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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 12 de abril de 2021 

 

Às dezoito horas e oito minutos do dia doze de abril 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 8ª 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 WILSON JOSÉ DOS SANTOS - “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se 

esperam, e a prova das coisas que se não veem. ” (Hebreus, capítulo 11, Versículo 1), o Sr. 

Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Ata da 7ª Sessão Ordinária da 

1ª Sessão Legislativa Ordinária - de 05 de abril 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 499/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Instalar redutores de velocidade (lombada ou tachões) na Rua Venezuela, em frente aos 

números 47/ 57, Jardim América; Nº 500/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Providenciar 

revitalização do Bosque dos Eucaliptos, situado à Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé e a Rua 

Jacob Lyra, no Jardim Morada do Sol; Nº 501/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Implantar em Indaiatuba, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo - IFSP; Nº 502/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Implementar mais 

procedimentos terapêuticos previstos na Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares, bem como a ampla divulgação das práticas integrativas oferecidas pela 

rede municipal de saúde; Nº 503/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Examinar a 

viabilidade de implementação de mais escolas técnicas e tecnológicas no município; Nº 

504/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar redutor de velocidade na Rua Geraldo 

Batista de Moura, nas imediações do número 102, no Jardim Tancredo Neves; Nº 505/21 - 
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RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar redutores de velocidade na Rua Walter Ruesch, 

no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima; Nº 506/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar o recapeamento do pavimento asfáltico da Estrada Doutor Rafael Elias José Aun, 

sobretudo, no trecho da via entre a Vila Avaí e o Jardim Morumbi; Nº 507/21 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Verificar a viabilidade de instalação de faixa elevada na 

Avenida Francisco de Paula Leite, nas imediações do número 1251, noJardim Kioto II; Nº 

508/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar a viabilidade de criar benefícios de 

complementação de renda para comércios, similar ao Programa Renda Mínima Indaiatuba, 

visando amenizar os contínuos impactos econômicos decorrentes da pandemia e contribuir 

para reduzir o índice de fechamento de comércios no município; Nº 509/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar manutenção e troca das lâmpadas por LED na Avenida Itororó, 

Indaiatuba; Nº 510/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar manutenção e limpeza da 

ciclofaixa na Avenida Coronel Estanislau do Amaral, Indaiatuba-SP ; Nº 511/21 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Instalar placas indicativas de nomes de ruas e logradouros nos bairros 

Jardim Patrícia e Jardim Eldorado; Nº 512/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Solicitar 

alteração da via para mão única de direção, ao longo da Rua Ângelo Stocco, Jardim Morada 

do Sol; Nº 513/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Solicitar alteração da via para mão 

única de direção ao longo da Rua Octacílio Furlan, Jardim Morada do Sol; Nº 520/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente, em caráter de urgência, para 

notificar os proprietários dos imóveis do início da Estrada do Fogueteiro, Bairro Recreio 

Internacional Viracopos, para efetuar a execução de calçada e sua limpeza; Nº 521/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente, em caráter de urgência, para 

instalar academia ao ar livre no Bairro Jardim Primavera - Indaiatuba; Nº 522/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao Departamento de Preservação e Memória e Secretaria 

de Cultura, para efetuar melhorias e atualizar as informações sobre a história do município 

de Indaiatuba nas plataformas digitais; Nº 523/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Proceder com a 

poda das árvores na Avenida Itororó, em toda sua extensão; Nº 524/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Intensificar o policiamento na Rua João Martini - Bairro Jardim Morada do Sol – 

Indaiatuba; Nº 525/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Readequar as faixas de pedestre 

em toda a extensão da Avenida Eng. Fábio Roberto Barnabé, Parque Ecológico; Nº 526/21 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar atendimento prioritário para retirada dos 

medicamentos do tratamento da Covid-19 nas farmácias da rede municipal; Nº 527/21 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar a implantação de vídeo-aulas das atividades da 

minha lição, estudos técnicos e pedagógico; Nº 528/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 
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Implantar uma academia ao ar livre na praça Juvenal Limeira próximo ao Jardim Marina ; Nº 

529/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Interceder junto ao Governo Federal para 

implantar Escola de Federal de Educação Profissional em Indaiatuba; Nº 530/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Implantar câmeras de monitoramento no entorno dos 

Condomínios Tamoio I e II, Jardim Camargo Andrade; Nº 531/21 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Revitalizar o parquinho do Jardim Portal do Sol; Nº 532/21 - DR. OTHNIEL 

HARFUCH - Implantar um Posto Avançado de Registro Civil na maternidade do HAOC; Nº 

533/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Instalar um Ecoponto Subterrâneo no Jardim 

Itamaracá; Nº 534/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar a limpeza da Praça Leonor 

de Barros Camargo; Nº 535/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Construir uma canaleta 

(sargetão) na Rua Acrisio de Camargo 119, esquina com a 5 de julho no Jardim Pau Preto; 

