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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 22 de março de 2021 

 

Às dezoito horas e nove minutos do dia vinte e dois 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 6ª 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, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA 

CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS, e ausência justificada do Sr. Vereador LUIZ 

CARLOS DA SILVA, totalizando quórum de onze vereadores. ABERTURA: Havendo 

número regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos. Após a leitura do texto 

bíblico pelo Sr. Vereador DÉCIO ROCHA DA SILVA - “Portanto, meus amados irmãos, sede 

firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho 

não é vão no Senhor. ” (1ª Coríntios, Capítulo 15, Versículo 58), o Sr. Presidente inaugurou 

a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Ata da 5ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa 

Ordinária - de 15 de março de 2021. APROVADA (por unanimidade). Ato contínuo, a Sra. 1ª 

Secretária passou à leitura em bloco de uma indicação de cada vereador (as demais foram 

mantidas na ata): Nº 369/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Pleitear, junto aos governos 

Estadual e Federal, recursos para asfaltamento da Alameda Comendador Dr. Santoro 

Mirone (SENAI - Itaboraí); Nº 370/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Pleitear, junto ao 

governo do Estado, mais unidades móveis de resgate para a sede do Corpo de Bombeiros 

de Indaiatuba; Nº 371/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Desenvolver e implementar um 

amplo programa de Educação Ambiental no município focado na importância do 

envolvimento de todos na coleta seletiva de lixo; Nº 372/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES 

- Revitalizar a Praça Carlos Martins, mais conhecida como Praça da Seringueira, localizada 

no Bairro Santa Cruz; Nº 373/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a limpeza e roçagem do 

mato na Rodovia Engenheiro Paulo de Társo Souza Martins, próximo à Rua Canelinha, 

Parque das Bandeiras, Indaiatuba; Nº 374/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar 

pulverização e nebulização para desinfecção em locais públicos de grande circulação no 
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Município de Indaiatuba; Nº 375/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à empresa de 

transporte SOU Indaiatuba para efetuar pulverização do ônibus diariamente; Nº 376/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Readequar o semáforo para veículos e pedestres na Praça Renato 

Villanova em frente ao número 1.661, Indaiatuba; Nº 377/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Implementar um sistema de monitoramento de trânsito integrado nas vias 

públicas de maior circulação de veículos no Município de Indaiatuba; Nº 378/21 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Aumentar o número de caminhões que compõem a frota da 

Operação cata-bagulho em proporção adequada para atender as demandas de 

recolhimento dos bairros; Nº 379/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar mais totens 

em parques e praças do município para divulgar campanhas educativas da causa animal, 

além de conter dispensador de saquinhos ecologicamente corretos para o cidadão coletar 

os dejetos de seus animais; Nº 380/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar a 

possibilidade da criação de aplicativo de celular que ofereça um canal de divulgação de 

informes da Prefeitura Municipal, bem como um canal de comunicação para os cidadãos 

indaiatubanos; Nº 381/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Tomar providências junto aos 

órgãos competentes, para que intervenham junto ao PROCON do município para intensificar 

a fiscalização dos estabelecimentos comerciais para verificar se os preços estão de acordo 

com os valores praticados nos meses anteriores; Nº 382/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Realizar estudos de trânsito na Rua José Carlos Wolf, entre os cruzamentos de 

vias com a Rua Antônio Cavalli e a Rua Jeronymo Perucci, no Jardim Morada do Sol; Nº 

383/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto à Agência Reguladora dos 

Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ 

para igualar o valor mínimo cobrado entre as tarifas comercial e residencial com objetivo de 

reduzir os impactos econômicos decorrentes das medidas de enfrentamento da Covid-19; Nº 

384/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente em caráter de 

urgência para efetuar a instalação de lombada na Rua Vitantonio Scici, altura do número 

399, Indaiatuba; Nº 389/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar as ações previstas na 

Lei para manter a Estação de Pimenta de acordo com as Cartas, Convenções, Requisitos 

Legais e Regulatórios sobre Patrimônio; Nº 390/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Providenciar manutenção qualitativa (até que se asfalte) na Estrada da Ecologia, conhecida 

como Estrada do Quilombo, que faz ligação entre Indaiatuba e Itupeva; Nº 391/21 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Prorrogar os pagamentos de Alvará e IPTU, para o mês 

subsequente, afim de ajudar os munícipes de Indaiatuba nessa fase emergencial do plano 

São Paulo; Nº 392/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Transferir a feira livre da Rua Albina 
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Brizola Ulistka para Rua João Batista Ferrari; Nº 393/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Podar árvore localizada na altura da faixa de pedestres em frente ao Maxxi Atacado, na Rua 

Ely Lopez de Souza — Bairro Jardim Nova Indaiatuba; Nº 394/21 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Disponibilizar uma Ambulância que fique alojada na UBS do Bairro Parque 

Campo Bonito, para atendimento do bairro e região; Nº 395/21 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Criar projeto de lei Lar Seguro, onde em construções acima de três andares 

sejam implantadas grades fixas, com acionamento emergencial; Nº 396/21 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Viabilizar a manutenção de bueiro e calçada, localizados na Rua Dr. Nelson 

Nazário, entre a Rua Luiza Bérgamo, próximo ao Parque Corolla, no Jardim Morada do Sol; 

Nº 397/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Revitalizar a área verde do Jardim Esplanada 

localizada entre a Rua Manuel Iglesias Pila e Alameda José Amstalden (Próximo ao Colégio 

Objetivo), e dá outras providências; Nº 398/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - 

Disponibilizar atendimento psicológico na especialidade psico-oncologia no Centro Integrado 

de Oncologia; Nº 399/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Efetuar a reformulação do 

trânsito em frente à Prefeitura; Nº 400/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar e 

substituir uma lombada por uma faixa de pedestre elevada, ambos os sentidos na Avenida 

Francisco de Paula Leite em frente 1901; Nº 401/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Instalar redutor de velocidade na Rua Adélia Philomena Mattioni, nas imediações do número 

174, no Jardim Morada do Sol; Nº 402/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Executar a operação 

tapa-buraco no cruzamento da Rua São Carlos com a Rua São Matheus – Vila Teller - 

Indaiatuba; Nº 403/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente, em 

caráter de urgência, para a criação de auxílio financeiro Municipal para famílias de baixa 

renda durante a fase emergencial, devido ao novo Decreto do Governo do Estado de São 

Paulo sobre as medidas restritivas; Nº 404/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Criar o 

Cidade Solidária, programa para incentivar doações de todas as naturezas para as 

instituições e ONGs devidamente legalizadas para fomentar arrecadações que amenizem os 

efeitos do COVID-19; Nº 405/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar um ecoponto no 

Bairro Altos da Bela Vista; Nº 406/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar isenção ou 

dilação dos prazos das obrigações municipais para as micro e pequenas empresas que 

foram afetadas economicamente durante a pandemia Covid-19; Nº 407/21 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Intensificar a fiscalização e notificar os proprietários de terrenos do Bairro 

Recreio Campestre Jóia, para que procedam com a limpeza dos terrenos baldios sujos; Nº 

408/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Efetuar o policiamento ostencivo da Guarda 

Civil Municipal, próximo à Praça João Pioli e redondezas, no Jardim Morada do Sol; Nº 
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409/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Efetuar a revitalização, a instalação de iluminação 

pública e equipamentos de ginástica na Praça na confluência das Ruas das Hortências e 

Rua dos Indáias, no Bairro Santa Cruz; Nº 410/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Fazer a 

manutenção asfáltica na Rua Catuari, no Bairro Umuarama; Nº 411/21 - DÉCIO ROCHA DA 

SILVA - Instalar semáforos na Av. Eng. Fábio Barnabé, defronte ao Supermercado 'Sonda'; 

Nº 412/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Interceder junto ao Governo do Estado para 

viabilizar a vinda dos cursos de capacitação do programa Via Rápida; Nº 413/21 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Adequar o canteiro central da Avenida Fábio Ferraz Bicudo para 

facilitar a conversão; Nº 414/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar junto ao 

Governo do Estado a vinda de uma unidade do restaurante 'Bom Prato' para Indaiatuba; Nº 

415/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Efetuar melhorias no cruzamento da Rua das 

Camélias com a Rua Vitória Régia; Nº 416/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar cerca, 

efetuar limpeza e manutenção dos brinquedos de todos Parquinhos de diversão infantil no 

Jardim dos Tucanos, Indaiatuba; Nº 417/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar cerca, efetuar 

limpeza e manutenção dos brinquedos de todos Parquinhos de diversão infantil no Jardim 

das Gaivotas, Indaiatuba; Nº 418/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a troca das 

lâmpadas por lâmpadas de LED na Alameda Dr. José Cardeal, Indaiatuba; Nº 419/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar cerca, efetuar limpeza e manutenção dos brinquedos de 

todos Parquinhos de diversão infantil no Jardim dos Bem Te Vis, Indaiatuba; Nº 420/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar cerca, efetuar limpeza e manutenção dos brinquedos de 

todos Parquinhos de diversão infantil no Jardim Beija Flor, Indaiatuba; Nº 421/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Instalar cerca, efetuar limpeza e manutenção dos brinquedos de todos 

Parquinhos de diversão infantil no Jardim das Andorinhas, Indaiatuba; Nº 422/21 - DR. 

