
 
 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 
P A L Á C I O  V O T U R A 

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

CEP: 13339-140 – Indaiatuba - SP 

 

 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 19 de abril de 2021 

 

Às dezoito horas e quatro minutos do dia dezenove 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 9ª 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 ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - “Filho meu, não te esqueças da 

minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. ” (Provérbios, capítulo 13, 

versículo 1), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Ata da 8ª 

Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária - de 12 de abril de 2021. APROVADA 

(por unanimidade); BAL 04/2021 - Presidência da Câmara Municipal - Balancete referente 

ao mês de março de 2021; Ofício SEF Nº 07/2021 - Encaminha, em atendimento a 

legislação vigente, declarações dos órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, 

relatando os projetos em andamento, bem como as providências com relação à 

conservação do patrimônio público. Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em 

bloco de uma indicação de cada vereador (as demais foram mantidas na ata):  Nº 514/21 - 

LUIZ CARLOS DA SILVA - Providenciar substituição das lâmpadas convencionais 

existentes no Bairro Jardins Di Roma por lâmpadas de LED;   Nº 515/21 - LUIZ CARLOS DA 

SILVA - Providenciar substituição das lâmpadas convencionais existentes no Bairro Jardim 

Esplanada por lâmpadas de LED;   Nº 516/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Providenciar 

criação de um plano de reconstrução para o comércio no município de Indaiatuba;   Nº 

517/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Providenciar pavimentação asfáltica em ruas do Bairro 

Jardins Di Roma;   Nº 518/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Viabilizar a execução do 

recapeamento asfáltico em ruas e avenidas desgastadas pelo tempo e pelo fluxo de 
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veículos, com a verba cedida pelo Deputado Federal, partido do SPL/SP, Coronel Tadeu;   

Nº 519/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Tomar providências junto ao setor competente no 

sentido de aplicar, no município de Indaiatuba, a Lei Estadual nº 17.335 de 09 de Março de 

2021, que concede atendimento prioritário às pessoas em tratamento oncológico nos 

estabelecimentos;   Nº 550/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Tomar providências, junto ao 

setor competente, no sentido de adquirir a Capela de Fluxo Laminar para manipulação de 

quimioterápicos para o Centro Integrado de Oncologia, no município de Indaiatuba;   Nº 

551/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Instalar lombada ou redutor de velocidade na Avenida 

Manoel Ruz Peres, altura do número 4950, no Jardim Veneza (sentido Centro ao bairro);   

Nº 552/21 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Criar Auxílio Financeiro Emergencial para os 

comerciantes que exercem atividades não essenciais no município de Indaiatuba;   Nº 

553/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Ampliar ou construir uma nova unidade 

ambulatorial para realização de exames de colostomia e endoscopia no Hospital Augusto de 

Oliveira Camargo, HAOC;   Nº 554/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Providenciar 

recapeamento asfáltico na extensão da Rua Antônio Angelino Rossi (Ant.80), no Jardim 

Morada do Sol;   Nº 555/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar junto ao Ministério 

da Saúde para incluir os Agentes Fiscais de Taxas e Posturas, de Meio Ambiente e de 

Trânsito para receber a vacina contra o Coronavírus (Covid-19);   Nº 556/21 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Realizar repintura de faixas de pedestre na Vila Furlan;   Nº 557/21 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Efetuar estudos de trânsito para alterar o sentido de mão 

dupla para mão única da Rua Engenheiro Francisco Marcos Inglês de Souza do Jardim 

Juscelino Kubitschek;   Nº 558/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar redutores de 

velocidade na Rua Maria do Carmo Carvalho Glisotte no Parque Residencial Sabiás;   Nº 

559/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos técnicos para executar o 

asfaltamento das vias públicas do Recreio Campestre Internacional Viracopos;   Nº 560/21 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Examinar a viabilidade de reavaliar o critério de consumo 

mensal de água para a suspensão dos cortes de distribuição do serviço em casos de 

inadimplência;   Nº 561/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Criar um comitê municipal de 

auditoria para executar o acompanhamento, supervisão e verificação das informações 

prestadas pelos grupos familiares inscritos no CadÚnico, visando expandir o número de 

beneficiários do Programa Renda Mínima Indaiatuba;   Nº 562/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Desenvolver um aplicativo oficial em que seja possível o envio e a validação do 

comprovante de pagamento de mensalidades pelos beneficiários do Projeto Bolsa de 

Estudos/Vale Transporte;   Nº 563/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos 
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sobre a viabilidade de instalação de painéis solares para a geração de energia fotovoltaica 

nas praças e parques municipais;   Nº 564/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Implantar redutor 

de velocidade (lombada) na Rua Irmã Maria Angélica, Bairro Campo Bonito; Nº 565/21 - DR. 

OTHNIEL HARFUCH - Implantar redutor de velocidade (lombada) na Rua Nelson Bitto, 

altura do número 355, no Jardim dos Colibris;   Nº 566/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar 

pavimentação asfáltica na Rua Nove de Julho, entre os números 831 a 931, Indaiatuba;   Nº 

567/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Readequar a sinalização de trânsito na Alameda José 

Amstalden, esquina com Ary Barnabé, Indaiatuba;   Nº 568/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Efetuar mudança da faixa de pedestres na Rua Wolney Figueira nº 53, Parque Residencial 

Sabiás, Indaiatuba – SP;   Nº 569/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Solicitar a retirada de 

2 árvores que estão localizadas na Rua Dom Pedro, em frente ao nº 619, no Bairro Cidade 

