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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 1º de março de 2021 

 

Às dezoito horas e seis minutos do dia primeiro de março 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 3ª 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 WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - "Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai 

das luzes, que não muda como sombras inconstantes. ” (Tiago, capítulo 1, versículo 17), o 

Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Ata da 2ª Sessão Ordinária 

da 1ª Sessão Legislativa Ordinária - de 22 de fevereiro de 2021. APROVADA (por 

unanimidade). Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco de todas as 

indicações: Nº 179/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Efetuar o serviço de roçagem e limpeza 

no terreno localizado na Avenida dos Artifícios n° 2870, no Bairro João Pioli; Nº 180/21 - 

DÉCIO ROCHA DA SILVA - Efetuar os serviços de roçagem, limpeza em terrenos e 

manutenção nas vias públicas no bairro Chácaras Videiras de Itaici; Nº 181/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Efetuar o serviços de drenagem urbana na Rua Mara José de Assis 

Lyra, no Jardim Morada do Sol; Nº 182/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Realizar maior 

divulgação da Operação Cata Bagulho e dos dias referentes às visitas por cada bairro; Nº 

183/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Criar um projeto educativo "Cata Entulhos", com 

propósito de fiscalizar o descarte irregular de resíduos inservíveis; Nº 184/21 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a reforma do Cemitério da Candelária; Nº 185/21 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Criar um atendimento móvel do PROCON nos bairros distantes de 

nossa cidade; Nº 186/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar a repintura da faixa de 

pedestres e da parada obrigatória no Distrito Industrial Recreio Campestre Joia; Nº 188/21 - 
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LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Podar a grama em toda extensão da Estrada Municipal José 

Boldrini; Nº 189/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Podar a grama na Praça do Jardim 

Camargo Andrade, localizada na Rua Valdir Ferrari; Nº 190/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - 

Realizar serviços de limpeza, bem-feitoria e revitalização na Praça Rui Barbosa; Nº 191/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Pressionar formalmente o Ministério da Saúde para 

antecipar a prioridade dos professores para receber a vacina contra o Coronavírus (Covid-

19); Nº 192/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Efetuar a troca de lâmpadas por LED no Bairro 

Monte Verde; Nº 193/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Instalar um bebedouro na praça do 

Jardim dos Colibris; Nº 194/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Implantar estacionamento 

diagonal na Praça da Liberdade, Rua Nicarágua, Parque Boa Esperança, no município de 

Indaiatuba; Nº 195/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Instalar uma "Boca de Lobo" no Jardins 

dos Colibris; Nº 196/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Criar campanhas anuais de 

medicina preventiva, similar ao modelo do "Programa Virada da Saúde", para realizar 

orientações de prevenção, tratamento e diagnóstico de doenças em ações coordenadas em 

bairros do município; Nº 197/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos sobre a 

concessão de descontos no Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) às 

empresas ou prestadores de serviços que apoiarem financeiramente os projetos esportivos 

do município; Nº 198/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Criar um programa municipal de 

preservação visando a verificação, a manutenção e a adequação necessária nos pontos de 

ônibus do município; Nº 199/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo de 

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

Godoy, no Jardim Hubert; Nº 200/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar a pintura 

de faixas de pedestres na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, sobretudo, no trecho 

da avenida entre a Rua Laura Fachini Tomaseto e a Rua Antônio Brunetti; Nº 201/21 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Implementar um Sistema Municipal de Defesa do 

Consumidor; Nº 202/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar, junto às instituições 

financeiras, parceria para recebimento de contas de água do SAAE Serviço Autônomo de 

Água e Esgotos via PIX; Nº 203/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar, junto às 

instituições financeiras, parceria para recebimento de impostos municipais via PIX; Nº 

204/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar a possibilidade de criar um espaço de 

articulação e encontro da Comunidade Surda de Indaiatuba; Nº 205/21 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Viabilizar a possibilidade de colocação de grades no Parquinho da Praça Dirce 

Nunes Grana, Vila Mercedes; Nº 206/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Providenciar 

implantação de ponto de água/bebedouro na extensão do Parque Ecológico, no sentido 
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bairro; Nº 207/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Providenciar serviços de capinação e 

limpeza urbana na Rua Antônio Magnusson, s/n, no Bairro João Pioli; Nº 208/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Interceder junto a secretaria de obras do Município para efetuar plano de 

pavimentação asfáltica nos bairros Recreio Campestre Internacional Viracopos III, IV e VI - 

Indaiatuba-SP; Nº 209/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Readequar os parquinhos com 

adaptação de parte dos brinquedos para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida no 

município de Indaiatuba; Nº 210/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Executar operação tapa-

buraco nas ruas do Vale do Sol - Indaiatuba; Nº 211/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Podar as 

árvores da Avenida Ario Barnabé em toda sua extensão; Nº 212/21 - DÉCIO ROCHA DA 

SILVA - Priorizar, no atendimento médico-hospitalar, as crianças, os adolescentes e as 

mulheres vítimas de violência física, sexual ou psicoemocional; Nº 213/21 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Disponibilizar pessoas capacitadas com treinamento em LIBRAS, Língua 

Brasileira de sinais, destinadas para o atendimento de pessoas com deficiência auditivas no 

setor público de nossa cidade; Nº 214/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Instalar câmeras de 

monitoramento na praça localizada na Rua João Martini, Jardim Morada do Sol, em frente 

ao Supermercado Cidade Nova; Nº 215/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Viabilizar a 

construção de uma faixa de pedestre elevada nos dois sentidos da Avenida Francisco de 

Paula Leite, próximo à Padaria D'Conti; Nº 216/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Realizar 

serviços de limpeza urbana, de roçagem e de revitalização na Praça Orestes Fávero, na Vila 

Avaí; Nº 217/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar plano de recuperação e recapeamento 

asfáltico em todas as ruas do Bairro Jardim Oliveira Camargo, Indaiatuba, SP; Nº 218/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a limpeza do canteiro central da Avenida Visconde de 

Indaiatuba, em toda a sua extensão; Nº 219/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Tomar 

providências, em caráter de urgência, no sentido de tapar o buraco da camada asfáltica na 

entrada da nova ponte do Rio Jundiaí, Indaiatuba; Nº 220/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Efetuar manutenção e pintura em sinalizações de solo, faixas de pedestres e placas de 

trânsito em todas as ruas do Bairro Jardim Oliveira Camargo, Indaiatuba, SP; Nº 221/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a limpeza do canteiro central e calçadas da Avenida Horst 

Frederico João Heer, Indaiatuba, em toda a sua extensão; Nº 222/21 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Realizar poda das árvores da Avenida Visconde de Indaiatuba; Nº 223/21 - 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar operação tapa buraco em toda extensão da Rua 

Luiz Laurenciano, Bairro Lauro Bueno; Nº 224/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Implantar 

vagas de estacionamento no canteiro central na Av. João Ambiel, Jd. Cidade Jardim; Nº 

225/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Ampliar e intensificar a fiscalização em relação à 
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poluição sonora gerada por motocicletas; Nº 226/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Reurbanizar e revitalizar a Praça da Liberdade, incluindo manutenção ou troca dos 

equipamentos, piso, jardinagem e iluminação; Nº 227/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Nivelar os tampões de esgoto e de águas pluviais em vias que foram recapeadas; Nº 228/21 