OTHNIEL HARFUCH - Construir rampas de acessibilidade com superfície tátil, no canteiro 

central da Av. Francisco de Paula Leite, Bairro Santa Cruz; Nº 423/21 - DR. OTHNIEL 

HARFUCH - Realizar manutenção na estrada Chafic José Saif. A seguir, usaram da palavra 

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

LONGATTI FRANÇA, ANA MARIA DOS SANTOS BANWART, ALEXANDRE CARLOS 

PERES, WILSON JOSÉ DOS SANTOS e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. Com a palavra, 

o Sr. Presidente informou que as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo 

Municipal, pelo Departamento de Expediente. Após, procedeu-se à leitura do requerimento: 

Nº 11/2021 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Requer informações acerca da sindicância 

administrativa para apurar a autenticidade de diplomas apresentados por servidores 

públicos municipais no ato de sua nomeação. Com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR 
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MACHADO SPÍNDOLA pediu vista do requerimento por dez dias. Colocado em votação, o 

pedido foi APROVADO (por unanimidade). Seguiu-se à leitura em bloco das moções: Nº 

34/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula Gabriel Giovanini, Campeão Copa 

América de Downhill 4x 2021; Nº 36/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Congratula a 

Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura — Fiec e a Cisco por realizarem a Learn-A-

Thon Brasil 2021; Nº 37/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Congratula o Deputado Rogério 

Nogueira, por ter sido eleito segundo secretário da Mesa Diretora da Alesp; Nº 38/21 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Antônio Dechechi Filho pelos serviços 

prestados para ajudar no crescimento do Bairro Campo Bonito e Região, e as várias 

Comunidades Católicas de nossa Cidade, em destaque a Comunidade São João Paulo II; 

Nº 39/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Pesar pelo falecimento do Dr. Luiz Lucacin e a 

esposa Ely Lucacin, que morreram devido a complicações do novo coronavírus na 

madrugada desta quarta-feira, 17 de março de 2021; Nº 40/21 - ANA MARIA DOS SANTOS 

BANNWART - Pesar pelo falecimento do Sr. Luís Fernando de Oliveira ocorrido em 20 de 

março de 2021; Nº 41/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Pesar pelo 

falecimento da Sr.ª Maria do Socorro de Oliveira ocorrido em 22 de março de 2021. A seguir, 

usaram da palavra para justificar as homenagens os(as) Srs(as). Vereadores(as) LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE e WILSON JOSÉ DOS SANTOS. Colocadas em votação, as 

moções, com exceção das moções de pesar, foram APROVADAS (por unanimidade). Com 

a palavra, o Sr. Presidente informou que as moções de pesar serão enviadas às famílias 

enlutadas, nos termos do artigo 165, §2º, do Regimento Interno. A sessão prosseguiu com a 

leitura das seguintes proposições: Veto Nº 2/21 - Executivo Municipal - Veto total aposto ao 

Projeto de Lei nº 22/2021, que “Acrescenta dispositivo na Lei nº 3.525, de 18 de março de 

1998, que dispõe sobre loteamentos, arruamentos, retalhamentos de imóveis em geral”; 

Projeto de Lei Nº 26/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre a proibição de 

queimadas no município de Indaiatuba; Projeto de Lei Nº 40/21 - Executivo Municipal - 

Altera dispositivos da Lei nº 5.065, de 13 de março de 2007, que cria o Conselho Municipal 

de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, 

e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 41/21 - Executivo Municipal - Dá nova redação 

ao art. 3º da Lei nº 6.047, de 06 de setembro de 2012, que dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais - COMPDA; Projeto de Lei  

Complementar Nº 3/21 - Executivo Municipal - Dispõe sobre a reorganização da 

Administração Pública Municipal direta e indireta, na forma que especifica, incluindo a 
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criação e extinção de órgãos e entidades e a transferência e extinção de cargos de 

provimento efetivo e em comissão e de funções de confiança, e dá outras providências; 

Projeto de Lei Nº 42/21 - Executivo Municipal - Dispõe sobre o Quadro de Cargos de 

Provimento em Comissão do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal. Todos os 

projetos lidos foram encaminhados às comissões permanentes a eles pertinentes, para a 

elaboração dos devidos pareceres, nos termos do artigo 168, caput, do Regimento Interno. 

Em seguida, a Mesa da Câmara Municipal apresentou Requerimento de Urgência Especial 

ao Projeto de Lei Complementar Nº 3/21 - Executivo Municipal - Dispõe sobre a 

reorganização da Administração Pública Municipal direta e indireta, na forma que especifica, 

incluindo a criação e extinção de órgãos e entidades e a transferência e extinção de cargos 

de provimento efetivo e em comissão e de funções de confiança, e dá outras providências; e 

ao Projeto de Lei Nº 42/21 - Executivo Municipal - Dispõe sobre o Quadro de Cargos de 

Provimento em Comissão do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal. Colocados 

em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA destacou que 

o bloco da oposição votaria contra os regimes de urgência dos dois projetos, e não 

necessariamente contra os projetos, devido à forma como foram apresentados minutos 

antes da sessão; e salientou que, embora seja importante enxugar a máquina, os projetos 

modificam a estrutura interna da Prefeitura e mudam a exigência de classificação e 

qualificação dos cargos, o que deveria ser passado por maior discussão e maior 

aprofundamento do entendimento do projeto em si. Ainda em discussão, com a palavra, o 

Sr. Presidente esclareceu que o procedimento é permitido pelo Regimento Interno da Casa 

e que, antes do início da sessão, informou faria uma paralisação dela para que o Sr. 

Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA fizesse a leitura e que, caso fosse desejado, faria 

outra pausa para melhor análise do projeto. Colocados em votação, os requerimentos de 

Regime de Urgência Especial foram APROVADOS (favoráveis: ALEXANDRE CARLOS 

PERES, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DÉCIO ROCHA DA SILVA, JORGE LUIS 

LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, 

SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS. Contrários: RICARDO 

LONGATTI FRANÇA e ANA MARIA DOS SANTOS BANWART), 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. Em seguida, a Mesa da Câmara Municipal 

apresentou Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Nº 40/2021 - Executivo 

Municipal - Altera dispositivos da Lei nº 5.065, de 13 de março de 2007, que cria o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 

Conselho do FUNDEB, e dá outras providências. Colocado em votação, o requerimento de 

Regime de Urgência Especial foi APROVADO (por unanimidade), e o referido projeto 

passou a ter preferência sobre todas as matérias da Ordem do Dia, nos termos do artigo 

134, parágrafo único, do Regimento Interno. Com a palavra, o Sr. Presidente declarou 

suspensa a sessão por cinco minutos para coletar as assinaturas das comissões 

permanentes e para que o Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA analisasse os 

projetos. Reaberta a sessão, 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, 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 40/2021 - Executivo Municipal - Altera dispositivos da Lei 

nº 5.065, de 13 de março de 2007, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, e dá outras 

providências. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador RICARDO LONGATTI 