Nº 536/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Incluir os Agentes Fiscais e Agentes de Operação e 

Fiscalização de Trânsito e Transporte no grupo prioritário da campanha de vacinação contra 

Covid-19; Nº 537/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Estudar a possibilidade de conceder 

ajuda às micro e pequenas empresas para enfrentamento dos efeitos do fechamento do 

comércio não essencial devido à Covid-19; Nº 538/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - 

Empenhar esforços afim de que o transporte coletivo municipal volte a circular nos horários 

normais, com 100% da frota, respeitando as medidas de segurança; Nº 539/21 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Criar o Departamento Municipal de Defesa, Proteção e Bem-estar 

Animal; Nº 540/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Desenvolver sistema semelhante ao 

“Meu Comércio” para divulgação específica de prestadores de serviços na área da 

educação; Nº 541/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Promover vídeo-aulas gratuitas 

de atividades físicas que podem ser realizadas em casa; Nº 542/21 - JORGE LUÍS LEPINSK 

- Efetuar a instalação de lombada na Rua Nazario Pietro Francesco Vaccaro, altura do 

número 598 – Europark Comercial - Indaiatuba; Nº 543/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES 

- Instalar sinalização de trânsito com finalidade de reduzir a velocidade no acesso da Praça 

Nelson de Almeida Domingues, Jardim Pompeia; Nº 544/21 - ANA MARIA DOS SANTOS 

BANNWART - Estudar a possibilidade de uso de transporte alternativo (vans) como 

alternativa para reduzir a superlotação dos ônibus coletivos em horários de pico, durante a 

fase da pandemia; Nº 545/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Criar um Aplicativo como canal 

de Ouvidoria para Smartphones, no qual o munícipe possa apresentar sua reivindicação e 

acompanhar suas etapas até à conclusão; Nº 546/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Instalar 

um semáforo de pedestre com botoeira na confluência da Rua Pedro de Toledo e Av. 

Itororó, no bairro da Cidade Nova; Nº 547/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Disponibilizar um 
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número de telefone exclusivo para que a população possa contatar o departamento de 

trânsito, 24h por dia, todos os dias da semana, para apresentar reclamações ou denúncias 

de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro; Nº 548/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Implantar um estacionamento à 45º graus na Avenida Fabio Ferraz Bicudo – Indaiatuba; Nº 

549/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Criar uma condição de ajuda aos comerciantes de 

nossa cidade que passam por dificuldades e que estão fechados por causa da pandemia de 

Covid-19. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a indicações de suas autorias os(as) 

Srs(as). Vereadores(as) WILSON JOSÉ DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS 

BANNWART, RICARDO LONGATTI FRANÇA, DÉCIO ROCHA DA SILVA e ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as indicações serão 

encaminhadas ao Poder Executivo Municipal, pelo Departamento de Expediente. Seguiu-se 

à leitura em bloco das moções:  Nº 52/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o 

GCI 1º Classe, Licio Claudio Pereira Flores, pelos serviços prestados no moto 

patrulhamento, Equipe ROMI, atuando no Jardim Morada do Sol, no combate à 

criminalidade; Nº 53/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula GCI 2º Classe Marcos 

Mendes Ribeiro, pelos serviços prestados no moto patrulhamento, Equipe ROMI, atuando 

no Jardim Morada do Sol, no combate à criminalidade; Nº 55/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA 

- Congratula à todos os profissionais da saúde pelo Dia Mundial da Saúde, comemorado no 

dia 07 de abril; Nº 56/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Congratula todos os jornalistas pelo 

Dia dos Jornalistas, comemorado em 07 de Abril; Nº 57/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Pesar pelo falecimento do Sr. Guilherme Gustavo de Souza, ocorrido aos 10 de abril de 

2021. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou que fosse feita a leitura da moção apresentada 

em Plenário, autoria dos vereadores ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, ALEXANDRE 

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

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

SILVA, SILENE SILVANA CARVALINI, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, de Apoio à Indicação 

n° 1437 de 2021, de autoria do Deputado Estadual Rogério Nogueira, que trata sobre à 

construção de miniusinas de oxigênio nos hospitais públicos, nos hospitais universitários e 

nas Santas Casas do Estado. Em seguida, com a palavra, o Sr. Vereador LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE parabenizou o Deputado Estadual Rogério Nogueira pela ideia; e o Hospital 

Augusto de Oliveira Camargo por estar à frente de outras instituições, tendo essa usina de 

oxigênio há mais de dez anos. Colocadas em votação, as moções, com exceção da moção 

de pesar, foram APROVADAS (por unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente informou 

que a moção de pesar será enviada à família enlutada, nos termos do artigo 165, §2º, do 
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Regimento Interno. Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura das matérias 

apresentadas: Projeto de Lei Nº 46/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Denomina “Rua 

Aparecida Savian Escodro" o logradouro do Parque Barnabé, que especifica; Projeto de Lei 