- ALEXANDRE CARLOS PERES - Interceder politicamente com o Governo do Estado para 

aumentar as vagas em escolas estaduais de período integral; Nº 229/21 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Providenciar implantação gradual de faixa de pedestre elevada em frente 

às escolas; Nº 230/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Providenciar estudo para 

rever a ordem de prioridade para a vacinação dos cidadãos contra a COVID-19; Nº 231/21 - 

ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Providenciar uma base policial fixa em bairros 

afastados, como Jardim Brasil e Campo Bonito ; Nº 232/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Fazer 

reposição de tampa de ferro de poço de manutenção na Avenida Coronel Antônio Estanislau 

do Amaral, em frente ao número 1734, Indaiatuba; Nº 233/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Tomar providências, em caráter de urgência, no sentido de executar manutenção em buraco 

na camada asfáltica na Av. Coronel Antônio Estanislau do Amaral, altura do numeral 1219, 

do lado oposto, lndaiatuba; Nº 234/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar 

manutenção do calçamento da Rua Professor Vivaldo de Almeida Moraes, no cruzamento 

de vias com a Rua Athayde Puccinelli, no Jardim Flórida; Nº 235/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Verificar a viabilidade de instalação de temporizador do semáforo da Rua Tuiuti, 

nas imediações do Shopping Popular Ponto Azul, no Bairro Cidade Nova; Nº 236/21 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar redutores de velocidade na Rua Itália, no Bairro 

Chácara do Trevo; Nº 237/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Regularizar e aumentar o número 

de ônibus na linha 320, que atende o Bairro Campo Bonito, Indaiatuba; Nº 238/21 - LUIZ 

CARLOS DA SILVA - Tomar providências, junto ao setor competente, no sentido de 

determinar a execução de obras para duplicação da Estrada Engenheiro Paulo de Tarso 

Souza Martins, trecho próximo ao Núcleo Residencial Prof. Carlos Aldrovandi, no município 

de Indaiatuba; Nº 239/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Criar um projeto que torne obrigatória 

a instalação de painéis para captação de energia solar e a implantação do sistema de 

aproveitamento de águas, em novos prédios públicos, no município de Indaiatuba; Nº 240/21 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar ciclo faixas na Avenida Josué Ferreira da Silva, Jardim 

dos Colibris, Indaiatuba; Nº 241/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto às secretarias 

competentes, em caráter de urgência, para agilizar e dar mais rapidez aos processos de 

aprovação das plantas e concessão do habite-se de nosso município, Indaiatuba; Nº 242/21 

- DR. OTHNIEL HARFUCH - Disponibilizar uma técnica de enfermagem nas creches e pré-
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escola da rede infantil municipal; Nº 243/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Conceder auxílio 

translado funerário emergencial para vítimas fatais do Covid-19 transferidos para outras 

cidades; Nº 244/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar dois redutores de velocidade, tipo 

lombada, na Rua Jurandir de Farias, Jd. Do Sol; Nº 245/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Adequar os horários das farmácias municipais visando amplo atendimento da 

população, especialmente aos que trabalham em horário comercial; Nº 246/21 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar uma unidade do SENAC para Indaiatuba; Nº 247/21 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar a vinda de um SESC para Indaiatuba; Nº 

248/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Dar sequência nos trabalhos para a 

implementação do Centro de Distribuição de Alimentos do município. A seguir, usaram da 

palavra para dar ênfase a indicações de suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as)  

RICARDO LONGATTI FRANÇA, ANA MARIA DOS SANTOS BANWART, ALEXANDRE 

CARLOS PERES, DÉCIO ROCHA DA SILVA, LEANDRO JOSÉ PINTO, WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS, OTHNIEL HARFUCH e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA.  Com a palavra, o 

Sr. Presidente estendeu o convite aos secretários para participarem antes das sessões, 

sendo um secretário de cada setor por semana, a fim de que os vereadores despachem as 

indicações diretamente com eles e expliquem de forma mais ampla as medidas sugeridas, 

de modo que possam ser providenciadas mais facilmente pelo Executivo e respectivas 

Secretarias. Em seguida, 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 13/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Congratula o Sr. Jeferson do Vale, 

diretor de Marketing do Esporte Clube Primavera, pela conquista da 5ª edição do Programa 

de Excelência da Federação Paulista de Futebol; Nº 14/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - 

Congratula o Esporte Clube Primavera pela edição da revista de aniversário dos 94 anos de 

trajetória; Nº 15/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Reinaldo Von Ah, por estar 

a 38 anos em funcionamento com o tradicional Bar do Palmeirense, estabelecido sempre no 

mesmo local, na Avenida Kennedy; Nº 16/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Pesar pelo 

falecimento da Sra. Emily Samantha Faustinoni; Nº 17/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Pesar 

pelo falecimento do Sr. Marcos Rogério Guedes, ocorrido em 26 de fevereiro de 2021; Nº 

20/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Pesar pelo falecimento da Sra. Domingas Mercial 

Carvalho, ocorrido em 19 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 da seguinte proposição: 

Projeto de Lei Nº 14/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Altera os incisos II e III do artigo 11 
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da Lei nº 7249, de 12 de novembro de 2019 que "Dispõe sobre medidas permanentes de 

prevenção contra a dengue e dá outras providências". O projeto lido foi encaminhado às 

comissões permanentes a ele 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): 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, 

determinou o Sr. Presidente que se passasse à Ordem Do Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de 

Lei Nº 15/2021 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Denomina Darcy Possan o logradouro 

público do Loteamento Parque Barnabé, que especifica. Colocado em discussão e votação, 

foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 18/2021 - 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. 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 segunda 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. Colocada em discussão e votação, a emenda 

foi APROVADA (por unanimidade). Emenda Nº 2 (Aditiva) - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Acresce um inciso numerado como "VI" ao Art. 3º do Art. 4° do Projeto de Lei nº 11/2021, 

que dá nova redação a dispositivos da Lei nº 5.762/2010. Colocada em discussão e votação, 

a emenda foi APROVADA (por unanimidade). Colocado em discussão e votação, o projeto 

foi APROVADO (por unanimidade) em segunda votação; Projeto de Lei Nº 22/2021 - 
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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. Emenda 

Nº 1 (Modificativa) - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Emenda Modificativa ao Projeto de 

Lei N° 22/2021. Colocada em discussão e votação, a emenda foi APROVADA (por 

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

unanimidade) em segunda 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 dezenove horas e oito 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 pela Sra. 1ª Secretária. 

  

JORGE LUIS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

Presidente 1ª Secretária 

  



 
 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 

 

 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 1º de março de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Declaro aberta a 3ª Sessão 

Ordinária, de dois mil e vinte e um. Para a leitura de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador 

Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON INDIO DA DOZE: “Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto, 

descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes”. Tiago, Capítulo 1, 

Versículo 17. Obrigado, presidente. 

EXPEDIENTE 

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

Secretária, Silene Carvalini, para a leitura e votação da Ata. 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Leitura e votação da segunda Ata da Sessão Ordinária, 

de vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um. 