FRANÇA manifestou o voto favorável para ter condição de receber o fundo, mesmo 

discordando da medida que, ao seu ver, trata de um erro do governo federal em relação à 

durabilidade dos mandatos e ao início de cada mandado dos conselheiros, explicando que, 

atualmente, esses conselheiros são nomeados por dois anos com possibilidade de 

recondução por igual período; e, após a mudança da lei, os mandatos serão de quatro anos, 

sem possibilidade de recondução; ou seja, a cada quatro anos, novos conselheiros vão 

entrar sem saber exatamente como funciona e essa ruptura de conhecimento será um 

problema que, infelizmente, só será percebido no decorrer do tempo. Colocado em votação, 

o projeto foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Complementar Nº 3/2021 - 

Executivo Municipal - Dispõe sobre a reorganização da Administração Pública Municipal 

direta e indireta, na forma que especifica, incluindo a criação e extinção de órgãos e 

entidades e a transferência e extinção de cargos de provimento efetivo e em comissão e de 

funções de confiança, e dá outras providências. Colocado em discussão, com a palavra, o 

Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA manifestou o voto favorável por entender que 

está no caminho certo de redução de gastos, mas comentou que é fundamental ter mais 

tempo pra discutir, aprofundar e entender esse tipo de projeto, por não se tratar apenas de 
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leitura, e sim de comparar com outras tabelas, com outras funções e responsabilidades dos 

servidores; em seguida, destacou que, se a intenção da máquina pública é enxugar, que 

faça isso em toda a sua extensão, e não apenas quando o judiciário determina. Ainda em 

discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA comentou que 

tenta eliminar do serviço público a burocracia, porque isso é o que trava o país; e que muitas 

coisas boas são deixadas para trás por causa de prazos e todas as demais burocracias. Em 

seguida, argumentou que ninguém se programou para a pandemia e para o momento atual, 

mas quando existe a possibilidade de fazer algo para melhorar, isso precisa ser feito, 

independente de burocracia. Ainda com a palavra, explicou que está sendo reduzido o 

número de secretarias do município, com uma fusão entre a Secretaria de Controladoria e a 

Secretaria de Corregedoria Geral, criando uma Secretaria da Transparência e o objetivo é 

economia de gastos públicos, pois haverá redução de cinquenta por cento de cargos em 

comissão na Prefeitura, gerando uma economia de aproximadamente três milhões de reais 

por mês; por último, destacou que os servidores comissionados terão tempo para se 

qualificarem e parabenizou o prefeito Nilson Gaspar por estar antecipando uma tendência 

do enxugamento, cortando na carne os gastos públicos. Em seguida, o Sr. Vereador 

RICARDO LONGATTI FRANÇA solicitou um aparte. Concedido o pedido, ressaltou que a 

reclamação foi prudente porque ninguém está exigindo um excesso de burocracia, e que a 

quantidade de cargos que poderiam ser enxugados na Prefeitura foi um dos pontos de 

campanha do próprio candidato Bruno Ganen; e reiterou que não é interessante mandar às 

dezessete horas e trinta minutos da tarde um projeto de lei que impacta a vida de tantas 

pessoas para ser votado em regime de urgência.  Ainda em discussão, com a palavra, o Sr. 

Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA pediu para que fossem cessadas as discussões 

sobre quais candidatos estavam certos ou errados porque a eleição já acabou; e destacou 

que o trabalho foi feito por profissionais da prefeitura capacitados, que fizeram um estudo de 

reestruturação nas possibilidades de corte de cargos de forma responsável. Colocado em 

votação, o projeto foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 42/2021 - Executivo 

Municipal - Dispõe sobre o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão do Quadro Geral 

de Pessoal da Prefeitura Municipal. Emenda Nº 1 (Modificativa) - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 42/2021. Colocada em discussão e votação, a 

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

APROVADO (por unanimidade). Em seguida, com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA comentou que a Fundação Pró-Memória é muito comparável a uma 

autarquia, mas com as limitações de uma fundação, e o Tribunal de Contas está começando 
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a fazer exigências que dificultam o funcionamento; e destacou que, para a existência da 

Fundação Pró-Memória, há necessidade de contratação de dois procuradores, um contador, 

um Departamento de Recursos Humanos e um Departamento de Licitação, e a Fundação já 

está com mais de sessenta por cento do orçamento comprometido com folha de pagamento, 

e que, portanto, ocorrerão mudanças administrativas, sem prejuízo do trabalho da 

preservação da história; e agradeceu os votos favoráveis dos demais vereadores; Projeto de 

Decreto Legislativo Nº 2/2021 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Dispõe sobre a concessão de 

Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao Pastor André Luís Garó. Colocado em 

discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 32/2021 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Denomina Rua Maria do Socorro da Silva Mano o logradouro do 

Jardim Residencial London Park, que especifica. Emenda Nº 1 (Modificativa) - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Altera a redação da ementa e do Art. 1° do Projeto de Lei n° 

32/2021, que "Denomina Rua Maria do Socorro da Silva Mano o logradouro do Jardim 

Residencial London Park, que especifica". Colocada em discussão e votação, a emenda foi 

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

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 25/2021 - ANA MARIA DOS SANTOS 

BANNWART - Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializam 

serviços e produtos para animais exporem em local visível ao público informações sobre ser 

crime praticar maus tratos, ferir ou mutilar animais domésticos ou domesticados, nativos ou 

exóticos. Colocado em discussão e votação, 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 quatorze 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 
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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 22 de março de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite, senhores. Declaro aberta a 6ª 

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

pastor Décio. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: “Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e 

constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão 

no Senhor”, 1ª Coríntios, Capítulo 15, Versículo 58. 

EXPEDIENTE 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Convido a Senhorita Secretária para a 

leitura da Ata da 5ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da Ata da 5ª Sessão 

Ordinária, de quinze de março de dois mil e vinte e um. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Já leu, Silene? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Já. 

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

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

Ata foi aprovada por unanimidade.  

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Indicações.  

Jorge Luís Lepinsk, “Efetuar pulverização e nebulização para desinfecção em locais públicos 

de grande circulação no município de Indaiatuba”. 

Ricardo Longatti França, “Interceder junto à Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento 

das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí para igualar o valor mínimo cobrado entre 

as tarifas comercial e residencial, com objetivo de reduzir os impactos econômicos decorrentes 

das medidas de enfrentamento ao Covid-19”. 
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Luiz Carlos Chiaparine, “Prorrogar os pagamentos de alvará e IPTU para o mês subsequente, 

a fim de ajudar os munícipes de Indaiatuba nessa fase emergencial do Plano São Paulo”. 

Wilson José dos Santos, “Criar projeto de lei Lar Seguro, onde em construções acima de três 

andares sejam implantadas grades fixas, com acionamento emergencial”. 

Ana Maria dos Santos Bannwart, “Disponibilizar atendimento psicológico na especialidade 

psico-oncologia no Centro Integrado de Oncologia”. 

Silene Silvana Carvalini, “Efetuar a reformulação do trânsito em frente à prefeitura”. 

Alexandre Carlos Peres, “Criar a Cidade Solidária, programa para incentivar doações de todas 

as naturezas para as instituições e ONGs devidamente legalizadas para fomentar 

arrecadações que amenizem os efeitos da Covid-19”. 

Leandro José Pinto, “Providenciar isenção ou dilação dos prazos das obrigações municipais 

para micro e pequenas empresas que foram afetadas economicamente durante a pandemia 

Covid-19”. 

Décio Rocha da Silva, “Efetuar o policiamento ostensivo da Guarda Civil próximo à Praça João 

Pioli e redondezas, no Jardim Morada do Sol”. 

Arthur Machado Spíndola, “Viabilizar junto ao governo do estado a vinda de uma unidade do 

restaurante Bom Prato para Indaiatuba. 

Dr. Othniel Harfuch, “Construir rampas de acessibilidade com superfície tátil no canteiro central 

da Avenida Francisco de Paula Leite, bairro Santa Cruz”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As indicações estão em discussão. Com a 

palavra o vereador Ricardo França. 

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

Senhora Vereadora, demais vereadores presentes, público que nos acompanha. Hoje eu 

gostaria de falar de algumas das minhas indicações, entre elas, um pedido que faço para que o 

Saae, que a prefeitura, que dialoguem com Ares-PCJ, que é o órgão que faz a regulação e o 

parâmetro de pagamentos no nosso município quanto a tarifa de água e de esgoto, para que 

seja viabilizado nesse período mais crítico da pandemia uma forma de igualar a tarifa que é 

cobrada dos comerciantes em pé com as residências, fazendo assim com que esse valor seja 

menor nesse período para os comerciantes, por conta do agravamento da pandemia. A gente 
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vê como a questão da economia vai ser muito impactada, já está sendo bastante impactada. 