Nº 47/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Denomina “Manoel Messias de Araújo” o atual 

logradouro da Rua 11, do Bairro Parque Barnabé, que especifica; Projeto de Lei Nº 48/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua Miguel Fernandes o logradouro público no Parque 

Barnabé, que especifica; Projeto de Lei Nº 49/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua 

Antonia Campregher Wolf o logradouro público no Parque Barnabé, que especifica; Projeto 

de Lei Nº 50/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Glória Ferrarezzi Martins, 

o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé, que especifica; Projeto de Lei Nº 

51/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Institui no calendário oficial de eventos do município 

a "Festa em Louvor a Santo Antônio", no Jardim Morada do Sol; Projeto de Lei Nº 56/21 - 

Executivo Municipal - Altera o art. 4º da Lei nº 6.416, de 06 de fevereiro de 2015, que institui 

o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Indaiatuba e dá outras 

providências; Projeto de Lei Nº 57/21 - Executivo Municipal - Autoriza repasse de recursos 

financeiros, em favor das entidades que especifica, no corrente exercício, e dá outras 

providências. Todos os projetos lidos foram encaminhados às comissões permanentes a 

eles pertinentes, para a elaboração dos devidos pareceres, nos termos do artigo 168, caput, 

do Regimento Interno. Em seguida, a Mesa da Câmara Municipal apresentou Requerimento 

de Regime de Urgência aos projetos: Projeto de Lei Nº 57/21 - Executivo Municipal - 

Autoriza repasse de recursos financeiros, em favor das entidades que especifica, no 

corrente exercício, e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, 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. 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 57/2021 - 

Executivo Municipal - Autoriza repasse de recursos financeiros, em favor das entidades que 

especifica, no corrente exercício, e dá outras providências. Colocado em discussão, com a 

palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA explicou que o projeto colocará 

em prática o auxílio previsto em orçamento para entidades do terceiro setor, que também 
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estão passando por dificuldades, tais como a ABID, Irmã Dulce, APAE, Casa da Criança 

Jesus de Nazaré, Casa da Providência, CIASPE, CAMP, Dispensário Antônio Frederico 

Ozanam, Educandário Deus e a Natureza, Casa da Fraternidade, MANAEM, Bolha de 

Sabão, SISNI. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 

34/2021 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Altera o art. 1º da Lei no. 7.521, de 17 de 

dezembro de 2020, que Institui o Dia Municipal de Entrega do Troféu e da Medalhado Mérito 

Ciclístico aos ciclistas profissionais de Indaiatuba. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos 

seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 35/2021 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua 

Gustavo Martin Sander o logradouro público no Parque Barnabé, que especifica; Projeto de 

Lei Nº 36/2021 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua Luis Américo de Jesus Baptista o 

logradouro público no Parque Barnabé, que especifica; Projeto de Lei Nº 37/2021 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Denomina Rua Guilherme Bassani o logradouro público no Parque 

Barnabé, que especifica; Projeto de Lei Nº 44/2021 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Denomina Rua Jose Batista de Oliveira, o logradouro público do Loteamento Parque 

Barnabé, que especifica. Colocados em discussão e votação, foram APROVADOS (por 

unanimidade. Seguiu-se à leitura dos demais projetos: Projeto de Lei Nº 26/2021 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre a proibição de queimadas no município de 

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

segunda votação; Projeto de Lei Nº 41/2021 - 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. Colocado em discussão e 

votação, foi APROVADO (por unanimidade) em segunda votação; Projeto de Lei 

Complementar Nº 4/2021 - JORGE LUÍS LEPINSK - Acresce dispositivo na Lei nº 1.284, de 

20 de dezembro de 1973, que Institui o Código Tributário do Município de Indaiatuba. 

Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade) em primeira votação; 

Projeto de Lei Nº 55/2021 - JORGE LUÍS LEPINSK - Autoriza os condomínios a construir ou 

a implantar um local específico de entrega e retirada de produtos comprados e das outras 

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

primeira votação. Não havendo mais nenhuma proposição a ser deliberada, passou-se à 

Palavra Livre. PALAVRA LIVRE: O Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS manifestou 

pesar pelo falecimento do ex-prefeito de sua cidade - Mariluz/PR -, Sr. João Barbosa, em 

decorrência de Covid-19. Nada mais havendo a se tratar, às dezoito horas e quarenta e 

quatro minutos, deu-se por encerrada a presente sessão e de tudo, para constar, foi lavrada 
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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 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 12 de abril de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. Declaro aberta a 8ª 

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

vereador Índio.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que 

se esperam e a prova das coisas que se não veem.” Hebreus, Capítulo 11, Versículo 1. 

EXPEDIENTE 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Para a leitura dos itens, eu convido a 

primeira secretária, Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da 7ª Sessão Ordinária de 

cinco de abril de dois mil e vinte e um.  

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 provada por unanimidade.  

Para leitura das indicações, a nossa primeira secretária, Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Indicações.  

