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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 26 de abril de 2021 

 

Às dezoito horas e três minutos do dia vinte e seis 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 10ª 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, 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 LEANDRO JOSÉ 

PINTO - “E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. 

E disse-me: ‘Escreve; porque estas palavras são verdadeiras e fiéis’. ” (Apocalipse, capítulo 

21, versículo 5), o Sr. Presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio em respeito 

ao falecimento do Sr. Vereador LUIZ CARLOS DA SILVA. Em seguida, inaugurou a fase do 

Expediente. EXPEDIENTE: Ata da 9ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária - 

de 19 de abril de 2021. APROVADA (por unanimidade). Após, a Sra. 1ª Secretária fez a 

leitura do seguinte texto: “Senhores Vereadores, público em geral, por determinação do 

presidente desta Casa, informamos que nesta semana estaremos convocando o suplente do 

ilustre vereador Luiz Carlos da Silva para tomar posse na próxima sessão ordinária, isto 

porque estamos aguardando, apesar de público e notório, os documentos probatórios e 

necessários para declarar vago o cargo do vereador. Ainda informamos, apesar da 

determinação do artigo 30 do Regimento Interno desta Casa, que faremos realizar na 

próxima sessão, dia 3/5/2021, a necessária eleição para completar o mandato do cargo da 

Mesa de segundo secretário, em face do falecimento do ilustre vereador Luiz Carlos da 

Silva. Pois, para a realização da eleição se faz necessário que o quadro de vereadores 

esteja completo. ”. Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco das 

indicações:  Nº 608/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Verificar a possibilidade de realizar o 

nivelamento da tampa de bueiro que na Rua Humaitá em frente ao número 873 – Bairro 
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Centro/ Indaiatuba; Nº 609/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Estudar a 

possibilidade de conceder prioridade de vacinação aos motoristas de transporte coletivo 

contra o Covid-19; Nº 610/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Efetuar manutenção da 

canaleta de escoamento de água pluvial na Rua Dr. Renato Riggio, entre as Ruas José 

Francisco Ceccon e Rua Carlos Canova; Nº 611/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a 

limpeza e roçar mato na Rua Aristi Barnabé ao lado número 32 – Jardim das Gaivotas - 

Indaiatuba; Nº 612/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar substituição das lâmpadas dos 

postes de iluminação pública por LED na Alameda Dr. José Cardeal - Indaiatuba; Nº 613/21 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Transformar o canteiro central da avenida 9 de Dezembro, em 

frente à UNIMAX, em estacionamento de 45° graus. – Indaiatuba; Nº 614/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Providenciar a instalação de placas informativas nos entornos do Parque 

Ecológico sobre a obrigatoriedade do uso de guias e focinheiras para cachorros de médio e 

grande no Parque Ecológico – Indaiatuba; Nº 615/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Finalizar a 

construção da pista de ciclovia ao longo da Av. Manoel Ruz Peres; Nº 616/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Criar um departamento de obras e manutenção exclusivo da Secretaria 

Municipal da Esportes; Nº 617/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar ações de 

fiscalização ao cumprimento da Lei Municipal 6.981/2018; Nº 618/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Instalar redutor de velocidade na Rua Tocantins, nas imediações do número 371, 

na Vila Almeida; Nº 619/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Implementar equipamentos 

públicos urbanos, com recursos próprios, nos loteamentos situados na margem esquerda do 

Rio Jundiaí; Nº 620/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar ecoponto de coleta 

seletiva no Parque Campo Bonito; Nº 621/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder 

junto à empresa SOU Indaiatuba para aumentar o tempo limite de integração entre as linhas 

do serviço de transporte coletivo de passageiros; Nº 622/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Verificar a viabilidade de publicação de edital de chamamento público para 

credenciamento de instituições financeiras digitais para prestação de serviços bancários 

para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário, taxa de 

limpeza pública e outros serviços do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE); Nº 

623/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar redutor de velocidade na Rua Jean 

Carlos de Abreu, nas imediações do número 114, no Jardim Residencial Nova Veneza; Nº 

624/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a instalação de lombadas na Rua Francisca Pires 

do Amaral - Terras de Itaici - Indaiatuba - SP; Nº 625/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar 

um Ponto de apoio na Praça Francisco Xavier da Costa para entregadores motoboy com 

banheiro e área para descanso - Indaiatuba; Nº 626/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Fechar 
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o acesso ao estacionamento do antigo mercado Dia, pela Rua Ademar de Barros; Nº 627/21 