Então tudo o que vier a essa direção pelo poder público de amenizar os impactos é muito 

necessário e muito bem-vindo pelos comerciantes que me procuraram falando deste exemplo 

do que poderia ser feito. 

Um outro pedido que faço também tem a ver com o momento que vivemos, onde é mais 

importante ainda agora que o Procon fiscalize e verifique o que está aumentando acima do que 

a infeliz inflação já está corroendo, né? A gente não pode permitir que por conta do 

agravamento da pandemia alguns comércios tentem ter um ajuste, um reajuste acima da 

inflação em alguns itens tão básicos. A gente está vendo muitas pessoas reclamarem em 

questões de alimentos, de higiene, combustíveis. São vários exemplos que tem que estar de 

olho. A gente sabe que a inflação está vindo muito forte, mas a gente não pode permitir que 

isso seja uma válvula de escape para qualquer destempero de alguns que possam prejudicar a 

todos. 

Um outro pedido que faço, no tempo curto de hoje, é que a prefeitura aumente a quantidade de 

caminhões e de equipe na função do Cata Bagulho. A cidade cresceu muito, não só em 

população, mas também se ramificando pelo nosso território, e as equipes e os caminhões do 

Cata Bagulho não seguiram a mesma proporção. Então é muito importante que a prefeitura 

tenha mais caminhões que efetuem esse serviço e mais equipes para realmente dar conta, 

porque senão a cada três, quatro meses apenas passando por região não está sendo 

suficiente para a alta demanda da sociedade. 

E por último, eu faço a indicação que a prefeitura estude o modelo do aplicativo Ribeirão On, 

que foi desenvolvido na cidade de Ribeirão, onde o munícipe, ele tem a possibilidade de 

acompanhar as notícias, de acompanhar tudo o que está sendo desenvolvido pelo município e 

também ter acesso aos cadastros de vacinação, aos cadastros para as creches e escolas 

municipais. Todas essas informações também com a possibilidade de usar de foto e GPS para 

apontar problemas que estão ali no município. Então ele vê um problema, ele tira uma foto, usa 

o GPS para mostrar o local, tem um breve texto. Isso é muito interessante que o município 

tente adaptar isso também para Indaiatuba, vai ajudar a nossa população a ter uma 

democracia mais direta e ser mais participativa com os problemas da cidade. Muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra a vereadora Ana Bannwart. 

O microfone da vereadora está desligado. 
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VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite 

a todos da Mesa. Boa noite, aos nossos vereadores, pessoal de casa. Hoje estou aqui para 

falar da indicação do quanto é importante a gente ter uma pessoa para nos ouvir quando nós 

precisamos falar, principalmente quando estamos doentes. Então hoje eu venho pedir ao 

Senhor Prefeito que pense com carinho nessa indicação de hoje, que coloque no Centro 

Oncológico uma psico-oncologista, tá? É uma psicóloga especializada em atender, em estar 

conversando, ouvindo uma pessoa que tem câncer. O câncer é uma doença muito triste, ela 

traz muitos danos psicológicos, não só para a família, mas sim para os amigos. Aquele 

paciente que tem câncer, ele acaba envolvendo todo mundo para desabafar. Uma hora ele 

quer conversar com um amigo, uma hora ele quer conversar com o vizinho. Então tendo aqui 

no nosso centro oncológico uma psico-oncologista, um psico-oncologista, então nós teremos a 

pessoa certa para ouvir essa pessoa que está com câncer, esse paciente que está com câncer. 

Quando ele for aí no Centro Oncológico, ele ter esse atendimento, ele ter esse amparo, poder 

desabafar com a pessoa certa, com o profissional certo, tá? Espero que o prefeito nos atenda. 

E gratidão a todos. Muito obrigada. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Alexandre 

Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Bom, hoje, dia vinte e dois de 

março, hoje se comemora o Dia Mundial da Água. Essa data foi instituída na Eco-92 aqui no 

Rio de Janeiro e é uma data que marca o momento de reflexão sobre esse precioso líquido 

para... É um momento da gente verificar a questão do uso racional, para verificar a questão de 

preservar esse líquido, que sem ele a gente não consegue tocar a vida. Eu, graças a Deus, ao 

longo do meu mandato anterior, eu apresentei algumas ações em relação a isso, como a lei 

que obriga o cadastro das nascentes, como também a lei que instituiu essa data no calendário 

oficial do nosso município para que se discuta o tema água. E, enfim, é uma data que eu levo 

muito em consideração e tenho muito respeito, porque eu sou há vinte e seis anos funcionário 

do Saae e há vinte e seis anos lidando com o meio ambiente e com esse recurso hídrico. Então 

eu fiz uma indicação em relação a essa data também, que tem a ver com essa data, que é que 

a prefeitura faça um amplo programa de educação ambiental na cidade, envolvendo a 

Secretaria da Educação, envolvendo o Semurb, envolvendo o Saae e, enfim, envolvendo todos 

os órgãos que tenham relação com a preservação do nosso precioso e insubstituível líquido 

que é a água. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Índio da Doze. 
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VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, todos da 

Mesa. Boa noite, meus companheiros vereadores. Boa noite, Dr. Boni, todos amigos aqui 

presentes, a imprensa. Gente, hoje eu queria falar aqui de um projeto que todo mundo sabe a 

maravilha que é Indaiatuba, Indaiatuba cada vez mais está progredindo em todo sentido, 

principalmente no campo da construção civil. Só que muitas das vezes a gente vê essa 

construção civil não se preocupar nos itens de segurança dos moradores desse local. Então é 

inadmissível que um prédio de dez andares, quinze andares, eles simplesmente têm como 

defesa nas janelas, ou seja, nas portas telas que você pode cortar com a tesoura, quando é de 

plástico, que tenha telas de arame que você possa cortar com um alicate. Então eu acho que 

seria necessário, já que todos pensam em ganhar, que eles também pensem em salvar vida. 

Todo mundo sabe o alto índice de suicídio e até mesmo de acidente de crianças nesses 

prédios. Então se criar uma lei para que seja obrigado esses prédios anexar nessa janela 

grade de segurança, essas grades, elas podem ser feitas com sistema de acionamento 

emergencial para que todo momento que for precisar utilizar esse espaço, somente o porteiro 

ou a pessoa responsável possa acionar esse dispositivo para que seja utilizado esse espaço. 

Então acho que é uma coisa que nós também de Indaiatuba devemos pensar, porque isso 

pode salvar muitas vidas também. Obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, boa noite. Boa noite aos 

vereadores, a todos que nos acompanham de forma virtual em nossa sessão. Muito obrigado 

pela nossa audiência de hoje. Eu... O vereador Ricardo hoje antecipou uma surpresa que nós 

tínhamos, ele citou o aplicativo Ribeirão On. E o Minha Indaiatuba faz exatamente isso, 

vereador, está programado exatamente para fazer isso, acompanhar inclusive a questão da 

vacinação, da internação dos pacientes. Muito legal mesmo. Parabéns por ter notado isso. E 

realmente o nosso aplicativo também faz isso. Então Minha Indaiatuba hoje é um aplicativo de 

referência em toda a região no estado de São Paulo e em toda região também.  

Sr. Presidente, sobre a minha indicação, acho muito importante nós falarmos mais uma vez 

sobre a questão do Bom Prato, né? É um programa estadual. Hoje nós sabemos que o estado 

de São Paulo, ele possui recursos limitados, todos os estados, os municípios, estão sofrendo 

com a pandemia de coronavírus e com os recursos empregados em relação à saúde, mas nós 

também sabemos que além da saúde nós temos o social. E é muito importante que a gente 

não se esqueça de que além das pessoas que também estão precisando de cuidados médicos, 

nós temos pessoas que estão precisando de cuidado social. O que a perda da economia, a 
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baixa da economia tem trazido infelizmente para algumas famílias, principalmente aqui no 

município de Indaiatuba, perda de emprego, perda de renda. Nós estamos vivenciando um 

momento ímpar, único, não planejado e que está trazendo inclusive a questão da fome. Então 

apenas para reforçar, Sr. Presidente, que seria de grande valia um Programa Bom Prato 

trazido pelo governo do estado de São Paulo. Eu sei que o prefeito de Indaiatuba também não 

tem medido esforços para tentar trazer isso. Não é uma questão apenas nossa, precisamos do 

governo do estado de São Paulo, mas mais uma vez vamos bater nessa tecla, vamos intervir, 

vamos correr atrás, porque Indaiatuba também merece, e nesse momento mais do que tudo 

precisa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As indicações serão encaminhadas ao 

Executivo para análise e possíveis providências.  