Luiz Carlos Chiaparine, “Instalar redutores de velocidade (lombada ou tachões) na Rua 

Venezuela, em frente aos números 47/57, Jardim América”.  

Ricardo Longatti França, “Verificar a viabilidade de criar benefícios de complementação de 

renda para comércios, similar ao Programa Renda Mínima Indaiatuba, visando amenizar os 

contínuos impactos econômicos decorrentes da pandemia e contribuir para reduzir o índice de 

fechamento do comércio no município”.  

Jorge Luís Lepinsk, “Interceder junto ao Departamento de Prevenção (sic) e Memória e 

Secretaria de Cultura, para efetuar melhorias e atualizar as informações sobre a história do 

município de Indaiatuba na plataforma digital”.  
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Silene Carvalini, “Viabilizar atendimento prioritário para retirada dos medicamentos do 

tratamento da Covid-19 nas farmácias da rede municipal”.  

Alexandre Carlos Peres, “Implantar câmeras de monitoramento no entorno dos Condomínios 

Tamoio I e II, Jardim Camargo Andrade”.  

Dr. Othniel Harfuch, “Implantar um Posto Avançado de Registro Civil na Maternidade do Haoc”.  

Leandro José Pinto, “Incluir os Agentes Fiscais e Agentes de Operação e Fiscalização de 

Trânsito e Transporte no grupo prioritário da campanha de vacinação contra Covid”.  

Décio Rocha da Silva, “Estudar a possibilidade de conceder ajuda às micro e pequenas 

empresas para enfrentamento dos efeitos do fechamento do comércio não essencial devido à 

Covid”.  

Arthur Machado Spíndola, “Criar o Departamento Municipal de Defesa, Proteção e Bem-estar 

Animal”.  

Ana Maria Bannwart, “Estudar a possibilidade de uso de transporte alternativo (vans) como 

alternativa para reduzir a superlotação dos ônibus coletivos em horários de pico, durante a fase 

da pandemia”.  

Wilson José dos Santos, “Criar uma condição de ajuda aos comerciantes de nossa cidade que 

passam por dificuldades e que estão fechados por causa da pandemia de Covid-19”.  

Lidas as indicações, Sr. Presidente.  

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

palavra o vereador Índio.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, meus caros 

amigos vereadores. Boa noite à imprensa. Sr. Presidente, essa indicação, por incrível que 

pareça, também parece que faz parte também das indicações do nosso amigo Décio, como 

também no nosso [ininteligível] amigo França. Eu não tenho nenhum problema de eu falar aqui, 

porque pelas situações que nosso país aí, desculpa, está passando, eu acho que todos nós 

estamos preocupados, sim, com a situação da nossa cidade. Porque não são só problemas 

dos consumidores, mas também esse problema são (sic) dos comerciantes, aqueles que 

servem o consumidor. Sr. Presidente, eu acho que está na hora também de a gente ver alguma 

maneira para a gente socorrer também os nossos comerciantes, ou seja, também nossos 

fornecedores. Porque vai chegar o momento que nós não sabemos mais como vamos atender 

os comerciantes, bares, lanchonetes ou aqueles coitados que vendem o almoço, vendia, né? O 
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almoço para comprar a janta, porque agora nem tem mais como comprar a janta mais, porque 

não têm mais condições. Sr. Presidente, eu acho que nós deveríamos criar algum dispositivo 

para a gente socorrer esses amigos. Sei lá, através de algum empréstimo que o município 

pudesse criar para esse povo, porque muitos deles estão fechando as portas, principalmente 

aqueles que pagam aluguel. Então, eu acho que nós temos, sim, que fazer alguma coisa por 

eles, assim como pensam o Décio, assim como pensam o França, acho que nós pensamos da 

mesma forma. Eu acho que Indaiatuba também deve pensar assim, acho que nosso município 

também deve pensar dessa maneira. Sr. Presidente, obrigado.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Como o vereador citou meu nome, 

parabenizo a indicação do vereador Índio, vereador Décio, vereador Ricardo. Eu acho que é 

um sentimento de todos os vereadores aqui. E todos nós sabemos os problemas que o 

comércio local está vivendo. Com a palavra a vereadora Ana Bannwart.  

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, 

vereadores, Silene, todos aqui presentes, pessoal de casa. Hoje trago a indicação para o 

nosso prefeito em relação ao transporte público. Tenho recebido vários pedidos, há muito 

tempo. Eu pensei que fosse dar uma melhora nisso, no transporte coletivo, ônibus muito 

lotados em horário de pico, pessoas desesperadas, né? Ali está mãe, está pai de família, está 

um estudante, o trabalhador. Então, eu trago a indicação para que o prefeito nesse momento 

coloque vans, um transporte alternativo, para suavizar um pouco, para esvaziar um pouco os 

ônibus, dando mais segurança ao usuário, dando mais segurança a quem está ali pagando 

aquela passagem. Eu acho que dá para estudar essa possibilidade com carinho. Temos aí uma 

ideia também que é pegar o transporte de vans das escolas, a van, as vans que fazem o 

transporte escolar. Esses pais de família estão sem trabalho, com as vans paradas. Estamos 

em pandemia. Seria uma ação nesse momento de pandemia, depois tudo volta ao normal, 

porque a pandemia está aí, está assustando todo mundo, está matando gente. Vamos diminuir 

um pouco o contágio, diminuir as mortes com essa atitude, temos que pensar nesse lado. 