- DR. OTHNIEL HARFUCH - Realizar um estudo para instalar um semáforo no cruzamento 

entre as ruas Onze de junho com XV de novembro; Nº 628/21 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Viabilizar manutenção na ciclovia localizada às margens do Parque Ecológico; 

Nº 629/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Divulgar nos aparelhos de TV em locais 

públicos como funciona a consulta à Fila da Saúde, de acordo com a Lei 6.764 de 2019; Nº 

630/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar um redutor de velocidade na Rua Ítalo 

Pinfari, Jardim Tancredo Neves; Nº 631/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar 

lixeiras na Rua Zephiro Puccinelli, Jardim Morada do Sol; Nº 632/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Instalar lixeiras em todos os pontos de ônibus no município de Indaiatuba; Nº 

633/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar reforma e manutenção do ponto de ônibus na 

Alameda Porteira de Ferro, 50, em frente à Estr IDT 232, Indaiatuba; Nº 634/21 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a instalação de uma academia ao ar livre ao lado do Lago 

Buru, localizado na Av. Manoel Ruz Peres, entre os bairros Tucanos e Bem Ti Vi; Nº 635/21 

- WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a instalação de uma academia ao ar livre na 

Rua 09 do Jardim Sabiás; Nº 636/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a 

implantação de lixeiras em toda extensão da Av. Ario Barnabé, Bairro Jardim Morada do Sol; 

Nº 637/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Realizar o recapeamento em toda extensão da rua 

Sevilha no Jardim Europa II; Nº 638/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Realizar 

estudo sobre a construção de hortas municipais urbanas em áreas públicas municipais; Nº 

639/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Realizar estudo sobre a substituição 

total da iluminação do bairro Parque São Lourenço por iluminação LED; Nº 640/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Revitalizar a Praça da Nascente; Nº 641/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Criar uma Lei que promova a concessão de auxílio-aluguel às mulheres 

vítimas de violência doméstica; Nº 642/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar 

aquisição de unidade móvel de Saúde para exames preventivos, principalmente 

mamografia; Nº 643/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Incluir proteção animal como 

disciplina curricular ou extracurricular do ensino fundamental municipal; Nº 644/21 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Retomar os trabalhos da lei municipal nº 6769/2017 com 

o programa “Infância para todos”, que visa a instalação de brinquedos adaptados para 

crianças com deficiência nos parquinhos da nossa cidade; Nº 645/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Intervir junto ao Governo do Estado e viabilizar uma unidade do SEST SENAT 

em Indaiatuba; Nº 646/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a limpeza da calçada existente 

no canteiro central da Av. Presidente Vargas, Indaiatuba, SP; Nº 647/21 - JORGE LUÍS 
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LEPINSK - Interceder junto à Secretaria da Saúde para estender horário de atendimento nas 

UBS em nosso município; Nº 648/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor 

competente para reiterar o pedido para efetuar um estudo para sinalização de trânsito em 

todas as ruas do Bairro Veredas da Conquista, Indaiatuba; Nº 649/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Providenciar poda das árvores na Avenida Visconde de Indaiatuba em toda a 

sua extensão; Nº 650/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Criar um Programa Adote um 

avô ou uma avó, que residem nas instituições de acolhimento; Nº 651/21 - ANA MARIA DOS 

SANTOS BANNWART - Providenciar substituição total da iluminação pública do Bairro 

Jardim Brasil por iluminação LED; Nº 652/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - 

Estudar a possibilidade de conceder auxílio/crédito financeiro aos comerciantes durante a 

fase da pandemia; Nº 653/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Providenciar sinalização 

semafórica na confluência das ruas Soldado João Carlos de Oliveira Junior e Miguel 

Domingues, no Bairro Jd. Recanto do Vale; Nº 654/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Substituir as lâmpadas da iluminação pública do Jardim Brasil, por lâmpada de LED; Nº 

655/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar a manutenção no Playground, instalar academia 

da 3º idade, uma quadra de basquete de 4 e também podar do mato da Praça da 

RuaJoaquim Machado (em frente ao número 979) — Jd. das Andorinhas. A seguir, usaram 

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

Vereadores(as) ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART, RICARDO LONGATTI FRANÇA,  

WILSON JOSÉ DOS SANTOS, ALEXANDRE CARLOS PERES, OTHNIEL HARFUCH, 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA e LEANDRO JOSÉ PINTO. 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 64/21 - 