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

vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A Ata foi 

aprovada por unanimidade. Com a palavra, a Senhorita Secretária. 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Leitura das indicações.  

Décio Rocha, “Efetuar o serviço de roçagem e limpeza no terreno localizado na Avenida dos 

Artifícios, n° 2.870, no bairro João Pioli”. 

Décio Rocha, “Efetuar os serviços de roçagem e limpeza em terrenos e manutenção nas vias 

públicas do bairro Chácaras Videiras de Itaici”. 

Décio Rocha, “Efetuar o serviço de drenagem urbana na Rua Maria José de Assis Lyra, no 

Jardim Morada do Sol”. 

Décio Rocha, “Realizar maior divulgação da Operação Cata Bagulho e dos dias referentes às 

visitas por cada bairro”. 

Wilson José dos Santos, “Criar um projeto educativo Cata Entulhos, com propósito de fiscalizar 

o descarte irregular de resíduos irreversíveis (sic)”. 
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Wilson José dos Santos, “Viabilizar a reforma do Cemitério da Candelária”. 

Wilson José dos Santos, “Criar um atendimento móvel do Procon nos bairros distantes de 

nossa cidade”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Realizar a repintura da faixa de pedestres e da parada obrigatória no 

Distrito Industrial Recreio Campestre Joia”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Podar a grama em toda extensão da Estrada Municipal José Boldrini”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Podar a grama na Praça do Jardim Camargo Andrade, localizada na 

Rua Valdir Ferrari”. 

Décio Rocha da Silva, “Realizar serviços de limpeza, benfeitoria e revitalização na Praça Rui 

Barbosa”. 

Alexandre Carlos Peres, “Pressionar formalmente o Ministério da Saúde para antecipar a 

prioridade dos professores para receber a vacina contra o coronavírus (Covid-19)”. 

Doutor Othniel, “Efetuar a troca de lâmpadas por LED no bairro Monte Verde”. 

Doutor Othniel, “Instalar um bebedouro na praça do Jardim dos Colibris”. 

Luiz Carlos, “Implantar estacionamento diagonal na Praça da Liberdade, Rua Nicarágua, 

Parque Boa Esperança, no município de Indaiatuba”. 

Doutor Othniel, “Instalar uma boca de lobo no Jardins dos Colibris”. 

Ricardo França, “Criar campanhas anuais de medicina preventiva, similar ao modelo do 

Programa Virada da Saúde, para realizar orientações de prevenção, tratamento e diagnóstico 

de doenças em ações coordenadas em bairros do município”. 

Ricardo França, “Realizar estudos sobre a concessão de descontos no Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza às empresas ou prestadoras de serviços que apoiarem financeiramente 

os projetos esportivos do município”. 

Ricardo França, “Criar um programa municipal de preservação visando a verificação, a 

manutenção e a adequação necessária nos pontos de ônibus do município”. 

Ricardo França, “Realizar estudo de trânsito para melhorias na Avenida Manoel Ruz Peres, no 

acesso à Rua Anthenor de Godoy, no Jardim Hubert”. 
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Ricardo França, “Realizar a pintura de faixas de pedestres na Avenida Engenheiro Fábio 

Roberto Barnabé, sobretudo, no trecho da avenida entre a Rua Laura Fachini Tomaseto e a 

Rua Antônio Brunetti”. 

Ricardo França, “Implementar um Sistema Municipal de Defesa do Consumidor”. 

Silene Carvalini, “Viabilizar, junto às instituições financeiras, parceria para recebimento de 

contas de água do Saae e Esgotos via PIX”. 

Silene Carvalini, “Viabilizar, junto às instituições financeiras, parceria para recebimento de 

impostos municipais via PIX”. 

Silene Carvalini, “Viabilizar a possibilidade de criar um espaço de articulação e encontro da 

Comunidade Surda de Indaiatuba”. 

Silene Carvalini, “Viabilizar a possibilidade de colocação de grades no parquinho na Praça 

Dirce Nunes Grana, na Vila Mercedes”. 

Silene Carvalini, “Providenciar implantação de ponto de água/bebedouro na extensão do 

Parque Ecológico, no sentido bairro”. 

Décio Rocha, “Providenciar serviços de capinação e limpeza urbana na Rua Antônio 

Magnusson, sem número, João Pioli”. 

Jorge Luís Lepinsk, “Interceder junto a Secretaria de Obras do município para efetuar plano de 

pavimentação asfáltica nos bairros Recreio Campestre Joia”... Desculpa. “Recreio Campestre 

Internacional Viracopos III, IV e V”. 

Jorge Luís Lepinsk, “Readequar os parquinhos com adaptação de parte dos brinquedos para 

crianças com deficiência ou mobilidade reduzida”. 

Jorge Luís Lepinsk, “Executar operação tapa-buraco nas ruas do Vale do Sol”. 

Jorge Luís Lepinsk, “Podar as árvores da Avenida Ario Barnabé em toda sua extensão”. 

Décio Rocha, “Priorizar, no atendimento médico-hospitalar, as crianças, adolescentes e 

mulheres vítimas de violência física, sexual ou psicoemocional”. 

Wilson dos Santos, “Disponibilizar pessoas capacitadas com treinamento em Libras e sinais 

(sic) destinadas ao atendimento de pessoas com deficiência auditiva no setor público de nossa 

cidade”. 
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Luiz Carlos da Silva, “Instalar câmeras de monitoramento na praça localizada Rua João Martini, 

Jardim Morada do Sol, em frente ao Supermercado Cidade Nova”. 

Luiz Carlos da Silva, “Viabilizar a construção de uma faixa de pedestre elevada nos dois 

sentidos da Avenida Francisco de Paula Leite, próximo à Padaria D’Conti”. 

Décio Rocha da Silva, “Realizar serviços de limpeza urbana, de roçagem e revitalização na 

Praça Orestes Fávero, na Vila Avaí”. 

Jorge Lepinsk, “Efetuar plano de recuperação e recapeamento asfáltico em todas as ruas no 

bairro Jardim Oliveira Camargo”. 

Jorge Lepinsk, “Efetuar a limpeza do canteiro central da Avenida Visconde de Indaiatuba, em 

toda a sua extensão”. 

Jorge Lepinsk, “Tomar providências, em caráter de urgência, no sentido de tapar o buraco da 

camada asfáltica na entrada na nova ponte do Rio Jundiaí”. 

Jorge Lepinsk, “Efetuar manutenção e pintura em sinalizações de solo, faixas de pedestres e 

placas de trânsito em todas as ruas do bairro Jardim Oliveira Camargo”. 

Jorge Lepinsk, “Efetuar a limpeza do canteiro central e calçadas da Avenida Horst Frederico 

João Heer, em toda a sua extensão”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Realizar poda das árvores da Avenida Visconde de Indaiatuba”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Realizar operação tapa-buraco em toda extensão na Rua Luiz 

Laurenciano, bairro Lauro Bueno”. 

Leandro José Pinto, “Implantar vagas de estacionamento no canteiro central na Avenida João 

Ambiel, Jardim Cidade Jardim”. 