Então, seria uma forma emergencial por causa da pandemia, colocar as vans. Principalmente 

dar oportunidade para os pais de família das vans escolares que estão aí sofrendo sem 

nenhum apoio, sem nenhum recurso. Eu conto com o prefeito, espero que ele analise com 

muito carinho essa indicação. Gratidão a todos.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Ricardo França.  
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Boa noite, Sr. Presidente, vereadoras, 

vereadores, imprensa que nos acompanha, o público que nos acompanha pelas redes sociais. 

Muito obrigado pela palavra. Vim aqui falar de uma das minhas iniquidades ações que é 

justamente em relação àquilo que o Índio nos trouxe agora, esta preocupação deste Plenário, 

não só minha, do Índio, do Décio mas com certeza de todos que estão aqui pensando nessa 

questão do comércio local. A gente veio observando alguns municípios, como Lorena, Mogi, 

que vieram desenvolvendo projetos e estão discutindo em suas Casas de Leis projetos para 

justamente tentar viabilizar formas de ajudar o comércio local. A prefeitura já está tomando 

uma ação, que é de postergar vencimento de tributos, tentando empurrar para frente, porque 

ela não pode abrir mão, mas ela está conseguindo empurrar essa conta mais para frente. Mas 

além disso, acredito que seja possível abrir uma discussão, abrir um diálogo, para verificar o 

que é possível de ser feito, igual essas cidades que estão vindo em diversos modelos no 

sentido de ajudar com parte do aluguel, ajudar com um valor por funcionário afetado, enfim. A 

gente tem que conseguir abrir o diálogo, verificar o que é possível, pegar bons exemplos de 

outras cidades, para conseguir também amparar o comércio nesse momento mais difícil. A 

gente sabe como o pequeno comerciante normalmente sofre muito mais do que às vezes uma 

grande rede, um atacadista, uma empresa que tem múltiplas filiais. Então, é muito importante, 

a meu ver, e mostra como esse Plenário está, sim, em consonância com a sociedade, está, 

sim, com preocupações do melhor da nossa cidade. Porque a gente não só se preocupa com 

toda nossa preocupação, mas também com esses comerciantes, com toda essa cadeia interna 

do nosso município. Que espero que logo a gente consiga, sim, superar essa pandemia, essa 

crise, e a gente consiga logo em sequência dar os primeiros passos em direção a uma 

retomada econômica, que é realmente muito importante. Então, trago essa indicação, outras 

também em direção à questão de zeladoria, manutenção da nossa cidade. Muito obrigado pela 

oportunidade.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Décio Rocha.  

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Boa noite, Sr. Presidente. Cumprimento a toda a 

Mesa, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras e o público de casa, que nos acompanha através 

das redes sociais. A minha indicação também coaduna, quero até parabenizar o vereador Índio 

e o vereador Ricardo França. Eu acredito que se aconteceu essa, digamos assim, essa boa 

coincidência, vereador Ricardo, porque acho que o vereador, ele é o principal canal de ligação 

entre as pessoas e o Poder Executivo. Isso é um bom sinal que nós estamos aí alinhados com 

a população, ouvindo aí o grito, o gemido das pessoas que estão passando por situações aí 



 
 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 

 

 

terríveis. Então, essa questão do comércio da nossa cidade, eu dou destaque principalmente 

ao comércio, às atividades não essenciais, né? Porque o comércio essencial, de certa forma, 

não vou nem falar bem ou mal, né? Vou falar mal, porque essa situação aí, essa pandemia não 

faz, não faz bem para ninguém, mas o comércio essencial, às duras penas, ainda está 

conseguindo trabalhar, desenvolver suas atividades, mas e o comerciante, e o micro, e o 

empresário da atividade não essencial? A gente torce, a gente está orando, a gente sabe que 

logo e muito em breve essa pandemia, ela vai passar. Então nós precisamos criar políticas 

públicas para que esses empresários, esses comerciantes retomem as suas atividades. Então, 

Sr. Presidente, eu indico ao Senhor Prefeito que reúna, chame para uma reunião o presidente 

da Associação Comercial da nossa cidade, eu, como vereador, também me coloco à 

disposição, acredito que com certeza outros vereadores aqui, para que nós possamos discutir 

juntos meios que a gente possa ajudar esses profissionais, esses trabalhadores da nossa 

cidade a terem aí uma perspectiva, terem um caminho para poderem dar a volta por cima 

nessa situação tão difícil que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. 

Muito boa noite.  