Nova;   Nº 570/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Realizar campanhas educativas 

periódicas direcionadas à população sobre o descarte irregular de lixo e entulho em vias 

públicas;   Nº 571/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Criar um Centro de Prevenção e 

Tratamento da Obesidade;   Nº 572/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Criar um novo 

acesso de entrada à Secretaria Municipal de Esportes pela Rua Miguel Domingues, sentido 

bairro/centro;   Nº 573/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Providenciar pavimentação 

asfáltica em alguns trechos da Rua Hercules Mazzoni;   Nº 574/21 - ANA MARIA DOS 

SANTOS BANNWART - Instalar uma placa de sinalização informando o sentido correto das 

imediações da Rua Antônio Martins Rosa, sentido Avenida Presidente Vargas, pois a falta 

de informação tem causado transtornos na região;   Nº 575/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Efetuar a reforma do calçamento no Parque das Frutas, Indaiatuba;   Nº 576/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Efetuar manutenção e troca das lâmpadas por LED na Av. Ângelo Bertelli 

Netto, Jardim Aldrovandi, Indaiatuba;   Nº 577/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a 

instalação de lombada na Rua Alcides Pironhe, Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima, 

Indaiatuba-SP;   Nº 578/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar postes de iluminação no 

gramado/campo do Parque Ecológico (em frente à Casa da Esfiha);   Nº 579/21 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Incluir como grupo prioritário para imunização contra a Covid-19 as pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA);   Nº 581/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Ampliar os convênios bancários do SAAE com diversos bancos digitais para reduzir a 

inadimplência e melhorar a arrecadação e a saúde financeira da SAAE;   Nº 582/21 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Colocar lixeiras ao longo do trajeto da Rota dos Cavaleiros;   Nº 

583/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Tomar providências junto aos órgãos 

competentes, para que seja confeccionado documento de identificação/carterinha para o 
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paciente portador de Câncer residentes no município de Indaiatuba;   Nº 584/21 - ANA 

MARIA DOS SANTOS BANNWART - Interceder junto as Secretarias responsáveis para 

revitalização/reforma do salão social da Associação de Moradores do Bairro Jardim Brasil;   

Nº 585/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Ampliar o número de sanitários públicos destinados 

aos frequentadores do Parque Ecológico;   Nº 586/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Realizar 

um estudo para instalação de semáforo no cruzamento entre as ruas Cerqueira César e 

Tuiuti;   Nº 587/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Realizar estudo para instalação de um 

semáforo no cruzamento entre as ruas XV de Novembro e Humaitá;   Nº 588/21 - DR. 

OTHNIEL HARFUCH - Interceder junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

(TRESP) para implantação de um Cartório Eleitoral no Jardim Morada do Sol;   Nº 589/21 - 

DÉCIO ROCHA DA SILVA - Criar uma área de lazer com mesas e assentos para 

piquenique, outrossim com torneiras e bebedouros, no Parque Ecológico;   Nº 590/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar estudo e plano para recuperação asfáltica na Av. Horst 

Frederico João Heer, entre aos números 1.000 a 3.000 -Indaiatuba;   Nº 591/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Efetuar recuperação de pavimentação asfáltica na Rua Moises Valezin, 

Caldeira – Indaiatuba;   Nº 592/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para 

implantar vagas de estacionamento de idoso e deficientes na Rua Pedro Gonçalves, 

defronte ao número 1221;   Nº 593/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar estudo sobre a 

possibilidade de fornecer lanche aos pacientes das UBS's após a coleta e/ou exame de 

sangue no Município de Indaiatuba;   Nº 594/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Readequar a 

sinalização de solo existente na Rua Madri, altura do número 239, Jardim Europa - 

Indaiatuba;   Nº 595/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Construir uma 

Cooperativa de Reciclagem no município de Indaiatuba;   Nº 596/21 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Realizar melhoria no cruzamento da Avenida Conceição com as Rua 

Pedro de Toledo, Vila Georgina;   Nº 597/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar a 

limpeza do calçamento existente ao longo da Rodovia Eng. Paulo de Tarso Souza Martins;   

Nº 598/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Revitalizar o parquinho do Jardim das 

Andorinhas;   Nº 599/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Melhorar a iluminação pública ao 

longo da Floresta Parque;   Nº 600/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar a 

manutenção na Rua Joaquim Pedroso Alvarenga;   Nº 601/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Promover um Mutirão de Castração de Cães e Gatos;   Nº 602/21 - DÉCIO ROCHA DA 

SILVA - Tomar providências para incluir, de forma imediata, como prioridade na campanha 

de vacinação contra Covid-19, os profissionais/cuidadores de idosos no município de 

Indaiatuba;   Nº 603/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Tomar providências para que as 
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pessoas com síndrome de down e autistas sejam vacinadas com prioridade;   Nº 604/21 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar, junto ao Ministério da Saúde, para que sejam 

estabelecidos tratamentos que incluam implantes dentários no município;   Nº 605/21 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Implantar estacionamento na área institucional localizada 

entre a Av. Artes e Ofícios e a Rua Vicente Tancler;   Nº 606/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Viabilizar feiras de food truck em formato drive-thru;   Nº 607/21 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Verificar a possibilidade de alguns itinerários do ônibus 

intermunicipal Indaiatuba-Campinas passarem pelo Ponto Cidadão. A seguir, usaram da 

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

MARIA DOS SANTOS BANNWART, LEANDRO JOSÉ PINTO, RICARDO LONGATTI 

FRANÇA, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DÉCIO ROCHA DA SILVA e WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS. 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 59/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula a 

Rádio Comunitária Rainha do Sol FM 105.7 e seus colaboradores, em nome de Anselmo de 

Oliveira Alves, pelos serviços prestados à população de Indaiatuba; Nº 60/21 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Jorge Roberto Silva (Jorge do Depósito) ex-vereador de 

Indaiatuba e um dos primeiros vereadores do Jardim Morada do Sol; Nº 61/21 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Congratula CrossFit Indaiatuba, por arrecadação e doação de 196 

fraldas à Funssol; Nº 62/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o músico, arranjador e 

produtor musical José Eduardo Cassiano Soares - “Duzinho”, que representa nossa cidade 

pelo Brasil acompanhando diversos artistas consagrados; Nº 63/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Congratula o Instituto Libras Livre, pelas 154 vagas sociais disponibilizadas em 

seus cursos. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os(as) Srs(as). 