DÉCIO ROCHA DA SILVA - Pesar pelo falecimento da Sra. Dolores Soares;  Nº 65/21 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Pesar pelo falecimento do Senhor João Antônio Barduchi, 

ocorrido aos 18 de abril de 2021;  Nº 66/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Pesar pelo 

falecimento do Sr. Gilson Marcos Guedes, ocorrido aos 21 de abril de 2021;  Nº 67/21 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Serafim Francisco da Rocha (Rocha), 

Subinspetor e 1° Guarda Município de Indaiatuba, entre os anos de 02/01/1985 e 

01/03/2012;  Nº 68/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Gilmar Perez, ex-

futebolista, que levou o nome de nossa cidade ao meio esportivo Paulista, defendendo o 

E.C. Primavera;  Nº 69/21 - JORGE LUÍS LEPINSK, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA 

MARIA DOS SANTOS BANNWART, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DR. OTHNIEL 

HARFUCH, DÉCIO ROCHA DA SILVA, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS 
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CHIAPARINE, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI, WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Pesar pelo falecimento do Vereador Professor Luiz Carlos da Silva, 

ocorrido aos 20 de abril de 2021;  Nº 70/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Congratula todos 

os agentes policiais militares e civis do município de Indaiatuba, em especial à Sra. 

Aparecida Soares Cassiano Invernizzi, em virtude do feriado nacional de 21/04 que faz 

homenagem a “Tiradentes”, também militar;  Nº 72/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - 

Congratula toda a equipe responsável pela coleta do teste rápido do antígeno de SARS-

COV-2 no Espaço Bem Viver, por prestar o serviço com excelência e qualidade;  Nº 73/21 - 

ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART, RICARDO LONGATTI FRANÇA - Pesar pelo 

falecimento da Sra. Talita Fraga de Arruda Souza, ocorrido em 19 de abril de 2021;  Nº 

74/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Vitório Cesar Soster por assumir, pela 

2ª oportunidade, a Sociedade Ítalo-Brasileira de Indaiatuba;  Nº 78/21 - SILENE SILVANA 

CARVALINI, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART, 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DR. OTHNIEL HARFUCH, DÉCIO ROCHA DA SILVA, 

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

LONGATTI FRANÇA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Pesar pelo falecimento da 

Enfermeira Ivanete Alves Mauricio Ribeiro, ocorrido aos 22 de abril de 2021. A seguir, 

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

JOSÉ DOS SANTOS, OTHNIEL HARFUCH, SILENE SILVANA CARVALINI, ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA e LUIZ CARLOS CHIAPARINE. Colocadas em votação, as moções, 

com exceção das moções de pesar, foram aprovadas por unanimidade. Com a palavra, o 

Sr. Presidente informou que as moções de pesar serão enviadas às famílias enlutadas, nos 

termos do artigo 165, §2°, do Regimento Interno. Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a 

leitura das matérias apresentadas: Projeto de Resolução Nº 3/21 - A Mesa da Câmara 

Municipal - Institui o Grupo de Trabalho de Compilação da Legislação no âmbito da Câmara 

Municipal de Indaiatuba e dá outras providências; VETO Nº 3/21 - Executivo Municipal - 

Veto parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar n° 05/2021, de iniciativa da Mesa da 

Câmara Municipal, conforme Autógrafo n° 29/2021, que "Altera a Lei Complementar 38/2017 

e dá outras providências"; Projeto de Lei Nº 60/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Institui 

o Dia Municipal do Bombeiro; Projeto de Lei Nº 61/21 - Executivo Municipal - Dispõe sobre 

as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro cie 

2022, e dá outras providências. 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. Havendo quórum regimental, com a presença 
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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 58/2021 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina 

Rua Omar Bull, o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé, que especifica. 

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

segunda votação. Não havendo mais nenhuma proposição a ser deliberada e nenhum 

inscrito à Palavra Livre, o Sr. Presidente agradeceu a atenção e a presença de todos. Nada 

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

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

aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e pela Sra. 1ª Secretária. 

  

JORGE LUIS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

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

TRANSCRIÇÃO DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 26 de abril de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. Declaro aberta a 10ª 

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

vereador Leandro Pinto.  

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: “E o que estava assentado sobre o trono disse: ‘Eis 

que faço novas todas as coisas’. E disse-me: ‘Escreve; porque estas palavras são verdadeiras 

e fiéis’. ” Apocalipse, Capítulo 21, Versículo 5. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Infelizmente, na semana passada, nós 

tivemos o ocorrido da morte do nosso amigo, companheiro, Professor Luiz Carlos. Em respeito 

à memória dele, eu peço um minuto de silêncio.  

Podemos sentar. Que o nosso bondoso o tenha em bom lugar.  