Alexandre Carlos Peres, “Ampliar e intensificar a fiscalização em relação à poluição sonora 

gerada por motocicletas”. 

Alexandre Carlos Peres, “Reurbanizar e revitalizar a Praça da Liberdade, incluindo manutenção 

ou troca dos equipamentos, piso, jardinagem e iluminação”. 

Alexandre Carlos Peres, “Nivelar os tampões de esgoto e de águas pluviais em vias que foram 

recapeadas”. 

Alexandre Carlos Peres, “Interceder politicamente com o governo do estado para aumentar as 

vagas em escolas estaduais no período integral”. 
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Alexandre Carlos Peres, “Providenciar implantação gradual de faixa de pedestre elevada em 

frente às escolas”. 

Ana Bannwart, “Providenciar estudo para rever a ordem de prioridade para a vacinação dos 

cidadãos contra a Covid-19”. 

Ana Bannwart, “Providenciar uma base policial fixa em bairros afastados, como Jardim Brasil e 

Campo Bonito”. 

Jorge Lepinsk, “Fazer reposição de tampa de ferro de poço de manutenção na Avenida 

Coronel Antônio Estanislau do Amaral, em frente ao número 1.734”. 

Jorge Lepinsk, “Tomar providências, em caráter de urgência, no sentido de executar a 

manutenção em buraco da camada asfáltica na Avenida Coronel Antônio Estanislau do Amaral, 

altura do número 1.219, ao lado oposto”. 

Ricardo França, “Realizar manutenção do calçamento da Rua Professor Vivaldo de Almeida 

Moraes, no cruzamento de vias com Rua Athayde Puccinelli, no Jardim Flórida”. 

Ricardo França, “Verificar a viabilidade de instalação de temporizador de semáforo da Rua 

Tuiuti, nas imediações do Shopping Popular Ponto Azul, no bairro Cidade Nova”. 

Ricardo França, “Instalar redutores de velocidade na Rua Itália, no bairro Chácara do Trevo”. 

Jorge Lepinsk, “Regularizar e aumentar o número de ônibus na linha 320, que atende o bairro 

Campo Bonito”. 

Luiz Carlos da Silva, “Tomar providências, junto ao setor competente, no sentido de determinar 

a execução de obras para duplicação da Estrada Engenheiro Paulo de Tarso Souza Martins, 

trecho próximo ao Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi”. 

Luiz Carlos da Silva, “Criar um projeto que torne obrigatória a instalação de painéis para 

captação de energia solar e a implantação do sistema de aproveitamento de águas em novos 

prédios públicos no município”. 

Jorge Lepinsk, “Implantar ciclofaixas na Avenida Josué Ferreira da Silva, Jardim dos Colibris”. 

Jorge Lepinsk, “Interceder junto às secretarias competentes, em caráter de urgência, para 

agilizar e dar mais rapidez aos processos de implantação e aprovação de plantas e concessão 

do habite-se no município”. 

Doutor Othniel, “Disponibilizar uma técnica de enfermagem nas creches e pré-escola da rede 

infantil”. 
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Doutor Othniel, “Conceder auxílio translado funerário emergencial para vítimas fatais da Covid 

transferidos para outras cidades”. 

Leandro José Pinto, “Instalar dois redutores de velocidade, tipo lombada, na Rua Jurandir de 

Farias, Jardim do Sol”. 

Arthur Spíndola, “Adequar os horários das farmácias municipais, visando amplo atendimento 

da população, especialmente aos que trabalham em horário comercial”. 

Arthur Spíndola, “Viabilizar uma unidade do Senac para Indaiatuba”. 

Arthur Spíndola, “Viabilizar a vinda de um Sesc para Indaiatuba”. 

Arthur Spíndola, “Dar sequência nos trabalhos para a implementação do Centro de Distribuição 

de Alimentos do município”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra, o vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Boa noite, Sr. Presidente, Senhoritas 

Vereadoras, público presente, imprensa que nos acompanha, todos que estão nas redes 

sociais, seja direto no YouTube ou no Facebook acompanhando também essa sessão plenária. 

A gente sabe do agravamento da [interrupção no áudio]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Alô? Pedimos desculpas às 

pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais e vamos reiniciar a sessão de onde 

parou. Para continuar discutindo as indicações, com a palavra o vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Boa noite, Sr. Presidente, Senhoritas 

Vereadoras. A cada momento é uma surpresa, mas estamos todos bem aqui, né? Que bom 

que a energia foi restabelecida. Podemos voltar a discutir as... Oh, Carotti. Falta de energia, 

mas será que vai de novo? Agora vai, gente. Novamente boa noite a todos. Gostaria de falar 

de algumas das minhas indicações. E acho que é notório, todos estão reparando a quantidade 

e a dificuldade que a saúde pública está atravessando por conta da pandemia. Então é natural 

que cada vez mais apareça no noticiário notícias preocupantes, cidades da região, como 

Araraquara, fechando, e a situação se agravando. E pensando na questão da saúde, que é 

obviamente nesse momento o foco é a pandemia, é a Covid-19 e a abertura de eleitos, mas a 

gente também tem que pensar na questão da saúde preventiva e como que o poder público 

pode e deve agir nesse sentido. Então tem duas indicações aqui que falam nesse sentido de 
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saúde preventiva, de alguns projetos, como, por exemplo, o Programa Virada da Saúde, que foi 

implementado na cidade de São Paulo, que buscava ir aos bairros para conscientizar as 

pessoas sobre a necessidade de fazer exames periódicos. A saúde preventiva que 

basicamente é o cidadão conseguindo ir a um posto de saúde, fazer um exame de saúde, 

aferindo uma pressão, fazendo uma curva glicêmica, tudo isso é uma coisa supersimples para 

o poder público, que vai gerar informação para aquele cidadão poder se tratar de uma doença 

no começo. Isso não só é muito bom para a saúde daquela pessoa mas para o próprio gasto 

público, onde você identifica antes uma doença, você consegue tratar ela de uma forma 

melhor, e isso ajuda a todos, até mesmo o cofre público. E também nesse sentido vai o nosso 

pedido para que a gente consiga gerar um fomento maior para as empresas do município 

ajudarem o esporte dentro da nossa cidade. Então vai o pedido de que a gente consiga através 

do poder público isentar ou suprimir parte da arrecadação do ISSQN para empresas que 

sejam, que estão fomentando, ajudando, participando de atividades esportivas dentro do nosso 

município. Então acho que é um momento superdelicado, obviamente o foco maior vai ser 

agora na questão dos leitos, questão talvez de parar mais uma vez uma série de cirurgias 

eletivas, dar eleito e dar vazão para a quantidade de pessoas que estão sendo internadas cada 

vez mais assustante (sic) a todos, né? Mas, assim que for oportuno, assim que for possível, e 

desde já começar a planejar para logo conseguir executar esse tipo de manobra, esse tipo de 

plano que fomente a população a buscar uma saúde preventiva. A gente sabe como que o 

diabetes, a hipertensão, questões cardíacas, tudo isso pode ser melhor tratado, e quanto antes 

melhor. Então essas indicações vão nesse sentido, de fomentar uma saúde preventiva da 

nossa população. Seja através do esporte, que isso acaba ajudando bastante as pessoas a 

saírem do sedentarismo e terem uma boa condição de vida, como um projeto mais específico, 

como esse implementado em São Paulo, onde o poder público vai até os bairros, vai até as 

comunidades para fomentar que as pessoas entendam essa importância e consigam ir aos 

seus postos de saúde, pedir exame preventivos, de rotina, óbvio que tudo isso é integrado a 

um sistema que consiga comportar a demanda. Muito obrigado. 