Vereadores(as) LEANDRO JOSÉ PINTO, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA e WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS. Colocadas em votação, as moções foram APROVADAS (por 

unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura da matéria apresentada: Projeto 

de Lei Nº 58/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Omar Bull o logradouro 

público do Loteamento Parque Barnabé, que especifica. O projeto lido foi encaminhado às 

comissões permanentes a ele pertinentes, para a elaboração dos devidos pareceres, nos 

termos do artigo 168, caput, do Regimento Interno. 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 
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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:  A Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes projetos:  Projeto 

de Lei Nº 38/2021 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Denomina Rua Danisio Ducca o 

logradouro público do Parque Barnabé, que especifica; Projeto de Lei Nº 46/2021 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Denomina “Rua Aparecida Savian Escodro" o logradouro do 

Parque Barnabé, que especifica; Projeto de Lei Nº 47/2021 - 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 48/2021 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina 

Rua Miguel Fernandes o logradouro público no Parque Barnabé, que especifica; Projeto de 

Lei Nº 49/2021 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua Antonia Campregher Wolf o 

logradouro público no Parque Barnabé, que especifica; Projeto de Lei Nº 50/2021 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Glória Ferrarezzi Martins, o logradouro público do 

Loteamento Parque Barnabé, que especifica. Colocados em discussão e votação, os 

projetos foram APROVADOS (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 51/2021 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Institui no calendário oficial de eventos do município a "Festa em Louvor a 

Santo Antônio", no Jardim Morada do Sol. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); 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. Emenda Nº 1 (Modificativa) - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Altera a redação do artigo 1° do Projeto de Lei Complementar n° 04/2021. 

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

em discussão e votação, o projeto foi APROVADO (por unanimidade) em segunda votação; 

Projeto de Lei Nº 56/2021 - 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. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO 

(por unanimidade) em primeira votação. Não havendo mais nenhuma proposição a ser 

deliberada, com a palavra, o Sr. Presidente informou que o Sr. Vereador ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA havia dispensado sua inscrição feita à Palavra Livre. Nada mais 

havendo a se tratar, às dezoito horas e quarenta e três minutos, deu-se por encerrada a 

presente sessão e de tudo, para constar, foi lavrada esta ata, que, depois de lida e  
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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 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 19 de abril de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. Declaro aberta a 9ª 

Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um. Para leitura dos itens, eu convido... Antes disso, 

para ler um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Arthur Spíndola. 

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

“Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos”. 

Provérbios, Capítulo 13, Versículo 1. Uma ótima sessão a todos. 

EXPEDIENTE 

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

vereadora Silene Carvalini, primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da Ata da 8ª Sessão 

Ordinária, de doze de abril de dois mil e vinte e um.  

Balancete Nº 4/2021, Presidência da Câmara Municipal, “Balancete referente ao mês de março 

de 2021”. 

Ofício Nº 7/2021, “Encaminha em atendimento à legislação vigente declarações dos órgãos e 

unidades orçamentárias do Poder Executivo relatando os projetos em andamento, bem como 

as providências com relação à conservação do patrimônio público”. 

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. E 

os itens estarão à disposição dos vereadores na secretaria da Casa. Para leitura... A Ata foi 

aprovada por unanimidade. E, para leitura das indicações, eu convido a secretária Silene 

Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Luiz Carlos da Silva, “Tomar providência, junto ao setor competente, no sentido de adquirir a 

capela de fluxo laminar para manipulação de quimioterápicos para o Centro Integrado de 

Oncologia, no município de Indaiatuba”. 
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Wilson José dos Santos, “Providenciar recapeamento asfáltico na extensão da Rua Antônio 

Angelino Rossi (antigo 80), no Jardim Morada do Sol”. 

Ricardo Longatti França, “Criar um comitê municipal de auditoria para executar o 

acompanhamento, supervisão e verificação das informações prestadas pelos grupos familiares 

inscritos no CadÚnico, visando expandir o número de beneficiários do Programa Renda Mínima 

Indaiatuba”. 

Silene Carvalini, “Criar um Centro de Prevenção e Tratamento da Obesidade”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Providenciar pavimentação asfáltica em alguns trechos da Rua 

Hércules Mazzoni”. 

Ana Maria dos Santos Bannwart, “Tomar providência, junto aos órgãos competentes, para que 

seja confeccionado documento de identificação/carteirinha para o paciente portador de câncer 

residente no município de Indaiatuba”. 

Doutor Othniel, “Interceder junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para implantação 

de um cartório eleitoral no Jardim Morada do Sol”. 

Pepo, “Efetuar estudo sobre a possibilidade de fornecer lanche aos pacientes das UBSs após a 

coleta ou exame de sangue no município de Indaiatuba”. 

Alexandre Carlos Peres, “Efetuar limpeza do calçamento existente ao longo da Rodovia 

Engenheiro Paulo de Tarso Martins”. 

