente. Eu sou da área de meio 

ambiente, eu sou engenheiro civil, trabalho há vinte e seis anos já no Serviço Autônomo de 
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Águas e Esgotos e eu já venho fazendo várias ações em prol da questão do meio ambiente. 

Vou destacar duas aqui. A Lei da Transparência no cadastro das nossas nascentes é uma lei 

de minha autoria. O que essa lei determina? Que o cadastro das nossas nascentes seja 

colocado de maneira transparente no nosso site. Para que isso? Porque assim ajuda as 

pessoas, dá oportunidade para as pessoas poderem fiscalizar. E fiscalizando nascente você 

está protegendo, e protegendo nascente, você garante o mais precioso recurso hídrico que a 

gente tem, é a água, né? Então, isso é uma lei de minha autoria em favor do meio ambiente. 

Vou falar só mais uma. A questão da disciplinarização de lâmpada, de lâmpada, bateria e 

pilhas, né? Você disciplinar o descarte de pilhas, lâmpadas e baterias, também é uma lei de 

minha atuará. E nesse sentido eu estou pedindo que o prefeito estude a possibilidade de 

implantar nos locais públicos placas fotovoltaicas para poder gerar energia. Energia limpa e 

que esse investimento, ele acaba retornando, ao longo do tempo, ele acaba retornando e se 

paga. A gente tem um sol tão bom, né? Segundo uma frase célebre no nosso querido padre 

Chico, né? “Nosso sol tem o calor de amizade”. Então, até uma frase foi gerada pela 

importância, pela fama do nosso sol. Vamos aproveitar isso, vamos colocar placas fotovoltaicas 

nos prédios públicos para gerar energia. Isso é importantíssimo. E uma outra indicação 

também em prol do meio ambiente que eu estou pedindo aqui é que se implante também nos 

prédios públicos, nos municipais, a questão da coleta seletiva de lixo reciclável. Nós vemos aí 

na cidade, por exemplo, e às vezes em algum ponto do prédio público aquele contêiner verde. 

Aquele contêiner verde é para lixo comum e orgânico, precisamos implantar o contêiner azul. O 

contêiner azul é aquele para lixo reciclável. E aí o caminhão reciclável da Corpus vem, recolhe, 

em vez de jogar no aterro... Só um minutinho, Sr. Presidente. Em vez de jogar no aterro, vai lá 

para o pessoal que fica lá no próprio aterro fazer a separação e isso gera renda, inclusive. 

Então essas são algumas indicações que eu resolvi defender hoje. Obrigado, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): As indicações continuam em 

discussão. Com a palavra, o vereador Ricardo França.  

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Boa noite, Sr. Presidente, Senhorita Vereadora, 

Senhoritas Vereadoras... O tempo já está...  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Já deu o tempo.  

[Risos]  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Continue, Sr. Vereador, desculpa.  
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Tá tudo bem. Tá tudo bem. Bem, boa noite a 

todos. Gostaria de falar de algumas das minhas indicações. Entre elas, um pedido que não é a 

primeira vez, acho que é importante a gente reforçar, que se faz fundamental, se faz 

necessário a gente melhorar, ampliar e desenvolver as políticas públicas que são resultado de 

uma boa prática e que a gente possa fomentar a sociedade a participar. E o que eu estou 

falando? Estou falando sobre a questão das melhorias necessárias na unidade de captação de 

leite humano do Haoc. Existe lá uma sala, que existe o seu conforto, existe sua possibilidade 

da mulher que está durante o período de amamentação e aleitamento materno ir lá e tirar o 

leite. O que falta para a unidade, para o Haoc é um maquinário necessário para a preservação 

desse leite que pode ser doado, que pode ser utilizado muitas vezes para um bebê prematuro, 

para uma situação neonatal. Então, a gente sabe que ali é possível de fazer a coleta, porém, 

pela falta do maquinário, algumas dificuldades, aquela retirada, aquele uso do leite, tem que 

ser muito próximo do período em que a mulher está lá tirando o leite. Para que isso seja 

melhorado, a gente vem indicando que a prefeitura desenvolva o diálogo necessário com o 