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

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

vereadores, a todos os funcionários aqui da Casa presentes. Quero dar um boa noite especial 

ao nosso companheiro vereador, Professor Luiz Carlos, acabou de postar uma foto aí nas 

redes sociais. Então, desejar para ele toda a força, que todos os vereadores aqui estão 

torcendo pela sua breve recuperação. Agradecer também ao vereador Índio, que fez uma 

citação em nome do Professor Luiz Carlos, nosso vereador.  

Sr. Presidente, falando bem brevemente em relação as minhas indicações. Em primeiro lugar, 

a criação de um departamento municipal de proteção e bem-estar animal. Nós temos um 

trabalho muito bem realizado por todas as entidades da cidade ligadas à causa e também pelo 

Conselho de Proteção Animal. Mas a gente sabe que às vezes a gente se sente meio que 

enxugando gelo, né? Porque dando o exemplo dessa pandemia, a gente percebe que o 

número de abandono só aumenta. E com todos os esforços, principalmente dos voluntários 

que trabalham por isso, às vezes a gente se sente remando contra a maré. Então, acreditamos 

que um departamento específico da prefeitura, da cidade, que nos ajude nesse trabalho, seria 

algo fundamental para que a gente possa avançar cada vez mais. Lembrando que devido aos 

esforços de todas essas pessoas, de todos os vereadores dessa Casa, que Indaiatuba já é 

uma referência nesse assunto. Nós já somos uma referência em relação à proteção e bem-
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estar animal, mas a gente sabe que a gente sempre pode melhorar e nós precisamos de uma 

ajuda, de um reforço.  

Em segundo lugar, Sr. Presidente, o desenvolvimento de... que estão todos aqui falando em 

relação ao Meu Comércio, e acho importante que a gente retome também, coloque na Pauta o 

pessoal que trabalha com educação. Então, a indicação visa um desenvolvimento do nosso 

próprio aplicativo, que é o Meu Comércio, que é uma baita iniciativa da prefeitura, que a gente 

tenha também uma abertura para o pessoal que trabalha com educação, com aulas, com... 

distribuindo conhecimento, né? Que também estão sofrendo tanto em relação a essa 

pandemia.  

E, por último, não menos importante, Sr. Presidente, falar em relação à distribuição de 

promoção de videoaulas para qualquer tipo de atividade física que possa ser feita em casa. Eu 

tenho recebido, conversei até com o presidente esses dias, nós temos recebido, acho que 

todos os vereadores, muitas solicitações do pessoal de academias, que está sofrendo muito, 

não só com a questão dos exercícios físicos, né? Mas principalmente com... paralisou, eles não 

podem abrir, eles não podem funcionar. Então, que a gente possa achar alternativas, como, 

por exemplo, a divulgação de videoaulas, as divulgações das videoaulas, ou algum tipo de 

parceria com esses profissionais, com esses empresários, para que eles possam de forma on-

line tentar ganhar o dinheiro, tentar ganhar o seu sustento, porque estão todos sofrendo muito 

com que está acontecendo. E nenhum deles, nenhum de nós, tínhamos nos programado, nos 

planejado para isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

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

indicações serão encaminhadas ao Executivo para análises e provavelmente para 

providências. Com a palavra a primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Wilson José dos Santos, “Congratula o guarda civil 1ª Classe, Licio Claudio Pereira Flores, 

pelos serviços prestados no moto patrulhamento, Equipe Romi, atuando no Jardim Morada do 

Sol, no combate à criminalidade”.  

Wilson José dos Santos, “Congratula guarda civil 2ª Classe, Marcos Mendes Ribeiro, pelos 

serviços prestados no moto patrulhamento, Equipe Romi, atuando no Jardim Morada do Sol, no 

combate à criminalidade”.  
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Décio Rocha da Silva, “Congratula a todos os profissionais da saúde pelo Dia Mundial da 

Saúde, comemorado no dia 07 de abril”. 

Décio Rocha da Silva, “Congratula todos os jornalistas pelo Dia dos Jornalistas, comemorado 

em 07 de abril”. 

Silene Carvalini, “Pesar pelo falecimento do Sr. Guilherme Gustavo de Souza, ocorrido aos 10 

de abril de 2021”.  

Lidas as moções, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Peço que a Senhora Secretária leia 

[ininteligível].  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Requeiro nos termos regimentais, após ouvida 

a Casa, ao [ininteligível] Sr. Presidente da Câmara Municipal que seja consignado em ato uma 

moção de apoio à Indicação número 1.437 de 2021, de autoria do deputado estadual Rogério 

Nogueira, que trata sobre a construção da miniusina de oxigênio nos hospitais públicos, nos 

hospitais universitários e nas Santas Casas do estado. Diante da crise sanitária que estamos 

passando ocasionada pela pandemia no coronavírus e a alarmante baixa nos índices de 

estoque de oxigênio nos hospitais, devido à alta demanda dos mesmos, é necessário 

buscarmos soluções possíveis e financeiramente viáveis. Desta forma, o deputado Rogério 

Nogueira indicou e propôs uma forma de auxiliar e suprir esta necessidade, visto que até para 

a aquisição no mercado o produto está escasso. A criação da miniusina de oxigênio já é 

realidade, inclusive na capital de São Paulo. E é necessário apoio do governo do estado para 

levarmos essas demandas para demais cidades, assim essa Casa Legislativa reforça e apoia a 

indicação estabelecida pelo nobre deputado, que certamente trará muitos benefícios para toda 

a população”. Está assinada pelos vereadores.  