Leandro José Pinto, “Promover um mutirão de castração de cães e gatos”. 

Décio Rocha da Silva, “Tomar providências para que as pessoas com síndrome de Down e 

autistas sejam vacinadas com prioridade”. 

Arthur Machado Spíndola, “Viabilizar feiras de food truck em formato drive-thru”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra a vereadora Ana Bannwart. 

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

à Mesa, aos vereadores, Silene, vereadora, boa noite, assessores presentes, e boa noite ao 

pessoal de casa. Hoje estou aqui para falar de uma indicação muito importante para os 

pacientes oncológicos. Quem tem câncer sabe que é uma luta diária. A partir do momento que 

você descobre essa doença, você passa a lutar contra ela. E nem sempre o paciente 
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oncológico, ele está careca, ele está muito debilitado. Nem sempre ele demonstra que ele está 

em tratamento oncológico. Então, muitas vezes, ele precisa chegar no local e falar que ele tem 

câncer, que ele tem prioridade na fila. E recentemente foi aprovada uma Lei Nº 17.335, de nove 

de março de dois mil e vinte e um, do nosso deputado Bruno Ganem, que concede 

atendimento prioritário às pessoas em tratamento oncológico, nos supermercados, bancos e 

demais estabelecimentos. Só que, na prática, é muito difícil. Portanto, essa indicação minha 

hoje, estou pedindo que se faça uma carteirinha de identificação. O paciente oncológico, ele 

pode chegar no supermercado. Normalmente já desgastado, porque está fazendo tratamento 

ou está tomando quimioterapia, ou radioterapia, ou algum outro procedimento, que é 

desgastante para o físico, para o emocional. Essa pessoa, ela sofre abalo. Então, é muito difícil 

ela ficar numa fila, fila da farmácia, na fila do mercado ou na fila do banco. Ela tendo a 

carteirinha de identificação como paciente oncológico, essa carteirinha vai fazer com que os 

estabelecimentos saibam que aquela pessoa está em tratamento. Porque muitas vezes faz a 

‘quimio’, a pessoa fica carequinha, ou ela está com o lenço ali, mas muitas vezes não, muitas 

vezes ela não fez a ‘quimio’, não caiu o cabelo, ela não fez a ‘radio’, não tem um demonstrativo 

no físico dela que ela é uma paciente oncológica. Portanto, eu peço que o prefeito examine 

com carinho, para que essas pessoas tenham essa identificação, a carteirinha de pessoa que 

está em tratamento oncológico, e assim levar um conforto melhor para esses pacientes da 

nossa cidade. Gratidão a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Leandro Pinto.  

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa tarde, Sr. Presidente, meus amigos aqui, 

vereadores, a todos assessores aqui presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais, aos 

nossos funcionários, uma excelente tarde. Vim falar aqui de algumas indicações, Sr. 

Presidente. Uma delas, até fiz um vídeo no final de semana passado, num local muito 

conhecido hoje, que é a Rota dos Cavaleiros, local onde virou um marco do nosso município. 

Venho pedir, junto ao prefeito municipal e à secretaria responsável, que possa instalar lixeiras 

ali, pois ali hoje passam centenas de pessoas, né? Cavaleiros, ciclistas, agora até os 

pedestres. Eu estava esses dias indo para Elias Fausto, centenas de pessoas andando, e 

nisso, o lixo começa a se acumular. Então, peço que o prefeito veja com carinho, a Secretaria 

de Meio Ambiente, que possa ser instalado aí, a cada quinhentos metros, toda a extensão da 

rota. Eu acho que vai ser muito benéfico para nossa população. 

Uma outra também, muito importante, nesses sessenta dias atrás, muitos pedidos de castração 

de animais aqui no nosso município, tanto de gatos quanto de cachorro. E a gente sabe que 



 
 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 uma fila, bastante gente pedindo, e a secretaria não está dando conta de fazer a 

castração. Então peço, junto ao prefeito, novamente, à Secretaria do Meio Ambiente, que 

possa fazer um mutirão. Por que não? Porque vai evitar que esses cachorros, esses gatos 

aumentem e fiquem abandonados, e também a pessoa que não tenha condição de pagar, seria 

muito benéfico. Então, eu peço aqui, junto com o prefeito, viu, Sr. Presidente, que possa ser 

feito um mutirão. Acho que vai ser muito benéfico.  

Uma outra, e a última, ali, sempre estou dando umas voltas no parque, fazendo minha 

caminhada, correndo, próximo ali ao delivery da Casa da Esfiha, um local bem frequentado 

também, as pessoas fazem esporte, levam as crianças para brincar. Tem um espaço muito 

escuro. Existe uma iluminação da outra parte, porém, a que faz ali, margeia ali a avenida, está 

muito escuro. Quando dá seis e meia fica um breu. Também peço que o prefeito veja com 

carinho, coloque ali uns postes de iluminação. Vai beneficiar muito os esportistas. 

E parabenizar aqui meu amigo Índio, sempre elegante, sua gravata. Parabéns, Índio, você me 

surpreende a cada segunda-feira. Um abraço e uma boa tarde a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Ricardo França. 

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

vereadores, público aqui presente. Até ressalto a questão do tempo, que ainda está correndo o 

tempo do Leandro. Não quero falar o tempo dele mais o meu, senão ninguém me aguenta aqui. 