Para a leitura dos itens, eu convido a primeira secretária, Silene Carvalini.  

EXPEDIENTE 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da Ata da 9ª Sessão 

Ordinária de dezenove 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 aprovada por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Senhores Vereadores, público em geral, por 

determinação do presidente desta Casa, informamos que nesta semana estaremos 

convocando o suplente do ilustre vereador Luiz Carlos da Silva para tomar posse na próxima 

sessão ordinária, isto porque estamos aguardando, apesar de público e notório, os documentos 

probatórios e necessários para declarar vago o cargo do vereador. Ainda informamos, apesar 

da determinação do artigo 30 do Regimento Interno desta Casa, que faremos realizar na 

próxima sessão, dia 3/5/2021, a necessária eleição para completar o mandato do cargo da 

Mesa de segundo secretário, em face do falecimento do ilustre vereador Luiz Carlos da Silva. 
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Pois, para a realização da eleição se faz necessário que o quadro de vereadores esteja 

completo. ”  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vamos para a leitura das indicações. Com 

a palavra a primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Verificar a possibilidade de realizar o nivelamento da tampa de bueiro 

que na Rua Humaitá em frente ao número 873, bairro Centro”.  

Ana Maria dos Santos Bannwart, “Estudar a possibilidade de conceder prioridade de vacinação 

aos motoristas de transporte coletivo contra o Covid-19”.  

Luiz Carlos Chiaparine, “Efetuar manutenção da canaleta de escoamento de água pluvial na 

Rua Doutor Renato Riggio, entre as Ruas José Francisco Ceccon e Rua Carlos Canova”.  

Pepo, “Efetuar a limpeza e roçar o mato na Rua Aristi Barnabé ao lado número 32, Jardim das 

Gaivotas”.  

Pepo, “Efetuar substituição das lâmpadas dos postes de iluminação pública por LED na 

Alameda Doutor José Cardeal”.  

Pepo, “Transformar o canteiro central da Avenida 9 de Dezembro, em frente à Unimax, em 

estacionamento de 45 graus”.  

Pepo, “Providenciar a instalação de placas informativas nos entornos do Parque Ecológico 

sobre a obrigatoriedade do uso de guias e focinheiras para cachorros de médio e grande”.  

Leandro Pinto, “Finalizar a construção da pista de ciclovia ao longo da Avenida Manoel Ruz 

Peres”.  

Décio Rocha, “Criar um Departamento de Obras e Manutenção exclusivo da Secretaria 

Municipal da Esportes”.  

Ricardo França, “Realizar ações de fiscalização ao cumprimento da Lei Municipal 6.981/2018”.  

Ricardo França, “Instalar redutor de velocidade na Rua Tocantins, nas imediações do número 

371, na Vila Almeida”.  

Ricardo França, “Implementar equipamentos públicos urbanos, com recursos próprios, nos 

loteamentos situados na margem esquerda do Rio Jundiaí”.  

Ricardo França, “Instalar ecoponto de coleta seletiva no Parque Campo Bonito”.  
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Ricardo França, “Interceder junto à empresa Sou Indaiatuba para aumentar o tempo limite de 

integração entre as linhas do serviço de transporte coletivo de passageiros”.  

Ricardo França, “Verificar a viabilidade de publicação de edital de chamamento público para 

credenciamento de instituições financeiras digitais para prestação de serviços bancários para 

recebimento de contas de água, coleta de esgoto sanitário, taxa de limpeza pública e outros 

serviços do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae)”.  

Ricardo França, “Instalar redutor de velocidade na Rua Jean Carlos de Abreu, nas imediações 

do número 114, no Jardim Residencial Nova Veneza”.  

Pepo, “Efetuar a instalação de lombadas na Rua Francisca Pires do Amaral, Terras de Itaicí”.  

Pepo, “Instalar um ponto de apoio na Praça Francisco Xavier da Costa para entregadores 

motoboy com banheiro e área para descanso”.  

Doutor Othniel, “Fechar o acesso ao estacionamento do antigo mercado Dia, pela Rua Ademar 

de Barros”.  

Doutor Othniel, “Realizar um estudo para instalar um semáforo no cruzamento entre as Ruas 

Onze de junho e XV de novembro”.  

Silene Carvalini, “Viabilizar manutenção na ciclovia localizada às margens do Parque 

Ecológico”.  

Alexandre Peres, “Divulgar nos aparelhos de TV em locais públicos como funciona a consulta à 

Fila da Saúde, de acordo com a Lei 6.764 de 2019”.  