Vamos ao requerimento. Com a palavra a vereadora Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento nº 11/2021, Ricardo Longatti 

França, “Requer informações acerca da sindicância administrativa para apurar a autenticidade 

de diplomas apresentados por servidores públicos municipais no ato de sua nomeação”. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, peço vistas por dez dias deste 

requerimento. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O pedido de vista está em votação... em 

discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem. E o pedido de vista foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a 

Senhora Secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Silene Carvalini, “Congratula Gabriel Giovanini, campeão Copa América de Downhill 2021”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Congratula a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, Fiec e a 

Cisco, por realizarem a Learn-A-Thon Brasil 2021”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Congratula o deputado Rogério Nogueira, por ter sido eleito segundo 

secretário da Mesa Diretora da Alesp”. 

Wilson José dos Santos, “Congratula Antônio Dechechi Filho pelos serviços prestados para 

ajudar no crescimento do bairro Campo Bonito e região e as várias comunidades católicas de 

nossa cidade, em destaque a Comunidade João Paulo II”. 
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Wilson José dos Santos, “Pesar pelo falecimento do Dr. Luiz Lucacin e a esposa Ely Lucacin, 

que morreram devido a complicações do novo coronavírus na madrugada desta quarta-feira, 

17 de março de 2021”. 

Ana Maria dos Santos Bannwart, “Pesar pelo falecimento do Sr. Luís Fernando de Oliveira, 

ocorrido em 20 de março de 2021”. 

Ana Maria dos Santos Bannwart, “Pesar pelo falecimento da Sra. Maria do Socorro de Oliveira, 

ocorrido em 22 de março de 2021”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As moções estão em discussão. Com a 

palavra o vereador Luiz Carlos Chiaparine. 

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

Presidente. Infelizmente, como a nossa colega Ana falou, muitas moções de pesar nesses 

últimos tempos, muita tristeza aí, eu me condolesso (sic) aí com as famílias enlutadas. As 

minhas duas moções, uma para a Fiec, pelo projeto com a Cisco, pelo Learn-A-Thon Brasil 

2021. Parabenizar a Fiec por todos os projetos que tem feito em parcerias, realmente é uma 

fundação que faz a diferença no nosso município. E outra moção para o meu amigo, o 

deputado Rogério Nogueira, ele foi eleito segundo secretário da Mesa Diretora da Alesp. Para 

quem não sabe, é um dos cargos mais importantes da Alesp depois da presidência. Esse 

cargo, que é o segundo secretário, ele é como se fosse o prefeito da Alesp, ele toma conta da 

Casa Legislativa, de toda a parte administrativa, funcionário, contrato. É um cargo de extrema 

responsabilidade, é um cargo extremamente disputado. E a gente fica contente por ter o nosso 

deputado fazendo o seu trabalho importante aí frente à Assembleia Legislativa, representando 

o nosso município. E que Deus abençoe para que ele continue nessa trajetória de brilhantismo, 

de competência e que tanto tem feito para a nossa cidade. Obrigado, viu, presidente? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As moções continuam em discussão. Com 

a palavra o vereador Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Sr. Presidente, mais uma vez quero prestar aqui 

as minhas condolências ao nosso amigo guarda municipal que foi vítima da Covid, o qual eu 

também já mostro o meu pesar para todas as famílias paranaenses, a qual eu represento 

também da cidade de Mariluz, no qual essa semana tivemos o falecimento do nosso querido e 

amado Dr. Luiz de nossa cidade. Primeiro foi a esposa dele, meia hora depois infelizmente foi 
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ele. Uma pessoa muito querida em nossa cidade. Eu acho que hoje sessenta por cento do 

povo de Mariluz acima de cinquenta anos passou na mão dele, ou de uma forma, ou de outra. 

Se não bastasse o destino, domingo também faleceu o meu amigo vereador que foi quatro 

vezes vereador e estava atuando agora como secretário da Saúde da cidade de Mariluz, Joel 

Magalhães dos Santos. Destino também foi tão ingrato que levou a nossa amada Profa. Jovita. 

Então, Sr. Covid, eu acho que tem tanta gente duvidando de você, tem tanta gente que não te 

respeita. Poxa, perdoa as pessoas que têm medo de ti, porque são muitas vidas ceifadas por 

irresponsabilidade de pessoas que não pensam em sua família, que não pensam que essa 

doença, ele nunca vai pegar, só pensa que a doença é para o outro. Assim como meus amigos 

do Paraná e de toda a região de Mariluz hoje está de luto, eu também estou. Não só pelo meu 

povo da minha cidade de Mariluz, mas também pelo nosso povo de Indaiatuba, que sofre pelo 

descaso e pela irresponsabilidade dessas pessoas que não respeitam a vida. Obrigado, 

presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As moções continuam em discussão. As 

moções estão em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 

se manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade, e as moções de pesar serão 

encaminhadas aos familiares.  

Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Matérias apresentadas.  

Veto nº 2/2021, Executivo Municipal, “Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 22/2021, que 

acrescenta o dispositivo na Lei nº 3.525, de 18 de março de 1998, que dispõe sobre 

loteamentos, arruamentos, retalhamentos de imóveis em geral”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 26/2021, Alexandre Carlos Peres, “Dispõe sobre a proibição de queimadas no 

município de Indaiatuba”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 40/2021, Executivo Municipal, “Altera dispositivos da Lei nº 5.065, de 13 de 

março de 2007, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, e dá outras providências”. 

Projeto de Lei nº 41/2021, Executivo Municipal, “Dá nova redação ao artigo 3º da Lei nº 6.047, 

de 6 de setembro de 2012, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção e 

Defesa dos Animais”. Às comissões. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Os projetos serão encaminhados às 

comissões. 

Gostaria de avisar aos nobres pares que estou recebendo dois projetos do Executivo e gostaria 

que a primeira secretária lesse os projetos que eu já vou incluí-los na Ordem do Dia... Na 

Pauta de hoje, tá bom? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Complementar nº 3/2021, 

Executivo Municipal, “Dispõe sobre a reorganização da administração pública municipal direta 

e indireta, na forma que especifica, incluindo a criação e extinção de órgãos e entidades e a 

transferência e extinção de cargos de provimento efetivo e em comissão e de funções de 

confiança, e dá outras providências”. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Às comissões. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Às comissões. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Mesma coisa esse, tá? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 42/2021, Executivo Municipal, 

“Dispõe sobre o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão do Quadro Geral de Pessoal 

da Prefeitura Municipal”. Às comissões. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Tem três pedidos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Tem três pedidos de regime de urgência. 

Vou ler aqui os requerimentos, ok?  

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

133-I, alínea “a”, do Regimento(F) Interno que o Projeto de Lei Complementar 3/2021, de 

autoria do Poder Executivo, tramite em regime de urgência”. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Podemos votar em bloco ou não? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Podemos votar em bloco os três? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Os três? Não, só esses dois. Do [ininteligível] do Fundeb, 

certo? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Não. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Certo. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Um deles-- 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Ah, o do Fundeb, certo. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível], mas esses dois vota individual. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O número 3 e o número... [ininteligível] 

com a caneta. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Quarenta e dois. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): E o 42. “A Mesa da Câmara Municipal vem 

respeitosamente requerer ao Plenário nos termos do artigo 133-I, alínea “a”, do Regimento(F) 

Interno que o Projeto de Lei nº 42/2021, de autoria do Poder Executivo, tramite em regime de 

urgência”. Os dois projetos estão em discussão. Os dois requerimentos de urgência. Com a 

palavra o vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. 