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

discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Bannwart. O microfone está desligado, vereadora. 

VEREADORA ANA BANNWART: Agora sim. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos, a 

imprensa, o pessoal de casa que estão aí nos acompanhando. Hoje eu venho com a indicação 

pedindo uma atenção especial ao nosso prefeito, para que ele coloque base policial nos bairros 

afastados. Eu acompanho muito a necessidade desses bairros. Um deles como exemplo o 
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Campo Bonito, é bem longe do centro onde fica aí a policial central. E através do trabalho que 

eu faço como cerimonialista e no final de evento, do buffet, às vezes a gente tem que levar 

pessoas embora, segurança, a cozinheira, o garçom, e a gente não consegue nem o trabalho 

dos aplicativos, por exemplo, para estar levando, as pessoas às vezes não querem. O Jardim 

Brasil, frequento ali. Às vezes eu chego, passo ali por volta de duas e meia da manhã, três 

horas, levando uma auxiliar de cozinha. Então eu não encontro, assim, nenhum carro da 

polícia, nada. Se acontecer alguma coisa, não tem onde pedir socorro. Se tem uma unidade 

base policial ali, por exemplo, no Jardim Brasil, a gente sabe que o povo de lá vai ter mais 

segurança, eles vão se sentir mais em casa, né? O trabalho de aplicativo, qualquer carro que 

queira levar alguém lá possa ir com tranquilidade, sabendo que vai encontrar segurança ali. É 

claro que a gente tem, assim, o trabalho da polícia que é muito forte, é muito bom. Tudo bem, a 

gente chama, eles vão, claro que vão, estrada boa e tudo mais. Mas tendo a unidade de base 

fixa ali vai ser muito mais seguro para todos, né? Então eu deixo aqui esse meu pedido, e que 

o prefeito, o nosso prefeito Nilson Gaspar, possa analisar esse pedido com carinho e levar 

mais segurança para esse povo que pede tanto. Muito obrigada. 

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

Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Boa noite, colegas aqui 

presentes. Boa noite, presidente. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite a todos que estão... 

assessoria que estão nos assistindo. Bom, eu como filho de professores não podia deixar de 

lembrar dos mesmos nesse princípio da volta às aulas. Então eu fiz uma indicação para que o 

prefeito pressione o Ministério da Saúde. Por que pressionar o Ministério da Saúde? Porque é 

ele que resolve, não é o prefeito, tá? Pressionar o Ministério da Saúde para que antecipe a 

prioridade dos professores na vacinação. Então vem do Ministério da Saúde a escala, o nível 

das prioridades. Então para que o prefeito pressione de maneira formal, através de uma carta 

aberta, por exemplo, como fez a Frente Nacional de Prefeitos, para que se antecipe essas 

prioridades. Algumas entidades aí educacionais, alguns grupos educacionais e algumas 

entidades já estão fazendo essa pressão. E eu entendo que os nossos professores merecem 

isso, devido ao retorno as aulas presenciais e, enfim, que saudade do tempo em que o 

professor era realmente valorizado e que todos se preocupavam com eles. Então é uma 

indicação em prol dos nossos professores, que são fundamentais para a nossa educação, que 

é fundamental para o nosso país.  
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Uma outra indicação que eu quero também definir aqui é com relação à poluição sonora. Eu 

recebo várias reclamações de munícipes que reclamam principalmente desses escapamentos 

de moto que vêm rasgando aí pelas avenidas e às vezes até pelas ruas da nossa cidade. 

Então eu estou pedindo para que se intensifique esse tipo de fiscalização, enfim. Existe até 

uma lei federal de mil novecentos e noventa e oito que regulamenta isso, mas é uma 

regulamentação federal. A gente não pode criar lei com relação à normatização de trânsito, 

mas podemos intensificar a fiscalização para que essa lei federal seja cumprida. E é isso o que 

eu venho pedir aqui para o nosso prefeito colocar o pessoal aí para poder de maneira 

contundente ampliar essa fiscalização.  

Uma outra indicação que eu quero destacar aqui também é nas áreas que foram recapeadas, 

várias áreas da cidade, várias ruas da nossa cidade foram recapeadas. E o que a gente 

percebe? Que muitos tampões de esgoto e também de águas pluviais ficam em um nível da 

pavimentação anterior, ou seja, estão mais baixo. E é carro que bate roda e que quebra roda, e 

é moto que cai, e bicicleta que cai. Então assim que for fazendo o recape já vem uma equipe 

atrás nivelando esses tampões. Isso aí dá um conforto para a questão da mobilidade urbana.  

E eu espero que essas indicações o prefeito olhe com carinho e que sejam atendidas. Muito 

obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Continuando as indicações. Com a 

palavra, o vereador pastor Décio. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite aos Senhores e Senhoras 

Vereadores, a toda a Mesa, ao público aqui presente, os assessores, funcionários da Câmara e 

todo o pessoal que nos acompanha através das redes sociais nos seus lares. Eu quero dar, Sr. 

Presidente, eu quero dar destaque aqui a duas aqui das minhas indicações. A Indicação nº 181 

aqui... Melhor, 182, “Realizar maior divulgação na nossa cidade da Operação Cata Bagulho e 

os dias referentes às visitas por bairro”. Logicamente que se a gente... se o cidadão, ele 

procurar se informar, se a gente entrar lá no site da prefeitura, tem a aba lá cidadão, eu estive 

acessando, tem agenda até anual já da Operação Cata Bagulho, os dias da semana. A 

operação é feita às terças e quintas, mas infelizmente eu gostaria até de fazer um pedido aqui, 

precisa... a população também precisa ter mais conscientização. Porque é uma coisa que tem 

chegado bastante requerimento para a gente nesse sentido, estava deixando a cidade feia, né? 

Você anda aí alguns bairros da nossa cidade, você acaba vendo aí nas esquinas, você vê 

descarte aí de sofá, de geladeira. Então cabe ao cidadão ter um pouco de consciência, mas eu 
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acho que precisa maior divulgação, né? Porque nem todo mundo de repente tem acesso à 

Internet. Então divulgar mais, a prefeitura divulgar mais nas redes sociais, sei lá, usar até 

meios de comunicações a rádio, uma rádio da cidade, para divulgar melhor essa questão, um 

serviço importante aí que acontece na nossa cidade, que a prefeitura oferece. Outras cidades 

até não têm esse serviço, mas eu acho que precisa maior divulgação para que não continue 

acontecendo aí o que a gente vê acontecer nessa questão da sujeira aí, uma coisa que... uma 

cidade tão bonita aí como Indaiatuba acaba ficando até uma coisa feia. Então peço aí ao nosso 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Nilson Gaspar que providências sejam tomadas nesse sentido. 