Haoc para justamente viabilizar as melhorias necessárias e criar um plano, criar a estrutura de 

um projeto, verificar quanto que precisa, quanto que custa, para a gente, enquanto sociedade, 

se mobilizar. Se for necessário assim, se o Haoc não tiver condições, a prefeitura não tiver 

interesse diretamente de aportar, a gente correr atrás. A gente tem um deputado, tem dois 

deputados estaduais aqui no município, a gente pode correr atrás de recursos.  

Outra questão que acho muito importante de ser batida nessa tecla é a questão do teste do 

pezinho ampliado. Todo mundo conhece o exame chamado, vulgarmente, comumente 

chamado de teste do pezinho, que é um exame que acaba já ali no comecinho da infância do 

neném, do recém-nascido, fazendo a descoberta de até seis doenças que são muito 

importantes de serem cobertas o quanto antes. Mas a tecnologia veio avançando e já tem 

bastante tempo que é possível ter o teste do pezinho ampliado. Então, em vez de apenas seis 

doenças identificáveis, são mais de cinquenta que podem ser identificadas. Todas elas, quanto 

antes descobertas, melhor o seu tratamento, para a condução daquele quadro clínico. Alguns 

locais pelo país já têm essa questão abordada pelo poder público dos seus municípios e em 

Minas Gerais virou uma regra isso. Então, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

definiu que todas as cidades mineiras têm esse teste ampliado. Isso é muito importante. 

Atualmente é viável para qualquer um que pague na rede privada, o que a gente tem que lutar 

é para que isso esteja acessível à nossa população pela parte pública. Então, acho muito 

importante a gente continuar indo atrás dessa questão, né? E vou falar da minha última 



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 
P A L Á C I O  V O T U R A 

   
Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700. 

CEP: 13339-140 – Indaiatuba - SP 

 

 

indicação de hoje, que é um pedido que faço para a prefeitura estudar a possibilidade de, em 

diálogo com a Polícia Militar do governo do estado de São Paulo, o desenvolvimento de um 

aplicativo que existe, de um de software que faz a interlocução dos contatos, da interlocução 

entre as chamadas, entre toda essa informação que a Polícia Militar, que a Guarda Civil, que a 

Polícia Civil, conseguem ter. Então, a gente está solicitando que a prefeitura dialogue com a 

PM do governo do estado para justamente viabilizar essa interlocução desse sistema, para que 

justamente a guarda consiga munir esse sistema de informações e pegar essas informações 

também. Essa comunicação direta entre os órgãos de policiamento, policialescos, vai facilitar 

bastante a identificação e a agilidade de uma perseguição, ou até mesmo da identificação de 

um suspeito, de um procurado. Então, fazendo essa interlocução entre os poderes vai ser 

muito benéfico para a nossa cidade. Obrigado, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Com a palavra, o vereador Índio 

da Doze.  

VEREADOR WILSON INDIO DA DOZE: Boa noite, gente. Boa noite, presidente. Boa noite à 

Mesa. Boa noite a quem nos acompanha pelo Face, pelos meios de comunicações. Gente, 

aqui eu quero hoje apresentar para vocês uma das indicações da gente, que todo mundo sabe, 

hoje, aquela Praça Prudente de Moraes todas as vezes que ali são realizados eventos e 

quando termina a condição que aquela praça fica para aquelas pessoas fazer o uso. Então, eu 

acho que mesmo tendo necessidade dos caminhões encostarem ali para fazer carga, fazer 

muitas vezes descarga também, eu acho que todas as vezes que tiver esses eventos tem que 

ser revisto a condição dessa praça. Porque ela fica ali em condições que eu mesmo estive lá 

com a minha equipe e a gente viu que as pessoas que reclamam têm razão realmente. Então, 

acho que a gente tem que dar atenção também para aquele local porque todo mundo sabe que 

é um dos locais mais frequentados no centro da cidade, tá?  