Novamente, boa noite a todos. Está sendo discutido se vota em regime de urgência, o que 

significa votar apenas uma discussão, apenas uma votação para aprovar ou não a lei e ela ser 

encaminhada ao Executivo para a sua sanção dois projetos que acabaram de chegar, e 

acabaram literal, nem no site da própria Câmara ainda está. A gente entende que algumas 

questões são urgentes, mas no meu ponto de vista é um projeto que mexe na estrutura interna 

da prefeitura, que muda a exigência de classificação e qualificação para cargos, enfim. É 

importante enxugar a máquina, que parece ser um dos objetivos do projeto, mas isso tem que 

passar por maior discussão, por maior aprofundamento sobre o entendimento do projeto em si. 

Então nós, do bloco da oposição, somos contra o regime de urgência, não necessariamente 

contra o projeto, mas a forma como ele está tramitando muito em cima da hora. A gente teve 

acesso agora na Mesa, tendo que comparar planilha, comparar as coisas, ver como estava, 

enfim. O regime de urgência, ele normalmente não é usado dessa forma, não é uma sessão, 

algo super fundamental de ser feito em apenas um dia. Se é tão urgente, a gente poderia 

convocar outra sessão remota ou presencial para discutir, conforme normalmente é em duas 

discussões. Então o nosso voto quanto ao regime de urgência desses dois projetos é contrário. 

O outro regime de urgência votaremos favoráveis, que é a questão do Fundeb. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Queria deixar bem claro para o nobre 

colega que o regimento me permite fazer isso e também antes de começar a sessão, quando 

eu recebi os projetos, falei que eu faria uma paralisação da sessão para que o senhor lesse o 

projeto. O senhor pegou o projeto, leu, e eu acredito que o senhor é uma pessoa bastante 

inteligente e consiga ler duas folhas bem rapidamente. E se o senhor quiser, nós podemos 
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fazer uma pausa na sessão para que o senhor analise melhor o projeto e vote tranquilo, porque 

aqui ninguém está para enfiar projeto nenhum abaixo na goela de ninguém, mas as coisas têm 

que ser bem claras. E só estou fazendo o que o Regimento Interno da Casa me permite. O 

projeto está em discussão. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Os dois requerimentos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Os dois requerimentos estão em votação 

em bloco. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi 

aprovado pela maioria. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: O requerimento. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O requerimento de urgência.  

“A Mesa da...”. Mais um requerimento, do Projeto 40/2021. “A Mesa da Câmara Municipal vem 

respeitosamente requerer ao Plenário nos termos do artigo 133-I, alínea “a” do Regimento 

Interno que o Projeto de Lei nº 40/2021, de autoria do Poder Executivo, tramita em regime de 

urgência”. O requerimento está em discussão. O requerimento de urgência está em votação. 

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

requerimento de urgência foi aprovado por unanimidade.  

Com a palavra a Senhora Secretária. Vamos direto para a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, peço ao senhor que a votação 

dos projetos seja da mesma forma em bloco, da forma como foi feito os requerimentos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O nº 21 e o nº 40-- 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: O nº 21 e o número... Não, perdão. Não é o 

21. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Qual que é? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: E o 42. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Isso. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Não, o 42 é o do Fundeb. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: O 42 é o do Fundeb... Não, o 40 é o do 

Fundeb, vota separado. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O 21 e 40, correto? 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Não, o 40 vota separado, o 21 e o... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não, é o 21. É o 3 e... O complementar 3 e 40. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Isso aí. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Quarenta e dois. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Complementar 3 e 42 vota em bloco, e a lei 40 

em separado, por favor. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Perfeitamente. Todos concordam? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Suspende a sessão por cinco minutos para colher as 

assinaturas dos... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu vou suspender a sessão por cinco 

minutos só para colher a assinatura das comissões, tudo bem? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Peço para que o vereador Ricardo França 

analise mais o projeto também, tá bom? 

[Sessão suspensa] 

[Sessão reaberta] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Está reaberta a sessão. Com a palavra a 

primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 40/2021, “Altera dispositivos 

da Lei nº 5.065, de 13 de março de 2007, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento”, 

Executivo Municipal. 

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

está em votação. Esse é o do Fundeb. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): É. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: [pronunciamento fora do microfone]. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Ricardo França. 

O projeto está em discussão. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Tinha entendido que já tinha até votado. Peço 

desculpas. Basicamente, o Fundeb, ele está sendo obrigado por um, ao meu entender, um erro 

que vem via governo federal a composição do seu conselho, mas o problema maior não é a 

composição do conselho, e sim a durabilidade dos mandatos e o início de cada mandato dos 

seus conselheiros. Atualmente, até a vigência da mudança da lei, os conselheiros são 

nomeados por dois anos, podendo ser reconduzidos por igual período. E isso dá uma dinâmica 

de entrada e saída de pessoas, dos doze membros do Fundeb, de uma forma onde existe uma 

capacitação entre as pessoas que vão entrando e saindo, aprendendo como que funciona, o 

que tem que ser feito e como ser feito. A mudança que tem que ser feita para a gente estar em 

conformidade para ter o recebimento de verba, ela vem como se fosse uma normativa do 

governo federal. A gente tem que se equiparar ao que o governo federal definiu, que muda que 

os mandatos são agora de quatro anos, não tendo mais a possibilidade de recondução do 

cargo. Ou seja, a cada quatro anos vão entrar os conselheiros, sem saber exatamente como 

que funciona todos os trejeitos, vão aprender durante esse período, e esse conhecimento vai 

se perder, porque vai ter uma quebra, uma ruptura de conhecimento. E isso é um problema, a 

meu ver. E além disso, ainda a nomeação se dá no terceiro ano do Executivo. Ou seja, o 

prefeito, ele nomeia para os próximos quatro anos praticamente, porque é no último dele, no 

começo do ano. Então ele fica um ano com parte do conselho que ele nomeou, outra parte é 

escolhida pela sociedade civil, e isso perdura o mandato seguinte praticamente inteiro. Então 

ao meu entender é um erro, mas isso vem do governo federal, a gente tem que votar favorável 

justamente para ter condição de receber o fundo, mas é um erro que eu acredito que isso vai 

mostrar com o tempo, infelizmente. Uma questão que vem sendo sempre discutida quando a 

gente vai fazer uma nova composição de algum conselho aqui é justamente essa 

transitoriedade entre as pessoas, conseguir passar o aprendizado de um para o outro, quando 

vai ter a troca de conselheiros, enfim. É um problema, mas infelizmente é um problema que a 

cidade vai ter que sofrer por um erro do governo federal. Muito obrigado. O nosso voto vai ser 

favorável, mesmo discordando da medida, porque a gente tem que seguir isso, infelizmente. É 

muito triste ver o erro que vai acontecer. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto continua em discussão. Com a 

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

contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade.  
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Arthur, esses dois projetos que nós vamos votar agora, nós não podemos votar em bloco, tá? 

Porque um é três quintos e outro é maioria absoluta. Então nós vamos votar os projetos 

separados. Parece que um deles têm uma emenda. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Isso. Peço que a vereadora leia o projeto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Complementar nº 3/2021, 

Executivo Municipal, “Dispõe sobre a reorganização da administração pública municipal direta 

e indireta, na forma que especifica, incluindo a criação e extinção de órgãos e entidades e a 

transferência e extinção de cargos de provimento efetivo e em comissão e de funções de 

confiança, e dá outras providências”. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: E a emenda. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Peço que a vereadora leia a emenda. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda modificativa ao projeto de lei, “O inciso 

II do artigo 2º do projeto de lei passa a ter a seguinte redação: “Criados 230 novos”. 

Justificativa: “É que nos termos do inciso III do artigo 3º ficaram mantidos 51. Em comparação 

com o quadro da situação atual constante da mensagem legislativa a subtração da nova 

situação com os cargos mantidos teremos 23 cargos criados e não 225, como informado no 

inciso II que se pretende alterar””. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Duzentos e trinta. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Duzentos e trinta, desculpa. “Duzentos e trinta 

cargos criados e não duzentos e vinte e cinco como informado no inciso II que se pretende 

alterar. Jorge Luis Lepinsk, vereador”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): 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. O projeto está em discussão. Com a 

palavra o vereador Ricardo França. 