Bem, boa noite a todos. Gostaria de falar de algumas das minhas indicações dessa noite, entre 

elas um pedido que faço para a prefeitura verificar junto ao Saae a suspensão dos cortes de 

água, dos cortes mesmo por inadimplência. É muito importante que, nesse período de 

pandemia, de dificuldade, não só econômica mas principalmente essa questão sanitária, seja 

impossível que alguma família venha a ficar sem o abastecimento de água. A gente sabe que 

essa conta fica atrelada diretamente ao imóvel, então não vai existir um calote. A pessoa vai se 

reerguer, a gente vai passar por esse momento mais complicado e, com certeza, vai dar certo 

isso, e a pessoa vai conseguir voltar a honrar os seus compromissos. Mas cortar o 

abastecimento nesse momento impossibilita a higiene, a devida alimentação, é uma questão 

que tem que ser modificada. Então, a prefeitura anunciou essa mudança, porém, colocou num 

mínimo de dez metros cúbicos de água para residências e vinte para os comerciantes. Eu 

acredito que essa quantidade é bastante rasa, bastante curta. Então, é muito importante que 

isso seja revisto, para que não haja o corte, até para quem consumir mais do que isso, porque 

é muito importante nesse momento. 
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Uma outra indicação que faço é para a prefeitura criar uma espécie de mutirão para verificar a 

questão do CadÚnico. Um dos motivos de ser até dia dezesseis de janeiro o corte para as 

pessoas adentrarem dentro do processo do auxílio emergencial complementar do município é a 

questão da auditoria que foi feita até o dia dezesseis de janeiro, tanto pelo TCU quanto pelo 

município. Talvez, seja possível, e vai a indicação nesse sentido, para a prefeitura dialogar, 

identificar o que é possível, dentro da organização, de fazer um mutirão para verificar esses 

novos cadastros, assim possibilitando que pessoas que se cadastraram depois do dia 

dezesseis de janeiro, já com a devida verificação dos dados, possam também adentrar dentro 

do programa. Isso vai ser bastante importante para essas pessoas.  

Um outro pedido que faço é que a prefeitura desenvolva um aplicativo, uma ferramenta dentro 

do seu site, dentro de um aplicativo mesmo para celular, se for o caso, para facilitar a questão 

do Bolsa Passe. Bolsa Passe é um programa que existe no município para ajudar a pessoa 

que está fazendo sua primeira graduação, ou com parte do custo da mensalidade, ou com 

parte do custo daquele transporte. E a pessoa tem que comprovar que teve aquele gasto e 

recebe um retorno financeiro da prefeitura. Para facilitar isso, esse comprovante de 

pagamento, para facilitar alguma alteração do seu dado cadastral, para facilitar uma série de 

questões, ainda mais no meio da pandemia, a gente pede que a prefeitura estude as 

alternativas, dentro de aplicativos, uso de novas tecnologias, para facilitar essa questão 

cadastral, essa questão de dados, que são importantes serem trocados entre administração e a 

pessoa que está recebendo esse benefício. 

E por fim, mas não menos importante, uma questão sobre energia. A gente vê o preço da 

energia subindo, a gente vê que a energia solar, para muitas pessoas, ainda é cara. A gente 

espera que a tecnologia avance nesse sentido, que todos possam, se quiserem assim, ter 

painéis solares em suas casas, uma questão que se paga com o tempo. Mas às vezes para a 

iniciativa privada, a pessoa como eu, que mora de aluguel, não compensa. Mas para o poder 

público eu entendo que sempre compensa, porque mesmo que demore cinco, sete anos para 

pagar aquele investimento, dali em diante, dali até os seus outros praticamente quinze, 

dezessete anos de vida útil daquele painel, é um retorno financeiro para a prefeitura. Então, eu 

faço mais uma vez a indicação, que a prefeitura estude a possibilidade de colocar em praças, 

em parques. Até já conversei com o presidente da Câmara, o Pepo, que, antes mesmo de ser 

presidente da Câmara, a gente já tinha conversado como seria interessante, se possível for, na 

própria Câmara, dar esse próximo passo. E vi o entusiasmo dele já esse ano, talvez venha 

coisa boa nesse sentido, do exemplo da própria Câmara para a prefeitura, que já tem em 
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alguns lugares, ali perto da pista de skates, mas é sempre importante dar um avanço nesse 

sentido. A meu ver, é possível e é bastante interessante que a cidade vá nesse sentido, de ter 

uma energia realmente limpa, uma energia que, com o passar do tempo, vai ficar mais barato 

do que a habitual. 

Bem, por hoje, faço essas indicações. Agradeço o tempo. 

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

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

vereadores, vereadoras, a todo o corpo de funcionários dessa Casa aqui presente, muito 

obrigado mais uma vez pelo trabalho de vocês. A todos que nos acompanham on-line, uma 

boa noite, uma ótima sessão para todos.  

Sr. Presidente, em primeiro lugar, falar sobre a implantação de um estacionamento na área 

institucional, na Avenida Artes e Ofícios. Pra quem não conhece esse local, é a avenida 

próxima ali ao Jardim João Pioli, que margeia com o muro do condomínio Lagos de Shanadu. 

Nós temos várias reformulações de trânsito ocorrendo naquele local, e seria muito interessante 

que a gente pudesse ter um estacionamento, porque trata-se de um ótimo centro comercial da 

cidade, ali na rua de cima, e as pessoas têm um grande problema de trânsito, porque cada um 

para onde der, onde dá, às vezes em cima de faixas de pedestre. Então, quanto mais a gente 

puder ceder para que esse comércio possa girar, principalmente nesse momento, é muito 

importante.  