Quero também falar aqui de uma indicação, a implantação de semáforo para pedestre nos 

locais que já existem. Principalmente, vocês sabem que hoje a maioria dos semáforos, eles 

são sinalizados no sentido da visibilidade dos veículos, e aquelas pessoas que querem 

atravessar a rua, elas não têm como, por quê? Porque elas não têm como virar a cabeça ou vir 

ver primeiro se é hora dele passar. Então, colocar onde não existe esses semáforos para 

pedestre, porque acho é uma coisa necessária principalmente para pessoas de idade.  

Tem mais uma aqui que vai dar tempo eu falar, implantar semáforo com dispositivo sonoro 

para auxiliar o deficiente visual, tornando assim uma Indaiatuba mais acessível e mais 
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inclusiva. Todo mundo sabe a dificuldade que nossos irmãos têm, tá? Principalmente aqueles 

que têm essa deficiência, para atravessar o semáforo. Se eles muitas das vezes não contarem 

com a ajuda daquelas pessoas que estão próximas ali, vocês sabem o transtorno que é para 

eles. Então, acho que a gente também tem que... Presidente, converse com o nosso prefeito, 

tá, por favor? Eu sei que ele tem muita coisa para fazer em nossa cidade, mas eu acho que 

isso é uma necessidade que se faz necessária no nosso município. Obrigado, presidente. 

Obrigado, meus amigos aqui presentes.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Com a palavra, o Professor Luiz 

Carlos.  

VEREADOR PROF. LUIZ CARLOS: Boa noite, Sr. Presidente, Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, público presente, imprensa, as pessoas que nos acompanham pela 

Internet. Sr. Presidente, eu vim falar aqui sobre duas indicações que eu julgo de extrema 

importância. A primeira delas, eu estou pedindo aqui que nossa secretária da Educação faça 

uma intervenção junto à diretoria de ensino para criar novas salas de aulas nas escolas 

públicas estaduais. Ou seja, nós temos várias escolas públicas que estão sendo transformadas 

em período integral, ou seja, ela funcionava manhã, tarde e noite, e hoje está funcionando 

praticamente um período único, ela funciona manhã e tarde. Noturno não tem atividade. Para 

aonde vão esses alunos? Vão para a escola mais próxima. E quando não tem vaga? Quando 

até a mais longínqua não tem vaga? O aluno fica sem vaga. Hoje nós temos alunos do Campo 

Bonito sem vaga aqui no centro. Nós temos alunos da Morada do Sol que estão sem 

matrículas no Ensino Médio aqui no município. Então, isso é muitíssimo grave. Então, quando 

a gente pensa em educação no município, nós estamos falando desde a Educação Infantil até 

o Ensino Superior. E muitos falam: “Ah, mas o Ensino Fundamental dois, que é do sexto ao 

nono, e o Ensino Médio, é do estado”. Mas cabe a nós intervir quando necessário. Por 

exemplo, nós temos na Escola Dom José uma ala inteira fechada, com as salas fechadas. Ou 

seja, há necessidade de criar mais classes. Então assim, eu não estou falando de construir 

prédios, mas que as escolas públicas que atendem manhã, tarde e noite, que criem novos 

espaços para esses alunos, né? Então, eu peço, assim, eu peço que se for possível que a 

nossa secretária procure o nosso dirigente regional de ensino, para que ele crie novas salas de 

aulas.  

Outra indicação que eu fiz aqui, que é muito simples, na verdade, já existe o banheiro e o 

bebedouro onde pratica-se as aulas práticas de autoescola e onde eles fazem alguns exames. 

Só que lá fecha às dezoito horas, e eles têm aula até às vinte e duas. O que se faz após as 
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dezoito horas naquele espaço? Não sei o que eles fazem. Se as mulheres precisarem usar o 

banheiro, não tem onde usar. Se os instrutores precisarem de um suporte, não tem suporte. 