De repente o munícipe receber até que descarta assim dias errados, que um dia antes a 

pessoa tem que fazer o descarte, faz assim aleatoriamente, de repente receber até uma 

notificação, não estou falando de multa, longe de mim tal coisa no momento difícil que nós 

estamos vivendo aí de pandemia, ninguém aguenta mais, né? Multa ninguém... nem pensar, 

mas informação, estou falando de informação e de repente até uma notificação. 

Uma outra indicação que eu queria dar destaque é “realização de serviços de limpeza e 

benfeitoria na Praça Rui Barbosa”. Na verdade, Sr. Presidente, gostaria até antecipadamente já 

de estar fazendo um agradecimento, porque esses serviços, pelo meu ver, até já estão sendo 

prestados. Uma praça tão antiga aí, tão conhecida na nossa cidade, que serve até como um 

ponto de visitação. Os pais costumam levar os filhos, até pela questão do tanque que tem lá na 

praça, as crianças gostam muito de ver os peixes, as tartarugas, lá tem a feira artesanal. E 

rolou vídeos aí na Internet que até peixes morrendo, mas os serviços já estão sendo 

realizados, e pelo jeito vão continuar. O tanque lá vai ser totalmente reformado. Então acho 

que um cuidado importante para uma praça importante na nossa cidade. Então dou destaque 

aí a essas duas indicações ao nosso Excelentíssimo Senhor Prefeito. Meu muito obrigado. 

Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Uma excelente semana a todos. Que Deus abençoe. 

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

discussão. Com a palavra, o vereador Leandro. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos vereadores, Sr. 

Presidente, pessoal da Mesa, a toda imprensa, as pessoas que nos assistem nas redes 

sociais. Sobre a indicação da Ana Bannwart, gostaria de dizer aqui para ela uma belíssima de 

uma indicação, porém, a unidade fixa do Campo Bonito já está na programação, Sra. 

Vereadora, e será concluída em breve, mas é uma belíssima de uma indicação. Sobre a minha 

indicação, sobre “implantar vagas de estacionamento do canteiro central na Avenida João 

Ambiel”. Onde seria? Quem conhece ali Cidade Jardim, ali é o Parque Indaiá, onde liga Parque 
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Indaiá a Vale do Sol. Um local hoje, Sr. Presidente, que tem muitos comerciantes, padarias, 

mecânicas, restaurantes. E ficou uma obra muito boa do Senhor Prefeito, belíssima obra, o 

canteiro muito bem feito, porém, esqueceram ali, sugiro eu, de fazer umas vagas ali diagonais, 

igual foi feito ali na Ário Barnabé. Então eu sugiro para o prefeito que olhe com carinho a nossa 

indicação e que possa dar uma olhada, porque vai ser muito benéfico para aquela população. 

Porque as pessoas vão lá e não conseguem estacionar o carro, tanto para ir em uma 

lanchonete, para ir em uma padaria, coisas e tal. 

A segunda é um redutor de velocidade, são dois. Porque quem conhece aquele local ali, 

creche do idoso, Sr. Presidente, a creche do idoso, ela tem uma via para cima do... para baixo 

ali do cemitério onde foi feito uma rotatória, Max Planck, ali já existe dois redutores. A debaixo, 

ali próximo do Jardim Jequitibá, não existe. É na Rua Jurandir de Faria. Também peço para o 

Senhor Prefeito aí a gentileza, juntamente com o secretário de Obras, para dar uma olhada, 

porque ali existe a creche dos idosos, ali transitam muitos idosos, né? E também antes de 

adentrar no bairro Jardim do Sol, ali na Vila Mercedes. Então eu peço que o prefeito 

juntamente com o secretário de Obras dê uma atenção especial. 

No mais, muito obrigado. Um abraço. 

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

VEREADOR WILSON INDIO DA DOZE: O vereador hoje tomou chá de camomila. Boa noite, 

presidente. Boa noite, toda a Mesa, meus amigos vereadores. Boa noite a imprensa. Boa noite 

a cada um que estão aqui. Hoje eu queria até parabenizar a nossa vereadora Sirlene, por ela já 

ser autora dessa lei, dois mil e dezenove, mas eu quero aqui fazer alguns... acrescentar 

algumas coisas. Todo mundo sabe que nosso prefeito, inesquecível Reinaldo Nogueira, na sua 

gestão, ele disponibilizou cursos de Libras, inclusive eu sou um desses alunos, no qual a gente 

teve mais de cem companheiros. E eu faço uma pergunta assim hoje diante da situação: onde 

estão esses colegas? Nós tivemos curso de treinamento, tivemos cursos avançados que são 

cursos preliminares para a gente poder atender aqueles colegas que muitas das vezes passam 

constrangimento, tanto eles como também quem está ali fazendo o atendimento nos balcões. 

Então peço aqui encarecidamente ao nosso secretário e presidente para que eles possam 

fazer uma busca junto aos coordenadores dos setores, como também dos secretários, para 

procurar esse povo. Até para que evite um pouco desses nossos amigos se constrangerem 

quando eles procuram esses locais. Eu tive no meu gabinete semana passada três famílias 

que me procuraram, porque foi nesses locais e não tinha pessoas para atendê-los. Então 
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imagine vocês, você querendo falar e outro querendo ouvir e ninguém entende. Então imagina 

vocês qual a dificuldade. Então eu peço ao nosso presidente que possa levar esse assunto 

junto a nossa administração pública. Porque todo mundo fez esse curso, ninguém 

desembolsou nada, porque foi um curso pago pela própria administração, no qual, como eu 

falei anteriormente, fomos mais de cem pessoas que ficaram capacitadas para efetuar esse 

atendimento, tá? 

Quero também aqui falar de uma indicação, que ao contrário do nosso Cata Bagulho, todo 

mundo sabe, inclusive muito bem feito pelo nosso colega cabeça, que é o André, ele está de 

parabéns por estar sempre à disposição de todo mundo, não faz mais porque... estava 

conversando ali com o nosso amigo Luiz Carlos Spíndola (sic), hoje tem mais de cinquenta por 

cento das pessoas aí dele afastadas, como em vários setores da prefeitura. A gente muitas 

vezes cobra, mas a gente... nós mesmos temos que pensar um pouquinho também. Esse 

projeto, gente, Cata Entulho, todo mundo sabe, eu não vou generalizar, mas principalmente no 

meu bairro, onde eu moro, tem umas pessoas folgadas, né? Tem pessoas que destroem casa, 

jogam entulho na calçada e temporariamente, eternamente. Esses locais causam dificuldade 

para quê? Para as pessoas transitar com cadeira de roda, tá? Até para a gente mesmo, 

pedestre, transitar, as pessoas idosas. Então é uma indicação que eu estou fazendo onde 

essas pessoas que colocar entulho na rua, ele com certeza será acionado com um prazo para 

que ele retire esse entulho. A partir do momento que ele não tirar esse entulho, a prefeitura 

pode disponibilizar uma condição para que esse entulho seja retirado e certamente isso aí ser 

transformado em multa, porque é uma vergonha. Eu acho que nós moramos em uma cidade 

que é reconhecida no país inteiro, até fora do país. Então nós somos vereadores, nós não 

podemos ter medo de falar. Eu sei que eu tenho vizinho que faz isso, eu sei que eu tenho 

pessoas que faz isso no meu próprio bairro, mas não é só Morada do Sol, acho que a cidade 

inteira merece essa atenção especial. Então eu espero que o nosso prefeito Gaspar possa 

atender esse pedido para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa cidade. 