[Falas sobrepostas] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Da emenda. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: E depois coloca em votação depois. Então coloca-- 
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: A própria emenda depois. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Porque atrapalhou, né? Inverteu. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É. Inverteu. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vamos votar então, anulando a votação da 

emenda. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Os favoráveis permaneçam-- 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Os favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem. A anulação da emenda foi aprovada por unanimidade. Peço que a 

secretária faça a leitura novamente. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Complementar nº 3/2021, 

Executivo Municipal, “Dispõe sobre a reorganização da administração pública municipal direta 

e indireta na forma que especifica, incluindo a criação e extinção de órgãos e entidades e a 

transferência e extinção de cargos de provimento efetivo e em comissão e de funções de 

confiança, e dá outras providências”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto está em discussão. Com a 

palavra o vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Novamente, boa noite a todos. Até ressalto a 

questão do cronômetro, que está um pouquinho distante do que é o ideal. Vamos lá. Como 

havia falado, explicado no momento de discutir o regime de urgência, eu acredito que esse tipo 

de projeto, ele é fundamental de ser mais discutido, aprofundado e entendido. Não é uma 

questão apenas de leitura. É uma questão de comparativo com outras tabelas, com outras 

funções que eram estabelecidas a cada cargo, a cada responsabilidade daquele servidor. E um 

ponto que a gente já observou é a questão do nível superior, que para alguns... Como eu disse, 

a questão do tempo. Para alguns, o nível superior... Para alguns cargos o nível superior era 

exigido e agora modificou-se para superior completo ou cursando, abrindo uma modificação. 

Então é esse tipo de detalhe que é importante ser melhor discutido, melhor entendido. Por 

exemplo, aqui na Câmara antes não exigia-se nível superior, nem cursando. Passou-se um 

tempo, o Ministério Público apontou algumas questões e aqui a Casa se adequou. Mas isso foi 

discutido, foi aprofundado. Então não basta uma questão de leitura superficial e meramente 

comparativa, igual a gente teve um pouco de tempo para fazer, mas tem muitos outros 
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pormenores a serem avaliados. Então eu acredito que essa medida também será aplicada na 

Fiec, no Saae e que venha para essa Casa em um trâmite melhor, em um trâmite que 

realmente dê tempo de todos avaliarem, discutirem, entenderem. Essa medida, ela vem muito 

em direção aquilo que foi judicializado, a extinção de alguns cargos, mas se a intenção da 

máquina pública é enxugar, que faça isso em toda a sua extensão, não apenas quando o 

Judiciário pede. Então o nosso voto será favorável por entender que está no caminho certo, 

que é austeridade(F), infelizmente, que é um momento de pandemia, tem que tentar enxugar 

mesmo, principalmente se não for necessário. Mas que isso não seja uma medida só por conta 

do que foi judicializado, que isso venha nas outras autarquias também, no Saae, na Fiec, que 

venha com tempo para a gente analisar e que isso seja um episódio fora da linha natural do 

que sempre aconteceu nessa Casa, pois o diálogo sempre imperou aqui e tem que ser assim. 

A gente sabe como que funciona o regimento. O regimento permite isso, mas a gente tem que 

conseguir ter um diálogo aqui. Porque vindo desta forma não vai ser interessante, até porque a 

sociedade lá fora clama por esse tipo de economia, espera esse tipo de economia, mas quer 

ter transparência naquilo que está sendo discutido aqui dentro, quer entender como que está 

sendo criado os entendimentos, como que está sendo desenvolvido o diálogo aqui dentro. 

Então reitero, a gente não é contra reduzir gasto público de salário de funcionário 

comissionado, enfim. Se a máquina conseguiu identificar que dá para reduzir, que ótimo. Mas 

desta forma, com o tempo curtíssimo, não acho interessante que isso volte a acontecer. Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Boa noite novamente, Sr. Presidente, a todos 

os vereadores. Sr. Presidente, aquela velha expressão de quando a gente dá a mão, a pessoa 

quer o braço, quando quer o braço, a gente dá... quer o corpo, a cabeça e aí vai dominando 

tudo. Nós estamos vindo aqui falar de redução de gastos públicos, de corte na carne e mesmo 

assim nós estamos levando xingo, vereador. Não é possível. São coisas muito boas, né? Se 

tem uma coisa que eu prezo muito na minha vida é por tentar eliminar do serviço público, do 

ente público a chamada burocracia. A burocracia é o que trava o nosso país hoje, né? Então 

você tem que ter prazos e coisas, geralmente para fazer uma coisa boa. E aí às vezes você 

deixa de fazer essa coisa boa por causa da burocracia. A burocracia não pode impedir a gente 

de trabalhar. Então a gente não se programou para essa pandemia, a gente não se programou 

para essa doença, a gente não se programou para viver o que a gente está vivendo, mas 

quando a gente tem a oportunidade, a possibilidade de tentar fazer algo para melhorar, a gente 



 
 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 

 

 

tem que fazer, independente da burocracia. Então para explicar a população de Indaiatuba, a 

todos que nos ouvem, o que nós estamos falando neste projeto, e vou aproveitar, se me 

permitem, vereadores, também explicar o próximo, que é em relação a fundação, que são 

complementares inclusive, apesar de apenas uma das leis ser complementar. Primeiro lugar, a 

questão das secretarias. Nós estamos reduzindo o número de secretarias do nosso município. 

Então haverá uma fusão entre a Secretaria de Controladoria e a Secretaria de Corregedoria 

Geral do município, haverá uma fusão entre essas duas secretarias e criaremos a Secretaria 

da Transparência. E só para deixar muito claro, tudo o que eu vou falar, do início da minha fala 

até o final, o objetivo é economia de gastos públicos. Para deixar bem claro, por que estão 

fazendo isso? Economia de gastos públicos. Perfeito? Então as duas secretarias na verdade se 

unirão, teremos um enxugamento da máquina dentro disso. A economia orçamentária vai ser 

maior. Então estamos aqui votando, conto com o voto favorável de todos, a redução de 

cinquenta por cento dos cargos em comissão na Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Nós 

estamos falando em uma economia orçamentária de aproximadamente três milhões de reais 

por mês. Vocês devem imaginar que isso exigiu uma grande reestruturação, exigiu vários 

estudos, exigiu formas da gente poder trabalhar em cima disso, e nós estamos com uma 

economia hoje orçamentária de três milhões por mês. É isso o que nós estamos votando aqui 

nessa sessão. Então a diminuição de quinhentos e vinte e oito cargos comissionados, em uma 

cidade de duzentos e quarenta mil habitantes, não era um número exacerbado, mas estamos 

diminuindo para duzentos e setenta e seis cargos em comissão no nosso município. Além da 

questão da qualificação, como bem disse o vereador. Nós estamos... Todos os cargos em 

comissão a partir da vigência da nova lei deverão ter Ensino Superior os seus agentes ou pelo 

menos que estejam em curso, que estejam cursando esse Ensino Superior. E é importante 

ressaltar isso, vereador Ricardo, em relação ao prazo, porque nós estamos fazendo... Toda vez 

que a gente faz uma adequação, a gente tem que pensar em todos. E além de nós estarmos 

mudando o cenário para mais de quinhentas pessoas, mesmo que alguns, a maioria inclusive, 

já tinham que ter essa qualificação, nós estamos mudando o cenário para eles. Então alguns 

não tinham. Nós temos que dar tempo pelo menos de adequação. Isso é ser humano, isso é 

verificar que não são apenas funcionários números, que são funcionários seres humanos, eles 

precisam ter um tempo de adequação para poder se adequar na nova lei e não perder os seus 

empregos. Isso vem porque nós estamos antecipando uma tendência administrativa jurídica de 

todos os governos do enxugamento da máquina pública. O prefeito Nilson Gaspar, na verdade, 

está à frente do seu tempo aí antecipando realmente uma tendência do enxugamento, cortando 

na carne. Inclusive parabéns, prefeito, é muito difícil tomar uma decisão como essa, 
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principalmente na reestruturação que tudo isso vai exigir. Sr. Presidente, acho que o tempo foi 

de dez minutos. E para a discussão do projeto nós temos quinze, né?  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Prossiga, vereador. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Isso. Perfeito. Portanto, Sr. Presidente, essa 

antecipação vem a calhar em um momento que nós estamos passando por pandemia, em um 

momento em que todos os municípios estão passando por corte de receita, afinal, se nós não 

temos economia, nós não estamos gerando impostos, e nós estamos aqui em Indaiatuba 

transformando Indaiatuba, que seja um grande exemplo, não só para o estado de São Paulo 

mas para o Brasil inteiro, onde cortar na própria carne, qualificar o seu quadro de funcionários 

em comissão, em confiança e garantir que a gente tenha uma economia orçamentária para 

poder aplicar nessa pandemia que nós estamos sofrendo. Então fica aí a explicação do que 

está sendo feito neste projeto. Ainda terá a votação da Fundação Pró-Memória. Eu vou 

aguardar para ter um tempo melhor, também para eu poder explicar de forma bem clara, bem 

transparente para a população, porque aqui nós não estamos escondendo nada. Pelo 

contrário, estamos garantindo que Indaiatuba se torne um exemplo cortando na própria carne. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Vossa Excelência... 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Muito obrigado, Sr. Presidente. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Me dá um aparte? 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Por favor. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Obrigado, Senhor Vereador, pela parte. 