Então, nós precisamos criar mecanismo: Ah, mas se ficar aberto há uma certa destruição do 

local. Então, que se coloque um guarda de patrimônio no local, mas para atender o munícipe. E 

eu peço aqui que faça, inclusive, uma manutenção do local, porque eu procurei saber, lá existe 

o banheiro, existe o bebedouro, mas eu fui me informar, não tem água no bebedouro. 

Bebedouro sem água não serve de nada. Então, há necessidade do departamento de 

manutenção do nosso município prestar um pouco mais de atenção nesses locais. Lembro que 

nós temos muitas autoescolas aqui e muitos parceiros nossos. Então, assim, eles precisam de 

uma atenção também, Sr. Presidente. Muito obrigado.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): As indicações serão 

encaminhadas para o Executivo para análise. Vamos para a leitura das moções. Com a 

palavra, a vereadora Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Arthur Machado Spíndola, “Pesar pelo falecimento de Harold Graf ocorrido aos 4 de janeiro de 

2021”. 

Leandro José Pinto, “Pesar pelo falecimento do Sr. Julio de Jesus Mota”. 

Luiz Carlos da Silva, “Pesar pelo falecimento do Sr. Edmar Fazzolari de Freitas ocorrido no dia 

19 de fevereiro de 2021”. 

Luiz Carlos da Silva, “Pesar pelo falecimento do Sr. Rubens Picolli ocorrido hoje, 22 de 

fevereiro de 2021”.  

Lida as moções, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): As moções serão encaminhadas 

para as famílias enlutadas. Com a palavra, a secretária Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  

Projeto de Lei número 15, Arthur Machado Spíndola, “Denomina Darcy Possan o logradouro 

público do Loteamento Parque Barnabé que especifica”. Às comissões. 

Projeto de Lei número 16/21, Executivo Municipal, “Autoriza a premiação em dinheiro aos 

vencedores de concursos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, no corrente 

exercício”. Às comissões. 
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Projeto de Lei número 18/2021, Arthur Machado Spíndola, “Acrescenta dispositivo ao artigo 1º, 

da Lei nº 6.035 de 25 de junho de 2012, que define critérios para denominação e a alteração da 

denominação de vias, logradouros e próprios municipais e dá outras providências”. Às 

comissões. 

Projeto de Lei número 23/2021, dos seguintes vereadores: Arthur Machado Spíndola, 

Alexandre Carlos Peres, Dr. Othniel, Décio, Pepo, Leandro, Luiz Carlos, Luiz Carlos da Silva, 

Silene, Wilson, que “Dispõe sobre as sanções do município ao não cumprimento da ordem de 

vacinação contra o coronavírus e dá outras providências”. Às comissões.  

Lida a Ordem do Dia, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): As matérias apresentadas.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Matérias apresentadas.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Os projetos serão encaminhados 

às comissões.  

Nós temos agora quatro pedidos, requerimentos de pedido de regime de urgência.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível] esses quatro requerimentos.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Pedido do líder para votar em 

bloco. Todos aceitam? Com a palavra... Então está em votação. A secretária vai ler os 

requerimentos, né? Por favor, Silene, leia os requerimentos.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento.  

“A Mesa da Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao Plenário nos termos do artigo 

133, alínea “a”, do Regimento Interno que o Projeto de Lei número 16/2021 de autoria do 

Executivo Municipal tramite em regime de urgência especial. Sala das Sessões, 22 de fevereiro 

de 2022.  

Projeto de Lei... Mesa da Câmara vem requerer no Plenário nos termos do artigo 133, alínea 

“a”, do Regimento Interno que o Projeto de Lei número 32/2021, de autoria do vereador tramite 

em regime de urgência especial. Sala das Sessões, 22/02/2022.  