Obrigado, presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Continuando em discussão as... 

Com a palavra, o Doutor Othniel agora, né? Tem mais alguém? O Arthur depois. 

VEREADOR DR. OTHNIEL: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos, a todos que nos 

assistem. Eu fiz algumas indicações, mas eu queria salientar duas. Uma delas que é um 

projeto meu e de algo que eu sinto no meu dia a dia como clínico, como pediatra nos postos de 

saúde. É a necessidade de colocar um profissional da saúde, e a intenção é que seja uma 
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técnica de enfermagem, nas creches e nas pré-escolas municipais, por que isso? Porque 

muitas vezes você tem a criança com febre, às vezes até vomita ou com algum outro quadro e 

a primeira coisa que é feita é chamar os pais ou as mães ou quem seja o responsável para que 

venha imediatamente buscá-los. Se você tiver uma profissional com experiência, essa criança 

pode ser avaliada, dependendo do grau de importância ou de gravidade, se ela souber avaliar, 

ela pode ter calma, ela pode medicar, ela pode esperar e pode fazer com que os pais 

venham... ou os responsáveis buscar no horário normal das creches e das pré-escolas, não 

deixando ninguém desesperado, né? E eu acho que com isso a gente ajuda muito, não só 

desafogando ou melhorando os pais que possam até perder emprego por causa disso, mas até 

o nosso pronto-socorro. Porque a primeira coisa que eles fazem é levar ao pronto-socorro, 

porque estão desesperados pelo quadro que essa criança fez. Dessa forma, bem orientados, 

eles podem esperar a evolução, que na grande maioria das vezes é uma evolução boa, as 

crianças melhoram espontaneamente nas primeiras quarenta e oito horas. Então a minha 

indicação é que a gente consiga colocar nas creches e nas pré-escolas uma técnica de 

enfermagem e já com um projeto que inclusive não geraria um custo a nossa prefeitura. 

E o segundo projeto que eu queria defender é que a gente hoje tem UTI Covid externa, estão 

indo para outras cidades. Infelizmente algumas dessas pessoas falecem. E esses entes 

queridos de alguém muitas vezes as pessoas que tentam buscá-los, trazê-los para a nossa 

cidade de volta, para o sepultamento adequado, não têm condição financeira. E eu queria que 

o nosso prefeito prestasse atenção nisso e de alguma forma pudesse auxiliar que esse 

translado do corpo seja feito, para que possam ter um enterro decente. 

E é isso. Muito obrigado. 

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

Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR SPÍNDOLA: Boa noite, Sr. Presidente, aos vereadores, vereadora 

Silene e vereadora Ana, a todo o público que nos acompanha. Aproveito para dar boa noite a 

todos os funcionários dessa Casa, e como eu sempre digo, são os responsáveis para que isso 

daqui funcione e dê certo. Sr. Presidente, aproveito a minha primeira palavra da noite também 

para apenas reparar uma coisa interessante. Em todas as indicações apresentadas pelos 

vereadores de hoje você vê que a fala é a prefeitura fez determinada coisa e eu tenho uma 

sugestão de que poderia também ser feito determinada coisa. Então isso é a demonstração de 
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que Indaiatuba é uma cidade que funciona. Aproveito para parabenizar então o nosso prefeito 

Nilson Gaspar e a toda a equipe da prefeitura que tem conseguido de que isso aconteça. 

Sr. Presidente, falando sobre minhas indicações. Primeiro lugar, algo que foi muito dito na 

época eleitoral e que vamos correr atrás e tenho certeza que vai ser um marco para a nossa 

cidade, que é a criação, a sequência, aliás, dos trabalhos da Central de Distribuição de 

Alimentos. Eu tive particularmente, pessoalmente, uma experiência muito legal com a equipe 

do meu clube de Rotary, inclusive o Rotary é inspiração na pandemia, um projeto que nós 

fizemos chamado Toneladas do Bem. E inclusive com aquele projeto nós percebemos o quanto 

que apesar de não estar evidente, acima da superfície, vamos dizer assim, nós temos, sim, 

problemas de alimentação no nosso município, nós temos pessoas passando fome no nosso 

município, nós temos pessoas que têm apenas uma refeição diária em nosso município. E a 

maioria destas pessoas são atendidas por entidades do nosso município. Está aqui o 

Francisco, da Casa Esperança, que é um grandessíssimo exemplo de um ótimo trabalho social 

sendo realizado. E a gente percebe que isso poderia ser implementado, aumentado e 

melhorado com a Central de Distribuição de Alimentos. Então fica a indicação para que a gente 

continue e crie a estrutura necessária para esse projeto. 

E também por último, Sr. Presidente, a adequação, um pedido de adequação dos horários das 

farmácias. É uma ideia que eu pretendo inclusive levar para a nossa secretária de Saúde. Nós 

sabemos que alguns munícipes têm uma dificuldade muito grande em se adequar aos 

funcionamentos de algumas farmácias, algumas funcionando das sete às quatro, das oito às 

cinco, e nós... das nove às seis, outras funcionando à noite. Eu sei que a ideia é atender a 

todos os munícipes, mas se nós tivéssemos uma padronização dentro do horário comercial 

para conseguir atingir o maior número de pessoas na questão do interesse público, eu tenho 

certeza que assim a gente conseguiria levar mais esses medicamentos a mão dos nossos 

munícipes, dos nossos indaiatubanos. O horário de funcionamento às vezes conflita com a 

entrada de trabalho daquele munícipe ou antes ou depois da saída do trabalho daquele 

munícipe. E aí aquela pessoa adia aquela medicação simplesmente por uma questão de 

horário. Com saúde a gente não pode brincar. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir se 

adequar nesse sentido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Foi muito proveitosa as indicações, 

as apresentações dos vereadores. E eu estava conversando com a minha assessoria hoje, nós 
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poderíamos convidar um secretário para vir antes da sessão para os vereadores despachar 

direto com eles também, explicar melhor, porque às vezes no papel não cabe tudo, né? 