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

palavra o nobre vereador Chiaparine.  

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

Presidente. Parabenizar nosso deputado pela excelente ideia, né? Isso realmente é o que a 

gente tem de melhor para os hospitais de pequeno e médio porte. E também para parabenizar 

nosso Hospital Augusto de Oliveira Camargo, na pessoa do Ronaldo e do Senhor Renato 

Sarco, do Edmir, que nós temos essa usina de oxigênio já há muitos anos. Acho que há mais 

de dez anos que funciona ali a usina de oxigênio, o hospital acho que mais de dez, né, Silene? 
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Mais de dez, né? O hospital é autossuficiente em oxigênio. E ele, agora com Covid não sei 

como está lá, mas ele fornece oxigênio para outros locais quando necessário. A gente duplicou 

o tamanho do hospital Augusto de Oliveira Camargo, e a usina continua ainda superavitária, 

né? Então, parabenizar o nosso deputado, que é o caminho, né? Para esse... E fica mais 

barato, viu? Em pouco tempo você tira o custo da usina, você pode fornecer para outros locais, 

né? E não fica dependente da compra de oxigênio. Então, parabenizar nosso deputado pelo 

projeto, pela ideia. E parabenizar nosso hospital, que está à frente aí das mudanças, né? 

Sempre um passo à frente, sendo um hospital público, com todas as dificuldades, mas ele 

consegue se manter à frente das outras instituições.  

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 com unanimidade. Com a palavra a primeira... Ah, 

nós temos um... Tem moção de pesar. Tem uma moção de pesar que será encaminhada para 

a família enlutada.  

Temos agora as matérias apresentadas. Com a palavra a primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Matérias apresentadas.  

Luiz Carlos Chiaparine, “Denomina “Rua Aparecida Savian Escodro" o logradouro do Parque 

Barnabé que especifica”. Às comissões. 

Décio Rocha da Silva, “Denomina “Manoel Messias de Araújo” o atual logradouro da Rua 11, 

no bairro Parque Barnabé que especifica”. Às Comissões. 

Pepo, “Denomina Rua Miguel Fernandes o logradouro público no Parque Barnabé”. Às 

comissões. 

Pepo, “Denomina Rua Antonia Campregher Wolf o logradouro público no Parque Barnabé”. Às 

comissões. 

Silene Carvalini, “Denomina Rua Glória Ferrarezzi Martins o logradouro público do Loteamento 

Parque Barnabé”. Às comissões. 

Wilson José dos Santos, “Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município a Festa em 

Louvor a Santo Antônio, no Jardim Morada do Sol”. Às comissões. 

Projeto de Lei número 56/2021, do Executivo Municipal, “Altera o artigo 4º da Lei nº 6.416, de 

06 de fevereiro de 2015, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de 

Indaiatuba e dá outras providências”. Às comissões. 
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Projeto de Lei número 57/21, Executivo Municipal, “Autoriza repasse de recursos financeiros 

em favor das entidades que especifica no corrente exercício e dá outras providências”. Às 

comissões.  

Lidas as matérias apresentadas, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As matérias serão encaminhadas às 

comissões, exceto o Projeto de Lei número 57, que eu peço licença para os vereadores para 

colocarmos em regime de urgência. Peço para que a primeira secretária leia o requerimento.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento: “A Mesa da Câmara Municipal 

vem respeitosamente requerer ao Plenário nos termos do artigo 131, alínea “a”, do Regimento 

Interno que o Projeto de Lei número 57/2021 de autoria do Poder Executivo tramite em regime 

de urgência. Sala das Sessões, 12/4/2021”.  

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

discussão. O requerimento de urgência está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. O requerimento de urgência foi aprovado por 

unanimidade.  

Vamos para a Ordem do Dia. E já peço para que a primeira secretária leia o 57, pode ser? 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ordem do Dia. Projeto número 57 de 2021, 

Executivo Municipal, “Autoriza o repasse de recursos financeiros em favor das entidades que 

especifica no corrente exercício e dá outras providências”.  