Alexandre Peres, “Instalar um redutor de velocidade na Rua Ítalo Pinfari, Jardim Tancredo 

Neves”.  

Alexandre Peres, “Instalar lixeiras na Rua Zephiro Puccinelli, Jardim Morada do Sol”.  

Pepo, “Instalar lixeiras em todos os pontos de ônibus no município”.  

Pepo, “Efetuar reforma e manutenção do ponto de ônibus na Alameda Porteira de Ferro, 

número 50, em frente à Estrada IDT 232, Indaiatuba”.  

Índio, “Viabilizar a instalação de uma academia ao ar livre ao lado do Lago Buru, localizado na 

Avenida Manoel Ruz Peres, entre os bairros Tucanos e Bem Ti Vi”.  

Índio, “Viabilizar a instalação de uma academia ao ar livre na Rua 09 do Jardim Sabiás”.  
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Índio, “Viabilizar a implantação de lixeiras em toda extensão da Avenida Ario Barnabé, Jardim 

Morada do Sol”.  

Doutor Othniel, “Realizar o recapeamento em toda extensão da Rua Sevilha no Jardim Europa 

II”.  

Ana Maria Bannwart, “Realizar estudo sobre a construção de hortas municipais urbanas em 

áreas públicas municipais”.  

Ana Bannwart, “Realizar estudo sobre a substituição total da iluminação do bairro Parque São 

Lourenço por iluminação de LED”.  

Alexandre Peres, “Revitalizar a Praça da Nascente”.  

Décio Rocha, “Criar uma Lei que promova a concessão de auxílio-aluguel às mulheres vítimas 

de violência doméstica”.  

Alexandre Peres, “Efetuar aquisição de unidade móvel de saúde para exames preventivos, 

principalmente mamografia”.  

Arthur Spíndola, “Incluir proteção animal como disciplina curricular ou extracurricular do Ensino 

Fundamental municipal”.  

Arthur Spíndola, “Retomar os trabalhos da Lei Municipal nº 6.769/2017 com o Programa 

Infância Para Todos, que visa a instalação de brinquedos adaptados para crianças com 

deficiência nos parquinhos da nossa cidade”.  

Arthur Spíndola, “Intervir junto ao governo do estado e viabilizar uma unidade do Sest Senat 

em Indaiatuba”.  

Pepo, “Efetuar a limpeza da calçada existente no canteiro central da Avenida Presidente 

Vargas”.  

Pepo, “Interceder junto à Secretaria da Saúde para estender horário de atendimento nas 

UBSs”.  

Pepo, “Interceder junto ao setor competente para reiterar o pedido para efetuar um estudo para 

sinalização de trânsito em todas as ruas do bairro Veredas da Conquista”.  

Pepo, “Providenciar poda das árvores na Avenida Visconde de Indaiatuba”.  

Silene Carvalini, “Criar um Programa Adote um Avô ou uma Avó, que residem nas instituições 

de acolhimento”.  
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Ana Bannwart, “Providenciar substituição total da iluminação pública do bairro Jardim Brasil por 

LED”.  

Ana Bannwart, “Estudar a possibilidade de conceder auxílio/crédito financeiro aos comerciantes 

durante a fase da pandemia”.  

Décio Rocha, “Providenciar sinalização semafórica na confluência das Ruas Soldado João 

Carlos de Oliveira Junior e Miguel Domingues, no bairro Jardim Recanto do Vale”.  

Alexandre Peres, “Substituir as lâmpadas da iluminação pública do Jardim Brasil por LED”.  

Leandro Pinto, “Efetuar a manutenção no playground, instalar academia da 3ª idade, uma 

quadra de basquete e também podar o mato da Praça da Rua Joaquim Machado, em frente ao 

número 979, Jardim das Andorinhas”.  

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, 

membros da Mesa, vereadora Silene, vereadores, pessoal de casa, a imprensa, boa noite a 

todos. Hoje trago aqui uma indicação sobre a horta comunitária, né? Nós estamos em época 

de pandemia, onde muitas famílias estão passando por necessidade. Só que esse pedido que 

eu faço, essa indicação dessa horta não é agora para a pandemia, somente agora para a 

pandemia, e sim para sempre, porque é um projeto que vai dar qualidade de vida na parte 

alimentar para as famílias carentes da nossa cidade. São muitas famílias carentes aqui, e 

também são muitos espaços que temos. A gente vê que a maioria dos bairros sempre têm um 

espaço que dá para fazer essa horta comunitária, né? E colocar ali, poder fornecer verdura 