A Mesa da Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao Plenário nos termos do artigo 

133, alínea “a”, do Regimento Interno que o Projeto de Lei número 8/2021 de autoria do 

Executivo Municipal tramite em regime de urgência especial.  
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A Mesa da Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao Plenário nos termos do artigo 

133, alínea “a”, do Regimento Interno que o Projeto de Lei Complementar número 2/2021 de 

autoria do Executivo Municipal tramite em regime de urgência especial”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Os requerimentos estão em 

votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os 

requerimentos foram aprovados por unanimidade.  

Vamos para a Ordem do Dia. Com a palavra, a nossa secretária Silene Carvalini.  

ORDEM DO DIA 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Não está em ordem, o primeiro 

projeto a ser votado vai ser o número 16, ok?  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Tá. Projeto de Lei número 16/2021, “Autoriza a 

premiação em dinheiro aos vencedores de concursos promovidos pela Secretaria Municipal de 

Cultura no corrente exercício”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão. O 

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a Senhora Secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 23/2021, Arthur 

Machado Spíndola e outros, “Dispõe sobre sanções do município ao não cumprimento da 

ordem de vacinação contra o coronavírus e dá outras providências”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão. Com 

a palavra o vereador Arthur Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR SPÍNDOLA: Tentando acertar esse negócio aqui. Boa noite, Sr. 

Presidente, boa noite a todos os vereadores, vereadora Silene, vereadora Ana, a todos que 

nos acompanham aqui na sessão, a todos funcionários da Câmara, aos que nos acompanham 

ao vivo também. Sr. Presidente, esse é um projeto, é uma lei que é uma importante ferramenta 

para combater qualquer tipo de fraude que ocorra na vacinação aqui em Indaiatuba dessa 

pandemia do Covid-19. Então, o primeiro artigo dela já deixa muito claro de que apenas as 

pessoas convocadas pelas autoridades de saúde do município poderão ser vacinadas. A gente 

precisava ter uma força de lei em cima disso porque infelizmente tinham pessoas tentando se 

utilizar de maneira errônea ou utilizando coisas de outras esferas de poder. Em segundo lugar, 

Sr. Presidente, a multa que nós colocamos é de um valor bem elevado, aproximadamente 
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cinquenta mil reais para quem for imunizado em desconformidade com que preconiza a lei e as 

autoridades de saúde do nosso município. E mais, funcionário público que aplicar esta vacina 

também será punido, metade do valor. Então se é aproximadamente cinquenta mil reais, 

estamos falando de vinte e cinco mil reais. E mais, tanto funcionário quanto seu superior 

hierárquico, se for provado de que há dolo naquela atitude da vacinação, eles também serão 

punidos, os dois, tanto o superior quanto o funcionário que praticou esse tipo de atitude. É 

muito importante também salientar que essa punição que nós estamos discorrendo nessa lei 

não afeta quaisquer outras investigações que haja, sejam ela da polícia, na esfera penal, seja 

ela respeitando lei estadual ou federal, é apenas mais uma ferramenta para o nosso município 

poder combater esse tipo de coisa. E quero deixar claro também que não são apenas os 

funcionários públicos, nós colocamos na lei os agentes públicos, como os agentes políticos. 

Todos os vereadores da base, inclusive, agradeço a todos em antecipação, se reuniram, 

elaboraram este projeto em forma conjunta para mostrar que aqui em Indaiatuba as coisas 

funcionam, aqui em Indaiatuba nós andamos dentro da lei. E por mais questionamentos que os 

vereadores tenham sofrido no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu caminhar, na busca por 

melhorias, como a gente pôde ver nas indicações apresentadas no dia de hoje, esses 

vereadores estão tomando uma atitude drástica dentro da sua limitação, do Poder Legislativo, 

para que Indaiatuba nós tenhamos punição se esse tipo de coisa acontecer, se ocorrer. Então 

quero agradecer de antemão a todos os vereadores da base do governo, aos dez vereadores 

que elaboraram este projeto. E eu espero que a partir de agora a gente dê um passo à frente 

na base do governo do prefeito Nilson Gaspar, que a gente dê um passo à frente em relação a 

todas as outras cidades, em relação a quem está aplicando essa vacina e que a gente seja 

referência nacional em relação a isso. Aqui em Indaiatuba tem que se respeitar a lei para a boa 

saúde de todos indaiatubanos. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão. O 

projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a Senhora Secretária. 