Em segundo lugar, Sr. Presidente, viabilizar as feiras de food truck em formato drive-thru. É 

uma discussão que nós temos há muito tempo, em relação a... Desde que veio a onda dos 

food trucks, em como viabilizar o trabalho dessas pessoas. Chegamos à conclusão de que é 

muito importante que a gente faça feiras, locais com horário determinado, com prazo 

determinado de começo e fim, para que essas pessoas possam exercer sua atividade, não 

prejudiquem também os comércios fixos, mas que tenham a liberdade de vender e também de 

propor o que oferecem, de poder comercializar seus produtos em paz e promover, é óbvio, a 

participação da população em feiras temáticas. É lógico que quando a gente está falando da 

pandemia, a gente tinha que achar uma solução para isso, e a solução é que seja feito em 

drive-thru, como nós estamos fazendo muitas coisas nesse momento, na cidade e no Brasil. 

Então, se nós tivéssemos um incentivo da prefeitura para que pudéssemos fazer essas feiras 

gastronômicas, seria um movimento financeiro, comercial, mas respeitando sempre o 

isolamento e as ordens de saúde. 
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E por último, Sr. Presidente, algo que é reclamado há muito tempo por muitas pessoas, não 

sou o único vereador que falo disso, mas... E é um problema que não é exclusivo do município, 

é um problema que nós temos em relação ao serviço prestado pelo estado, que é os ônibus 

intermunicipais não passarem mais na antiga rodoviária, hoje Ponto Cidadão. Quantas pessoas 

estão tendo que pegar os seus ônibus na pista, correndo grande, grande, grande perigo, ou 

desviando suas rotas? E assim, nós sabemos o quanto de pessoas que nós temos que fazem 

esse trajeto, Indaiatuba, Campinas, Sorocaba. Portanto, nós sabemos que a culpa não é da 

prefeitura, mas a gente tem que intervir junto ao governo do estado, para que isso realmente 

mude. E desde a inauguração da nova rodoviária, a EMTU, o transporte estadual alega que 

não é possível fazer esse itinerário. Balela, né? Nós vamos perder aí dez minutos e garantir a 

segurança e a vida de muitos indaiatubanos. Então, uma atenção especial a isso. Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Boa noite, Sr. Presidente, boa noite, Srs. Vereadores, 

vereadoras, toda a Mesa, público de casa. Quero dar destaque aqui a duas de minhas 

indicações. Eu peço ao Senhor Prefeito que tome providência para que as pessoas com 

síndrome de Down e autistas sejam vacinadas com prioridade. Nós sabemos que, claro, a 

vacinação contra Covid-19, ela é prioridade a todas as pessoas, a todos os cidadãos. Até que 

prove o contrário, o único remédio, a solução que pode proteger a população. Mas, em contato 

com as ONGs, com os profissionais que trabalham com as pessoas diagnosticadas com essas 

síndromes, chegou ao nosso conhecimento e ao conhecimento de todos que eles têm 

dificuldade em usar a máscara, dificuldade muitas vezes de estar fazendo a higienização. E 

fica aí então a dica ao Senhor Prefeito, para que priorize a vacinação dessas pessoas, que são 

seres humanos e estão correndo aí sérios riscos, estão expostas aí. Então, devido a esse 

diagnóstico, elas precisam de uma atenção toda especial, né?  

E a minha segunda indicação, aí ela já vem direto aí do contato mesmo com a população, 

principalmente os frequentadores do nosso lindo, aqui, parque ecológico. Até dias atrás eu vi 

uma matéria que o nosso parque ecológico aqui, ele foi considerado, ele foi avaliado como o 

maior parque ecológico linear do país, se eu não me engano, quinze quilômetros de extensão. 

Então, a indicação que eu deixo, Sr. Presidente, ao nosso Excelentíssimo Prefeito, que é um 

requerimento aqui da população: mais banheiros públicos. As pessoas têm questionado. Você 

vê, um parque tão extenso, tempos atrás aí até nós tínhamos banheiros químicos, mas não sei 

por que, talvez não deu certo, não tem mais, mas que seja de alvenaria, que seja químico, mas 
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que precisa de banheiro em toda a extensão do parque aí. Você tem dois, três pontos, e a 

população tem reclamado essa questão. Então, fica aí essa indicação, Senhor Prefeito, um 

requerimento da população. Mais sanitários, mais banheiros públicos em toda a extensão aí do 

parque ecológico. Muito obrigado, Sr. Presidente, boa noite a todos. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Sr. Presidente, boa noite, Mesa, boa 

noite a todos da imprensa, boa noite, meus caros amigos vereadores. Obrigado, Leandro. Hoje 

é Dia do Índio, por isso que eu estou assim. Meu caro presidente, eu quero aqui falar em nome 

dos comerciantes do Jardim Morada do Sol, da Rua Oitenta, Rua Antônio Angelino Rossi. Uma 

rua que hoje está em estado precário o seu asfalto. Então, estou aqui clamando ao nosso 

prefeito, para que seja feita uma reforma no asfalto, porque uma rua tão populosa em todos os 

gêneros, consumidor e comerciantes, eu acho que tem que ser olhado de uma forma mais 

carinhosa também. Então, fica aqui meu apelo ao nosso prefeito, embora a gente entenda que 

a situação está difícil, por falta de funcionário, devido ao Covid, eu acho que é geral. Mas fica 

aqui o meu apelo para que, na primeira oportunidade, seja revista essa situação. 

Quero aqui também solicitar, meu presidente, de que seja, se possível, ali na estrada da Fiec, 

onde agora é a Secretaria de Esporte e também o velódromo, para que seja feita ali uma 

entrada e também saída para a Secretaria de Esporte. Todo mundo sabe, hoje quem vai na 

Secretaria de Esporte, quem vai daqui pra lá, tem que subir lá no Jardim Regina, passar por 

trás do Cruzeiro, para depois ter acesso a esse local. Então fica aqui o meu apelo para que 

seja feito algo. 