fresquinha para os moradores mais carentes. É um projeto que eu acho que vai se estender e 

vai trazer benefício, mais saúde, mais qualidade de vida. Às vezes a pessoa, ela tem o dinheiro 

para comprar um arroz e um feijão, mas legumes, uma saladinha, às vezes ela não tem, e 

custa tão pouco, né? Para quem dinheiro custa pouco, mas para quem não tem sai muito caro 

comprar. Então, esses espaços que tem nos bairros, terreno da prefeitura, às vezes 

empresário tem um terreno que a prefeitura pode até fazer uma parceria com esse empresário, 

com esse dono desse terreno, ele ceder para fazer essa horta comunitária. Portanto, eu peço 

que o Senhor Prefeito analise com carinho essa indicação, para que possamos levar mais 

qualidade de vida para essas famílias que necessitam. Gratidão a todos.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Ricardo França.  

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

vereadores, público que nos acompanha, as pessoas que estão pelas redes sociais. Gostaria 

de ressaltar algumas das minhas indicações nessa noite de hoje. Entre elas, um pedido que 

faço para a prefeitura verificar e ampliar, intensificar a questão da divulgação da escala dos 

médicos. Algum tempo atrás, algumas pessoas reclamaram, falaram comigo sobre situações 

de chegar no posto de saúde, no Haoc, no DIA, na UPA e não saber exatamente que 

profissional que está atendendo, qual sua especialidade. E através disso, dessa consulta com 

a população, desse diálogo, a gente identificou a possibilidade e implementou através de lei, 

uma lei de minha autoria, a necessidade da prefeitura transparecer essa escala dos médicos, 

que é benéfico para os profissionais, para a população, para todos. E agora venho aqui 

ressaltar a necessidade da prefeitura verificar o que está sendo feito para intensificar isso e 

garantir que em todos os locais isso esteja sendo cumprido de acordo com que a legislação 

aprovada por esse Plenário consolidou assim.  

Uma outra questão bastante importante é sobre o tempo de integração dos ônibus da nossa 

cidade. A empresa que está aí vigente com o contrato, ela tem um tempo de integração que 

para algumas linhas, para algumas pessoas, acaba ficando um tanto apertado. Então, 

conversando com muitos munícipes sobre essa dificuldade a gente identificou que em outras 

cidades o tempo de integração é maior do que da empresa de ônibus daqui. Então, a gente faz 

o pedido que a prefeitura abra um diálogo da empresa para justamente verificar o que pode ser 

feito para ampliar o período. Assim, as pessoas não terão a obrigatoriedade em alguns casos 

praticamente de pagar duas passagens, com um tempo de integração um pouco maior a 

pessoa consegue fazer essa integração entre uma linha e outra que é necessária para o seu 

trajeto final de uma forma menos custosa. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

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

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

noite, meus amigos aqui da Câmara Municipal, meus amigos vereadores, boa noite à 

imprensa. Por que não falar do nosso grande amigo Luiz Carlos, que Deus o levou também? 

Meus eternos sentimentos à toda a família. Sr. Presidente, hoje eu trago como uma das minhas 

indicações para que as pessoas responsáveis possam ver que Ario Barnabé hoje ficou uma 

das principais avenidas, luxuosa de nossa cidade, só que ainda existem pessoas que não 

sabem que lugar de lixo é no lixo. Então, eu peço para que as pessoas competentes possam 
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colocar em toda a extensão da Ario Barnabé lixeiras, para que essas pessoas sem educação 

possam colocar o lixo no lixo, senão no bolso deles, porque é uma vergonha hoje a gente estar 

andando numa cidade e a gente estar constantemente tropeçando em lixo.  

Quero também falar aqui de duas indicações numa só, para que seja providenciado para que 

se coloque na extensão do Tucanos e também no Sabiá uma academia ao ar livre. Todo 

mundo sabe que só existe no Campo Bonito ou só existe no Jardim Colibri. Então, nossos 

amigos ali também precisam dessas atividades. Sr. Presidente, muito obrigado.  

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

Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui 

nossos colegas que estão assistindo aí pelo Facebook, quero cumprimentar a todos os colegas 

vereadores que estão aqui, cumprimentar a Mesa, nosso presidente, enfim. Vamos lá. A 

indicação que eu quero defender hoje é a revitalização lá da Praça da Nascente. Aliás, chama-

se Praça da Nascente, é um projeto de lei meu também. Onde fica essa Praça da Nascente? É 

aquela praça que compõe o lago formado lá no antigo buraco da estação, perto do Haoc. Só 

para quem não sabe, aquele lago lá, aquela nascente é a nascente do córrego Belchior, né? 