VEREADOR ARTHUR SPÍNDOLA: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Pois não.  

VEREADOR ARTHUR SPÍNDOLA: [ininteligível] aqui. Vamos ficar nele mesmo. Sr. 

Presidente, apenas como justificativa de voto, porque são dois assuntos diferentes, eu deixei 

livre a quem quiser se manifestar, mas também relacionado a esse projeto. Nós também 



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 
P A L Á C I O  V O T U R A 

   
Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700. 

CEP: 13339-140 – Indaiatuba - SP 

 

 

estamos colocando essa lei, justificando também o meu voto favorável, uma ferramenta para 

que os funcionários também possam se apegar. Recentemente a gente recebeu uma denúncia 

que foi amplamente divulgada no sábado de uma fraude na vacinação. Pelo o que eu vi, ainda 

estão apurando todos os dados, mas pelo o que eu vi a questão da aplicação de uma vacina 

vazia, que é uma coisa muito complicada, realmente é uma fraude. Mas acho que é importante 

salientar de que nesse momento todo mundo começa a criticar os funcionários que estão 

trabalhando na linha de frente, e a gente precisa meter a mão na consciência de vez em 

quando. Em todas as áreas nós temos bons profissionais e maus profissionais. Acho que em 

todas as áreas os bons profissionais são a maioria, não sei se na minha área de advogado 

todos são bons profissionais, mas a maioria são bons profissionais e a gente conhece. E 

quando a gente começa a nivelar, quando a gente começa a falar que ninguém presta, que 

tudo é armado e não sei o que, nós estamos atingindo os bons profissionais. E isso não pode 

acontecer. Em Indaiatuba nós temos ótimos profissionais na área de saúde que estão desde o 

começo trabalhando em cima dessa pandemia e lutando como todos nós, afetando a todos nós 

e afetando ainda mais eles, que estão na linha de frente arriscando a saúde deles para garantir 

a nossa. Então, nós não podemos nivelar por baixo. A prefeitura se colocou à disposição para 

investigar qualquer coisa que aconteça de forma imediata e com essa lei, punir quem quer que 

tenha que punir, mas não vamos nivelar os profissionais da saúde, que são heróis, estão lá 

lutando por nós, por qualquer coisa que possa vir a acontecer. A maioria sempre vence. E eu 

tenho certeza que nós temos a maioria de ótimos profissionais, que a gente deve gratidão a 

todo o trabalho que eles vêm desenvolvendo durante essa pandemia. Muito obrigado, Sr. 

Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Muito bem colocado, Senhor 

Vereador. Com a palavra a Senhorita Secretária Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Complementar 2/2021, “Altera 

dispositivo da Lei Complementar n° 46, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a 

estrutura administrativa”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão. O 

projeto está em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 

se manifestem. Ah, é nominal. Nominal, dois terços. Vereador Arthur Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Luiz Carlos Chiaparine.  
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VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Ricardo França.  

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereadora Ana Bannwart.  

VEREADORA ANA BANNWART: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Doutor Othniel.  

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Índio da Doze.  

VEREADOR WILSON INDIO DA DOZE: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Professor Luiz Carlos.  

VEREADOR PROF. LUIZ CARLOS: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Pastor Décio.  

VEREADOR DÉCIO ROCHA: Favorável, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Leandro Pinto.  