Quero também aqui acrescentar ao que o pastor falou, que é as pessoas que não estão 

tomando vacinas, gente. Semana passado eu estava com o nosso prefeito, e ele falou o 

tamanho da quantidade de pessoas que não estão tomando a segunda dose. Isto é incrível, 

porque essa vacina poderia servir para outras pessoas. Eu sei que, às vezes, a dificuldade é 

para se locomover, principalmente as pessoas de idade, que precisam de ajuda de alguém. 

Então, eu me coloco à disposição, eu acho que todos os amigos aqui da Câmara Municipal 

também, meus amigos vereadores, podem, se estão à disposição, junto com o seu secretário, 

quando você realmente não tiver condições de vir, faça contato com essa Casa. Essa Casa 

também está para lhe servir. O que não pode é você ficar sem tomar a vacina, porque se você 

tomou uma dose e prescreveu o prazo que está lá no seu documento, gente, pode ter certeza 
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que depois não vai ter validade nenhuma. Esse é meu apelo. Obrigado, Sr. Presidente, 

obrigado a todos. 

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

Executivo para análises e providências. Para a leitura das moções, convido a secretária Silene 

Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Wilson José dos Santos, “Congratula a Rádio Comunitária Rainha do Sol FM 105.7 e seus 

colaboradores, em nome de Anselmo de Oliveira Alves, pelos serviços prestados à população 

de Indaiatuba”. 

Wilson José dos Santos, “Congratula Jorge Roberto Silva, Jorge do Depósito, ex-vereador de 

Indaiatuba e um dos primeiros vereadores do Jardim Morada do Sol”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Congratula CrossFit Indaiatuba, por arrecadação e doação de 196 

fraldas à Funssol”. 

Leandro José Pinto, “Congratula o músico, arranjador e produtor musical José Eduardo 

Cassiano Soares, Duzinho, que representa nossa cidade pelo Brasil acompanhando diversos 

artistas consagrados”. 

Arthur Machado Spíndola, “Congratula o Instituto Libras Livre pelas 154 vagas sociais 

disponibilizadas em seus cursos”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Sr. Presidente, vim falar aqui de um menino, que o 

senhor bem conhece, filho da nossa terra, filho de Indaiatuba. Hoje, faz muito sucesso em todo 

o Brasil, nosso amigo Duzinho, amigo do meu assessor Renato. Eu acho que a gente tem que 

dar os parabéns para as pessoas que saem de Indaiatuba e, numa carreira tão difícil, como é o 

músico, como é o jogador de futebol, como é um ator. E esse menino, eu conheço de criança. 

Ele é um pouco mais novo que eu, um menino simples, um menino educado, que hoje toca 

com cantores famoso, Dudu Nobre, Diogo Nogueira, aparece em rede nacional e não perde a 

humildade, levando sempre o nome de Indaiatuba. Então, para mim, é um orgulho de fazer 

essa homenagem a essa pessoa. Parabéns, meu amigo Duzinho, que às vezes pode estar nos 
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assistindo, e que Deus o acompanhe. Obrigado, presidente, você o conhece muito bem. Um 

abraço. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Bem lembrado, Leandro. Eu tive o prazer e 

a honra de ser um dos primeiros a passar os primeiros acordes para o Duzinho, e dois anos 

depois ele tocava o dobro do que eu toco. E é um menino que vem fazendo muito sucesso, e 

as últimas vezes que eu vi ele foi na Rede Globo, no programa da Fátima Bernardes, foi em 

vários programas, acompanhando grandes artistas. Um menino morador do bairro Faria Lima, 

e parabéns pela moção, muito bem lembrado. O menino está viajando o Brasil e até o mundo 

tocando todos os instrumentos. Nascido e criado em Indaiatuba. Parabenizo, vereador, pela 

lembrança. 

Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Chiaparine. Cedeu. Com a palavra o vereador Arthur 

Spíndola. 

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

noite, novamente, a todos. Sr. Presidente, estou aqui para prestar uma homenagem e um 

reconhecimento da cidade de Indaiatuba ao Instituto Libras Livre, pelas cento e cinquenta e 

quatro vagas sociais disponibilizadas em seu curso. E tenho a honra, inclusive, de fazer essa 

homenagem à Jennifer, que está aqui do meu lado, demonstrando exatamente... Aliás, 

parabéns, presidente Pepo, aos outros presidentes dessa Casa, que mantiveram a 

obrigatoriedade da tradução em Libras da nossa sessão, o quanto isso é importante. Mas 

parabenizo a Jennifer, em nome do Instituto Libras Livre, porque foram feitas, em parceria com 

a Fiec, cento e cinquenta e quatro vagas sociais. O que é uma vaga social? É uma vaga para 

quem não tem recursos, para quem não tem a possibilidade, mas, além de entender a 

necessidade da Língua Brasileira de Sinais, percebem a importância disso, não só em seu 

cotidiano como de forma profissional. Então, parabéns, Jennifer, parabéns ao Instituto Libras 

Livre, e que a gente, a partir de iniciativas como essa, que a gente possa cada vez mais 

difundir a Língua Brasileira de Sinais, demonstrar a importância. Nós sabemos que, aqui nessa 

Casa, vários vereadores já citaram este assunto, defendem esta bandeira. Então, vamos 

sempre em frente. E fica o parabéns da cidade de Indaiatuba a todo o trabalho que vocês 

realizam e à importância que vocês dão à causa. Muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Sr. Presidente, mais uma vez aqui falar da 

Morada do Sol. Quero aqui fazer a minha homenagem a uma pessoa que, Doutor Chiaparine é 
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uma das pessoas que já conviveu com ele nesta Casa, o nosso amigo ex-vereador, Jorge do 

Depósito. Foi um dos primeiros vereadores da Morada do Sol nesta Casa. Então, são pessoas 

que eu acho que a gente não pode deixar de homenagear nunca. Eu acho que tanto ele como 

também aqui deve ter vereadores de outros bairros também, que eu acho que os nossos 

amigos também deveriam lembrar deles, porque foram pessoas que participaram do 

crescimento do nosso bairro. Se nosso bairro também hoje é a potência que é, é porque teve 

pessoas como o Jorge do Depósito. Então aqui fica a minha homenagem. 