Geralmente a indicação é em uma folha só, para a gente tentar fazer com que muitas dessas 

indicações aconteçam. Por exemplo, o Índio falou muito bem de algumas dificuldades que a 

prefeitura está tendo. Com a Covid, muitas secretarias, Índio, estão com funcionários 

afastados, devido à idade, algum outro tipo de problema. Então o Cata Bagulho não é diferente 

disso. Eu também fiz uma indicação hoje nesse sentido, para que a prefeitura... crie-se um 

mecanismo para agilizar as aprovações de planta e habite-se, porque tem construtores que 

geram emprego para a nossa cidade, e se uma planta demora seis meses para sair, é a cidade 

que perde, é menos IPTU, mas também a gente entende que a Secretaria de Engenharia 

perdeu muitos funcionários. Então a gente vai estender esse convite para os secretários, para 

participar um pouco antes da sessão. Cada semana um secretário de cada setor. Tivemos aqui 

hoje discutindo sobre Secretaria de Obras, Saúde. E conversando olho a olho, despachando 

direto com eles, eu tenho certeza que o prefeito vai dar esse aval também para que as coisas 

acontecem. O Leandro também fez... é muito comum hoje pedir esse estacionamento de 

quarenta e cinco graus, Leandro. Eu no meu primeiro mandato eu fiz aquele do hospital, e o 

Índio esses dias fez um pedindo na rua... na Avenida Josué Ferreira, se não me engano, e 

você pedindo ali. Essas melhorias que... é esse trabalho que os vereadores fazem em conjunto 

que pode, sim, ajudar o prefeito, ajudar as secretarias e a administração a melhorar a nossa 

cidade cada vez mais.  

As indicações serão encaminhadas para o Executivo para análise e providências. 

Para a leitura das moções, convido a secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Leitura das moções.  

Luiz Carlos da Silva, “Congratula o Sr. Jeferson do Vale, diretor de Marketing do Esporte Clube 

Primavera, pela conquista da 5ª edição do Programa de Excelência da Federação Paulista de 

Futebol”. 

Luiz Carlos da Silva, “Congratula o Esporte Clube Primavera pela edição da revista de 

aniversário dos 94 anos de trajetória”. 

Wilson José dos Santos, “Congratula Reinaldo Von Ah, por estar há 38 anos em funcionamento 

com o tradicional Bar do Palmeirense, estabelecido sempre no mesmo local, na Avenida 

Kennedy”. 
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Décio Rocha da Silva, “Pesar pelo falecimento da Sra. Emily Samantha Faustinoni”. 

Leandro José Pinto, “Pesar pelo falecimento do Sr. Marcos Rogério Guedes, ocorrido em 26 de 

fevereiro de 2021”. 

Leandro José Pinto, “Pesar pelo falecimento da Sra. Domingas Mercial Carvalho, ocorrido em 

19 de fevereiro de 2021”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Queria fazer um pedido. 

Poderíamos votar em bloco as indicações... As moções de congratulação? As indicações... As 

moções estão em discussão. As moções estão em votação. Os vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções foram aprovadas e as 

moções de pesar serão encaminhadas às famílias enlutadas.  

Com a palavra a Senhora Secretária. 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Matérias apresentadas.  

Projeto de Lei nº 14/2021, Luiz Carlos Chiaparine, “Altera os incisos II e III do artigo 11 da Lei 

nº 7.249, de 12 de novembro de 2019, que dispõe sobre as medidas permanentes de 

prevenção contra a dengue e dá outras providências”. Às comissões. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto será encaminhado às 

comissões.  

Para a Ordem do Dia, com a palavra, a Senhora Secretária. 

 

 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Projeto de Lei nº 15/2021, Arthur Machado Spíndola, 

“Denomina Darcy Possan o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé”. Votação única 

simples. 

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

projeto está em 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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VEREADORA SILENE CARVALINI: Projeto de Lei nº 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 alteração da denominação de vias, logradouros e próprios 

municipais e dá outras providências”. Votação única simples. 

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

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

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

Secretária. 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Projeto de Resolução nº 1/2021, Jorge Luís Lepinsk, 

“Altera o inciso I do artigo 57 do Regimento Interno (Resolução nº 44/2008)”. Segunda votação, 

dois terços, nominal. 

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

projeto está em votação. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR WILSON INDIO DA DOZE: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS DA SILVA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR DÉCIO ROCHA: Sr. Presidente, favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR DR. OTHNIEL: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 



 
 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 

 

 

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)): O projeto foi aprovado em 

segunda votação por unanimidade. Com a palavra a Senhorita Secretária. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Sr. Presidente, não faltou o voto da Silene? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Oi? 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Não faltou o voto da nossa vereadora? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Ah, Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): E o voto do presidente aqui 

também é favorável. Com a palavra Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Projeto de Lei nº 11/2021, Executivo. Esse... Depois a 

emenda. 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”. Segunda votação simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto tem duas emendas. E 

peço a leitura da Senhora Secretária. 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 11/2021, “O 

artigo 4° do artigo 2°(F) do Projeto de Lei nº 11/2021 que nova redação a dispositivos da Lei nº 

5.450/2008 passa a ter a seguinte redação: Artigo 4º-A, nos empreendimentos habitacionais 

populares e/ou de interesse social sob a forma de parcelamento do solo, condomínios 

horizontais ou verticais, desde que realizados através de parcerias ou programas instituídos 

pelo poder público municipal, estadual ou federal, os empreendedores deverão efetuar o 
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depósito dos seguintes valores em favor do Fundo Municipal de Habitação. Plenário Joab José 

Pucinelli, 22 de fevereiro de 2021, vereador Jorge Luís Lepinsk”. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível] põe em discussão essa e em votação depois. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Eu vou colocar em discussão a 

Emenda nº 1, tá? A emenda está em discussão. A emenda está em votação, a Emenda nº 1. A 

emenda foi aprovada com unanimidade. Votação da Emenda nº 2. Está em discussão. 

[Falas sobrepostas] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): [ininteligível]. 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Emenda aditiva ao Projeto de Lei nº 11/2021, “Acresce 

um inciso numerado como VI ao artigo 3º do artigo 4°(F) do Projeto de Lei nº 11/2021, que dá 

nova redação a dispositivos da Lei nº 5.762/2010, com a seguinte redação: Tarifa de ligação de 

água e esgoto. Plenário José Pucinelli, aos 22 de fevereiro de 2021, vereador Jorge Luís 

Lepinsk”. 

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

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

manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. E está em discussão o projeto. O projeto 

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

foi aprovado em segunda votação simples. Com a palavra a Senhora Secretária. 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Projeto de Lei nº 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”. Segunda votação simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto tem uma emenda. Peço 

a leitura da Senhora Secretária. 

VEREADORA SILENE CARVALINI: Emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 22/2021, “Dê-se 

ao artigo 1º do projeto a seguinte redação: Artigo 1° - Fica acrescido um artigo 27-A na Lei n° 

3.525, de 18 de março de 1998, que dispõe sobre loteamentos, arruamentos, retalhamentos de 

imóveis em geral e dá outras providências, com a seguinte redação: Art. 27-A - A Prefeitura 

Municipal e o Saae poderão receber parcialmente as obras de que tratam os incisos II e III, do 

§ 22 do artigo 15 desta lei, em até três etapas, com entrega mínima de 30% da área total do 

empreendimento por etapa e com a expedição dos respectivos Termos de Recebimento Parcial 
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de Obras, desde que certificado todas as condições de habilidade e funcionabilidade da obra 

da etapa a ser entregue. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2021. Ricardo França, 

vereador”. 

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

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

manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Vamos à discussão do projeto. 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 segunda votação simples por 

unanimidade. Ninguém escrito na Palavra Livre. Declaro enterrada a 3ª Sessão Ordinária de 

dois mil e vinte e um. 

[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 08 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