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto foi aprovado por 

unanimidade em votação única. Com a palavra, Senhora Secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 8/2021, Executivo 

Municipal, “Altera o artigo 7° da Lei n° 3.406, de 25 de abril de 1997, que dispõe sobre o 

Estatuto da Guarda Civil de Indaiatuba e dá outras providências”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão. O 

projeto está em votação. Votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a 

Senhora Secretária.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Projeto de Lei número 5/2021, 

Silene Silvana Carvalini, “Denomina Rua Eduardo Fakiani Macatti o logradouro público do 

Loteamento Parque Barnabé”.  

Votação única. Projeto de Lei número... Desculpa.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão. O 

projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a Senhora Secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 7/2021, Executivo 

Municipal, “Dispõe sobre a denominação de prolongamento de via pública”. Votação única.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão. O 

projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a Senhora Secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 9/2021, Alexandre 

Carlos Peres, “Denomina Laurinda Salla Narezzi o logradouro público da Vila Residencial Park 

Avenida que especifica”. Votação única.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão. O 

projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a secretária, a Senhorita 

Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 10/2021, Alexandre 

Carlos Peres, “Denomina João Arevalo Navarro o logradouro público do Jardim Piemonte que 

especifica”. Votação única.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão. O 

projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a Senhorita Secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 8/2021, Executivo 

Municipal, “Altera o artigo”... Ô, desculpa.  

[Falas sobrepostas] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Perdão. Esse aqui também.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): É um projeto de resolução.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Resolução número 1/2021, Jorge 

Luís Lepinsk, “Altera o inciso I do artigo 57 do Regimento Interno, Resolução nº 44/2008”. 

Primeira votação, dois terços.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Só para explicar esse projeto. É 

uma correção no nome das comissões, ok? Justiça e redação, é só uma correção do nome. O 

projeto está em votação. Dois terços nominal. Vereador Leandro Pinto.  

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Pastor Décio.  

VEREADOR DÉCIO ROCHA: Favorável, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Dr. Othniel.  

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Professor Luiz Carlos.  

VEREADOR PROF. LUIZ CARLOS: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Arthur Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Índio da Doze.  

VEREADOR WILSON INDIO DA DOZE: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Ricardo França.  

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereador Luiz Carlos Chiaparine.  

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Vereadora Ana Bannwart.  

VEREADORA ANA BANNWART: Favorável.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto foi aprovado por 

unanimidade. Com a palavra a Senhorita Secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 11/2021 do Executivo 

Municipal. Tem duas emendas aqui.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Podemos deixar a emenda para 

segunda votação, né?  

O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a primeira votação por 

unanimidade. Com a palavra a Senhorita Secretária. Não, a emenda não precisa. Nós 

colocamos a emenda na segunda votação. Tudo bem, líder?  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Não? Projeto de Lei número 11/2021, 

Executivo Municipal, “Altera dispositivos da Lei nº 3.919, de 13 de setembro de 2000, que 

dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal da Habitação e institui o Fundo Municipal de 

Habitação a ele vinculado e dá outras providências, da Lei nº 5.450, de 12 de novembro de 

2008, que dispõe sobre o cumprimento de obrigação acessória e condicional para a aprovação 

de parcelamento de solo para fins residenciais e dá outras providências, e da Lei nº 5.762, de 

27 de maio de 2010, que dispõe sobre o Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais 

Populares, vinculado ao Programa Federal denominado Minha Casa Minha Vida e dá outras 

providências”. Primeira votação.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão. O 

projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem. O projeto foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Com a palavra a 

secretária Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 22/2021, Jorge Luís 

Lepinsk, “Acrescenta dispositivos na Lei nº 3.525, de 18 de março de 1998, que dispõe sobre 

loteamentos, arruamentos, retalhamentos de imóveis em geral”. Primeira votação.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão. O 

projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade.  

Não havendo ninguém inscrito para a Palavra Livre, declaro encerrada a 2ª Sessão Ordinária 

de dois mil e vinte e um.  
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[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 08 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