Quero também homenagear aqui nesse dia uma pessoa, ou seja, uma rádio, no qual o 

momento que nós atravessamos no nosso país, ela nunca deixou de ser solidária, ela nunca 

deixou de fazer um trabalho social, tanto através dos pedidos do meio da prefeitura como 

também da Câmara Municipal ou de qualquer pessoa. Então, hoje eu estou falando da Rádio 

Rainha do Sol, a qual eu parabenizo aqui o nosso amigo Anselmo de Oliveira Alves e todos os 

seus locutores, porque é uma rádio que fala de fé, é uma rádio que fala de solidariedade, é 

uma rádio que fala de amor e é uma rádio que está sempre à disposição de todos vocês. 

Então, aquele que quiser tirar a minha dúvida, é só entrar lá na cento e cinco ponto sete que 

vocês vão ver do que eu estou falando. É uma rádio que merece o respeito da nossa cidade, é 

uma rádio que merece o respeito do poder público, porque lá vai vereador, lá vai promotor, lá 

vai juiz, lá vai médico, vai todo mundo, quando dela necessita. Então, eu quero deixar aqui os 

meus parabéns à Rádio Rainha do Sol, que é uma rádio, uma verdadeira comunitária. 

Obrigado, meu presidente, obrigado, meus amigos vereadores e à imprensa. 

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

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

se manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade. Com a palavra a primeira 

secretária, Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Matérias apresentadas.  

Projeto de Lei nº 58/2021, Silene Carvalini, “Denomina Rua Omar Bill o logradouro público do 

Loteamento Parque Barnabé que especifica”. Às comissões. 

Lidas as matérias, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): A matéria será encaminhada às comissões 

para análise. Com a palavra a primeira secretária. Estamos na Ordem do Dia. Temos alguns 

nomes de rua? Podemos votar em bloco, pode ser? 
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ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Do um ao seis, presidente? Do um ao seis? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Do um ao seis, isso mesmo. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ordem do Dia.  

Projeto de Lei nº 38/2021, Ricardo França, “Denomina Rua Danisio Ducca o logradouro público 

do Parque Barnabé que especifica”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 46/2021, Luiz Carlos Chiaparine, “Denomina Rua Aparecida Savian Escodro o 

logradouro do Parque Barnabé”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 47/2021, Décio Rocha, “Denomina Manoel Messias de Araújo o atual 

logradouro da Rua 11, do bairro Parque Barnabé”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 48/2021, Pepo, “Denomina Rua Miguel Fernandes o logradouro público no 

Parque Barnabé”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 49/2021, Pepo, “Denomina Rua Antônia Campregher Wolf o logradouro 

público no Parque Barnabé”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 50/2021, Silene Carvalini, “Denomina Rua Glória Ferrarezzi Martins o 

logradouro público do Loteamento Parque Barnabé”. 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 em primeira votação por unanimidade. É votação 

única, tá bom? Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 51/2021, Índio, “Institui no 

Calendário Oficial de Eventos do município a Festa em Louvor a Santo Antônio, no Jardim 

Morada do Sol”. 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. Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Complementar nº 4/2021, Pepo, 

“Acresce dispositivo na Lei nº 1.284, de 20 de dezembro de 1973, que institui o Código 

Tributário do Município de Indaiatuba”. Segunda votação, três quintos. Tem uma emenda. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Peço que a vereadora leia uma emenda do 

vereador Leandro Pinto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “O dispositivo aplica-se aos casos de extinção 

de pessoas jurídicas, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por 

qualquer sócio remanescente, o seu espólio sobre a mesma ou outra razão, ou sobre firma 

individual. A alteração do responsável tributário se dará mediante simples requerimento por 

parte do interessado junto à municipalidade. O requerimento de que se trata o parágrafo 

anterior deverá ser devidamente instruído, com documentação que justifique a alteração, tal 

como decisão judicial de destrato, destrato extrajudicial, notificação de destrato com previsão 

contratual, dentro outros que sirvam para esse fim. Salas das Sessões, 19 de abril de 2021. 

Vereador Leandro José Pinto”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): A emenda está em votação. Em discussão. 

A emenda está em votação. 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, 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): 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 Doutor Othniel. 

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Luiz Carlos Chiaparine. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto foi aprovado. O meu voto 

também é favorável. A emenda foi aprovada por unanimidade. Agora vamos à votação do 

projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. 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): 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 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. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): 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 56/2021, do Executivo 

Municipal, “Altera o art. 4º da Lei nº 6.416, de 6 de fevereiro de 2015, que institui o Plano 

Municipal de Saneamento Básico do Município de Indaiatuba e dá outras providências”. 

Primeira votação 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. Inscrito na palavra [ininteligível] Arthur 

Spíndola, que abre mão. Declaro encerrada a 9ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um. 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 43 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