Ressaltando que não houve xingamento, apenas obviamente uma reclamação prudente. E 

ninguém está exigindo um excesso de burocracia. Pelo contrário, que parte daquilo que é 

comum e que é organizado seja feito desta forma. É muito importante que a gente consiga 

enxugar, tanto é que foi um dos motes de campanha do próprio candidato a prefeito Bruno 

Ganem, a quantidade de cargos que poderiam ser enxugados (sic). A prefeitura demonstra que 

ele estava certo nesse momento então. E é muito importante que a gente venha a lutar para 

que isso transmita a nossa sociedade uma ação que seja feita coordenada e com 

entendimento de todos. Eu reitero, não é interessante que vire um hábito mandar de cinco e 

meia da tarde um projeto de lei para ser votado em regime de urgência, que como Vossa 

Excelência colocou, impacta a vida de tantas pessoas, de tantas famílias, né? Para o 

município, para a saúde financeira, será interessante uma economia de mais de três milhões, 
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mas isso é muito importante que seja amplamente discutido e a gente tem que ter isso em 

mente. E a discussão nesse Plenário, o parlamento é a arte de falar, parlar, de discutir, chegar 

em um entendimento. E por mais que Vossas Excelências estejam em maioria, eu estou aqui 

para somar com todos, para que esta Casa produza cada vez leis melhores, ações melhores e 

discutir o projeto com mais profundidade é essencial para isso. Então agradeço o aparte que 

Vossa Excelência me deu. Só esse pequeno lembrete que a gente tem que correr desta forma, 

ao meu entender. Muito obrigado. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Obrigado, vereador. Eu dou o seguinte 

recado, vereador, a eleição já acabou, vamos parar com essa história de quem estava certo, 

quem estava errado, principalmente porque o seu candidato dizia que o preço do ônibus ia ser 

de dois reais. Então a gente não tem essa de quem está certo, quem está errado. Esse 

trabalho foi feito por profissionais da prefeitura capacitados, que fizeram um estudo de 

reestruturação nas possibilidades de corte de cargos ou não, na máquina pública, no 

enxugamento, de forma responsável, responsável. Então é importante deixar isso bem claro. A 

eleição já acabou, vamos fazer o que é bom para a nossa cidade de Indaiatuba. Obrigado, Sr. 

Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto continua em discussão. O projeto 

está em votação nominal. Vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Doutor Chiaparine. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereadora Ana Bannwart. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART: Favorável. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Décio Rocha. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O meu voto também é favorável. O projeto-

- 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto foi aprovado por unanimidade. 

Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 42/2021, Executivo Municipal, 

“Dispõe sobre o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão do Quadro Geral de Pessoal 

da Prefeitura Municipal”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Peço que a vereadora leia a emenda. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 

42/2021, “O inciso II do artigo 2º do projeto de lei passa a ter a seguinte redação: “Criados 230 

novos cargos”. É que nos termos do inciso III do artigo 3º ficaram mantidos 51. Em comparação 

com o quadro da situação atual constante da mensagem legislativa a subtração da nova 

situação com os cargos mantidos teremos 230 cargos criados e não 225, como informado no 

inciso II que se pretende alterar. Jorge Luis Lepinsk, vereador”. 

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

está em votação. Vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereadora Ana Bannwart. 



 
 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 

 

 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereadora Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Doutor Chiaparine. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Décio Rocha. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O meu voto também é favorável. O projeto 

foi aprovado por unanimidade. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Peço justificativa de voto, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Por maioria absoluta, viu? 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Peço justificativa de voto, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Arthur para a 

justificativa do voto. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, novamente boa noite. Sr. 

Presidente, dentro também, como eu disse na minha primeira fala em relação à economia de 

gastos, dentro da economia de gastos também lembro uma pessoa que trabalhava aqui junto 
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com a gente na Câmara que falava em relação a eficiência, né? Então a economia de gastos 

também tem a ver com a eficiência. Nós temos... O prefeito Nilson Gaspar sempre teve um 

olhar muito forte em relação a história da nossa querida cidade Indaiatuba. E hoje nós temos 

uma fundação no status de fundação, muito comparável a uma autarquia, mas com as 

limitações que existe em uma fundação, por exemplo, o seu orçamento próprio. E esta 

fundação hoje, ela está com dificuldades para trabalhar de forma como respeitando o que o 

Tribunal de Contas está começando a exigir para essa fundação. Então hoje para a existência 

da... Até enumerei aqui para eu poder falar, para a existência da Fundação Pró-memória nós 

teríamos que ter hoje a contratação de um procurador, dois procuradores, de contador, de um 

Departamento de Recursos Humanos, de um Departamento de Licitação. E hoje o orçamento 

da Fundação Pró-memória gira em torno de mais de sessenta por cento a mais é folha de 

pagamento, pessoas. As pessoas são cem por cento importantes, porém, em uma fundação 

que o trabalho visa a preservação da história, esses recursos ficam limitados, ficam só para 

manter a estrutura funcionando, e a gente tem que ampliar, a gente tem que garantir a 

preservação da história da nossa cidade. Então vão haver (sic) algumas mudanças 

administrativas, o conselho se mantém, existirá cada vez mais um trabalho em cima da 

preservação da história, mas a gente precisa fazer essas mudanças administrativas para que 

tudo isso que o Tribunal de Contas está pedindo, toda essa estrutura custosa não atrapalhe, 

como eu bem disse da burocracia, não atrapalhe o desenvolvimento da Fundação Pró-

memória, para que vire realmente um departamento específico para a história da nossa cidade. 

Então peço favorável de todos... Peço voto favorável, perdão, de todos os vereadores para que 

a gente possa garantir cada vez mais a preservação dessa história. Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Na verdade, o vereador Arthur está 

agradecendo aos votos. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Perdão, perdão, perdão. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 2/2021, Luiz Carlos 

Chiaparine, “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao pastor 

André Luís Garó”. Votação única, dois terços. 

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

está em votação. 
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ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É dois terços. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): É dois terços, mas é votação única 

nominal. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Décio Rocha. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereadora Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Doutor Chiaparine. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereadora Ana Bannwart. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O meu voto também é favorável. O projeto 

foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 32/2021, Luiz Carlos 

Chiaparine, “Denomina Rua Maria do Socorro da Silva Mano o logradouro do Jardim 

Residencial London Park, que especifica”. Votação única simples. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto tem uma emenda. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda modificativa, “Altera a redação da 

emenda do artigo 1º do Projeto de Lei nº 32/2021, que denomina Rua Maria do Socorro da 

Silva Mano o logradouro do Jardim Residencial London Park, que especifica”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): A emenda está em votação. Os vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, aos contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por 

unanimidade. 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 primeira 

secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 25/2021, Ana Maria dos 

Santos Bannwart, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializam 

serviços e produtos para animais exporem em local visível ao público informações sobre ser 

crime praticar maus tratos, ferir ou mutilar animais domésticos ou domesticados, nativos ou 

exóticos”. Segunda votação simples. 

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

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

se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade.  

Não tem ninguém escrito na Palavra Livre. Declaro encerrada a 6ª Sessão Ordinária de dois mil 

e vinte e um. 

 

[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 14 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