Córrego Belchior que passa ali, passava ali em frente ao pró-memória hoje, que era o antigo 

matadouro ali e acaba desaguando lá no córrego do Barnabé. Aquele lago, ele foi revitalizado 

ali quando eu assumi a Saae em dois mil e oito, porque tem um significado muito grande para a 

história de Indaiatuba, para o Saae e para a história da água. Só para vocês terem uma ideia, 

desde o século dezoito aquele lago tem uma certa importância para a questão hídrica aqui do 

nosso município. E em mil novecentos e quinze foi feito um sistema de abastecimento, foi o 

primeiro feito aqui na nossa cidade que levava água dali até uma caixa d'água que existia na 

Praça Prudente de Morais e dali distribuía para oito torneiras públicas, onde as pessoas iam 

até lá pegar, levava seus recipientes, pegava água dali e levava para casa. Então, aquilo tem 

uma importância histórica e muito importante para o Saae, e na época eu fiz uma revitalização. 

Fizemos lá um monumento, gramamos, fizemos uma parte de... uma urbanização, uma 

jardinagem ali, colocamos bancos e colocamos lá uma placa explicativa, dizendo o que 

significa aquilo. E para minha surpresa, agora, semana passada, eu passando em frente ali 

dessa Praça da Nascente, e as placas explicativas que eram de ferro fundido de praticamente 

um metro por sessenta não estão mais lá, com certeza foram furtadas as duas placas de ferro 

fundido. Existia um mapa no meio do lago, que era o mapa de Indaiatuba estilizado que a 

gente fez na época. E um tempo atrás o mapa sumiu, e agora recentemente sumiu as placas 
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explicativas. É muito triste, é um patrimônio nosso ali. Então, eu peço para que primeiro se 

coloque uma fiscalização policial naquela região para que não se... para que não haja 

depredação do nosso patrimônio público e que se recupere o que foi danificado. Acho que a 

história de Indaiatuba agradece, principalmente a história da água de Indaiatuba agradece. 

Então, era isso que eu queria deixar registrado para que o prefeito recupere aquela praça e 

recupere uma parte da história da cidade e da água aqui na nossa cidade. Muito obrigado.  

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

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Boa noite, Sr. Presidente, boa noite a todos, a todos 

que nos assistem. Na verdade, as duas indicações minhas hoje, duas delas são relacionadas 

ao trânsito de Indaiatuba. Uma delas é que eu peço o fechamento do estacionamento do antigo 

supermercado Dia, na Ademar de Barros. Aquele pedaço é extremamente perigoso porque é 

numa lombada, uma descida, aliás, e você muitas vezes tem que frear porque alguém vai frear 

para entrar à esquerda ali. Fora o perigo de pedestres que trafegam naquela calçada, que não 

é bem uma calçada, é a entrada, né? E é de extremo perigo eu acho. Então, pedir ao Senhor 

Prefeito que de alguma forma interceda para que aquilo seja fechado como estacionamento, 

que se coloque uma passagem de pedestre somente. E a segunda é no cruzamento da Rua 

Onze com a Quinze, muitas vezes você tem que, vindo pela Onze, invadir a Quinze para poder 

conseguir visualizar o tráfego. E acho que ali cabia bem um semáforo de forma a regularizar 

melhor aquilo e menos risco. Além de que dessa forma você vai ter uma passagem de 

pedestres melhor. Porque muitas vezes os pedestres não sabem para que lado correr para 

atravessar, tanto a Quinze como a Onze, né? São duas indicações relacionadas ao trânsito, e 

que eu acho que são passíveis de serem executadas e eu peço ao Senhor Prefeito que olhe 

com carinho por essas indicações. Obrigado.  

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, a todos que nos acompanham, funcionários aqui da Casa, mais uma vez obrigado 

pelo seu trabalho, pela sua presença, e a todos que nos assistem na Internet. Sr. Presidente, 

sendo bem rápido, em relação as minhas indicações, bem breve. Em primeiro lugar, a inclusão 

da proteção animal como uma disciplina extracurricular dentro do Ensino Fundamental 

municipal. Para quem não sabe, é óbvio que o ensino, ele é feito pelo MEC, pelo Ministério da 

Educação, que passa uma grade curricular para o Brasil inteiro, para que ela seja uniforme. 