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

palavra o vereador Arthur Spindola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Apenas 

para explicar à população e tirar algumas dúvidas, quando falo em relação à atuação dos 

vereadores ao terceiro setor. O que nós estamos colocando em votação agora e que se tiver o 

voto favorável dos vereadores entrará em prática é o auxílio previsto em orçamento para 

entidades do terceiro setor, para entidades parceiras, para entidades que também estão 

passando por dificuldades, e esse é o motivo da votação em regime de urgência que já 

agradeço o voto favorável de todos os vereadores desta Casa, que irão receber recursos para 

que possam manter suas atividades, para que possam desenvolver suas atividades. Então, eu 

quero ler aqui apenas a relação de entidades que serão beneficiadas e agradecer ao trabalho 
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de todos. E lembrar de que esta é uma prerrogativa dos vereadores, que podem auxiliar o 

terceiro setor, que esse voto é importante para que todo o trabalho que é desenvolvido por 

todas essas entidades permaneça funcionando nesse município.  

Então, apenas para ler a lista de entidades. A Abid, irmã Dulce, a Apae, Casa da Criança Jesus 

de Nazaré, Casa da Providência, Ciaspe, Camp, Dispensário Antônio Frederico Ozanam, que é 

a São Vicente de Paula, Educandário Deus e a Natureza, Casa da Fraternidade, Manaem, 

Bolha de Sabão, Sisni, o antigo Projeto Guri, que hoje chama Sustenidos, organização social 

de cultura, todas essas entidades estão sendo beneficiadas, receberão recursos por conta 

deste projeto. Então, acho importante ressaltar, pedir o voto favorável de todos os vereadores 

desta Casa e agradecer já antecipadamente pelo bom senso e por mais uma vez se mexer, 

trabalhar, lutar contra tudo o que essa pandemia está trazendo a todos nós. Muito obrigado, Sr. 

Presidente.  

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de lei número 34/2021, Luiz Carlos 

Chiaparine, “Altera o artigo 1º da Lei nº 7.521, de 17 de dezembro de 2020, que institui o Dia 

Mundial (sic) de Entrega do Troféu e da Medalha do Mérito Ciclístico aos Ciclistas Profissionais 

de Indaiatuba”. Votação única simples.  

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Podemos fazer votação em bloco nos 

outros projetos? Todos concordam?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Oi?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Nome de rua. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Concordam? Então, peço para que a 

secretária leia todos os projetos.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 35/2021, Pepo, 

“Denomina Rua Gustavo Martin Sander o logradouro público no Parque Barnabé que 

especifica”. Votação única simples. 



 
 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 

 

 

Projeto de Lei número 36/2021, Pepo, “Denomina Rua Luis Américo de Jesus Baptista o 

logradouro público no Parque Barnabé que especifica”. Votação única simples. 

Projeto de Lei número 37/2021, Pepo, “Denomina Rua Guilherme Bassani o logradouro público 

no Parque Barnabé que especifica”. Votação única simples. 

Projeto de Lei número 44/2021, Silene Carvalini, “Denomina Rua Jose Batista de Oliveira o 

logradouro público do Loteamento Parque Barnabé que especifica”. Votação única simples.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Os projetos estão em discussão. Os 

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

se manifestem. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Ninguém inscrito para a Palavra 

Livre. Mais projeto?  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Tem mais.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Opa, pularam aqui, viu?  

[Falas sobrepostas] 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 26/2021, Alexandre 

Carlos Peres, “Dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Indaiatuba”. Segunda 

votação simples.  

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

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

contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. E com a palavra a primeira 

secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 41/2021, Executivo 

Municipal, “Dá nova redação ao artigo 3º da Lei número 6.047 de 6 de setembro de 2012, que 

dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais”. 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. Com a palavra a primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Complementar número 4/2021, 

Pepo, “Acresce dispositivo na Lei número 1.284 de 20 de dezembro de 1973, que institui o 

Código Tributário do Município de Indaiatuba”. Primeira votação, três quintos, nominal.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto está em primeira... O projeto está 

em discussão. O projeto está em primeira votação. Vereador Arthur.  

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, Sr. Presidente.  

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Esse presidente também é favorável. O 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 55/2021, Pepo, “Autoriza 

os condomínios a construir ou a implantar um local específico de entrega e retirada de produtos 

comprados e dá outras providências”. Primeira votação simples.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto está em discussão. O projeto 

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade.  

O vereador Índio, ele me fez uma solicitação aqui. Ele não se inscreveu para a Palavra Livre, e 

eu gostaria de abrir uma exceção, porque eu acho que todos os vereadores têm voz aqui. 

Todos concordam? Na Palavra Livre o vereador Índio da Doze.  

PALAVRA LIVRE 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Quero agradecer os meus amigos vereadores 

pela compreensão, presidente, todos da Mesa. Não, é rapidinho, só queria aqui mostrar meu 

sentimento. A gente está falando de Covid, mais uma vez a minha cidade no Paraná, Mariluz, 

perdeu o seu ex-prefeito por quatro vezes e vereador por quatro vezes. Aqui vai meu 

sentimento à toda família do Senhor João Barbosa. Obrigado, gente, obrigado mesmo.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Nós que agradecemos e sentimentos à 

família da sua cidade lá, Índio. Declaro encerrada a 8ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e 

um.  

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 44 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