Mas nós temos, dentro dos estados, na sua competência, e no município, dentro da sua 
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competência, a possibilidade de haver disciplinas extracurriculares. E aí que entra o jogo, nós 

sabemos que temas importantes, como trânsito, como educação financeira, e o nosso tema 

dessa indicação, que é a questão animal, são fundamentais para que a gente possa criar 

novas gerações, né? Nós sabemos que existem algumas coisas que a gente já não muda mais 

nas gerações atuais, mas quem sabe a gente investindo nas futuras gerações, colocando 

novas práticas, colocando uma nova maneira de se ver determinadas coisas, como a proteção 

animal e a sua importância, a gente consiga colher resultados lá na frente e efetivamente 

conseguir mudar a sociedade. 

Também, Sr. Presidente, algo que a gente bate bastante em relação ao comércio, à indústria 

do nosso município, que é trazer as unidades do Sest Senat, que são ligados nesse caso aos 

trabalhadores, e mais, mais órgãos, mais locais que possam ajudar, tanto na educação dos 

nossos munícipes como na capacitação profissional de cada um, tudo, qualquer iniciativa 

dessa que venha a somar é sempre muito válido para o nosso município. Então, mais uma vez, 

este apelo. Algo que não compete diretamente à prefeitura e sim ao estado, mas que a gente 

tem que debater.  

E por último, Sr. Presidente, não menos importante, eu tenho muito orgulho da próxima 

indicação, que é a Lei 6.769 de dois mil e dezessete. Quem não se lembra dessa história, foi 

uma das primeiras leis que eu editei como vereador aqui nessa Casa e foi um desafio para 

mim. Porque era a primeira vez que eu, como vereador, estava tentando realizar algo, executar 

algo junto com o Executivo, né? Junto com o prefeito Gaspar, não tínhamos ainda muito 

contato, não tínhamos ainda muita conversa. E aí criamos o projeto, criei o Projeto Infância 

Para Todos, que dispõe sobre parcerias público-privadas para que as empresas possam doar 

ao município brinquedos adaptados para crianças com deficiência, com alguma deficiência 

física. E na época, em dois mil e dezessete, nós conseguimos trazer dois brinquedos para 

nossa cidade, doados por uma empresa daqui da nossa cidade e sem gastar um centavo do 

dinheiro público, ficaram disponibilizados para a população. E essa é a ideia, né? A gente tem 

que trazer cada vez mais, não só para essa Casa mas no tratamento com o dinheiro público a 

gente tem que focar bastante em parcerias público-privadas. Tudo o que for para o nosso 

município, que as empresas, os empresários, a indústria, o comércio, possa fornecer para os 

habitantes, que não custe nada, zero reais, precisa contar com a apoio dessa Casa, precisa 

contar com a desburocratização. A gente precisa fazer as coisas funcionarem e nada melhor 

do que conseguir algo, fazer funcionar sem gastar um centavo do dinheiro público. Então, essa 

é a importância dessa educação, esse é o orgulho que eu tenho dessa lei, que editei lá em dois 
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mil e dezessete, que a gente tem que retomar esse tipo de situação. Muito obrigado, Sr. 

Presidente.  

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa noite, Sr. Presidente, a todos da Mesa, amigos 

vereadores, nossos assessores, a todos funcionários da Casa, às pessoas que nos assistem. 

Primeiramente gostaria de deixar aqui meus sentimentos à família do nosso querido Luiz 

Carlos, que tanto lutou, né, Sr. Presidente? Era jovem, bem jovem, vi a luta dele, acho que foi 

na quarta eleição e que precocemente nos deixou.  

Falando sobre minha indicação, ali no playground, não chega nem a ser uma praça, ali no 

Jardim das Andorinhas, localizado na Rua Joaquim de Machado. Ali existe uma área de lazer 

que a empresa responsável pelo loteamento fez o playground, porém, muito longe do que 

nossa cidade e aquele pessoal daquele bairro necessita, pois, a qualidade das nossas praças e 

áreas de lazer é muito a mais do que lá tem. Então, peço que o Senhor Prefeito, junto com o 

secretário de Obras, de Urbanismo, faça uma revitalização. Não chega a ser uma praça, é uma 

área de lazer para o bairro, mas o que tem ali hoje não dá para se fazer nada. Então, peço ao 

Senhor Gaspar, ao Leandro Dias, ao Dote, secretários responsáveis, que deem uma olhada 

com carinho, porque aquela população daquele local merece um local mais adequado para 

frequentar com a sua família.  

Uma outra indicação hoje é sobre uma finalização de uma ciclovia ali na Avenida Manoel Ruz 

Peres, ali João Pioli, Xanadu, Jardim União, indo para o Campo Bonito. Ali existe uma ciclovia, 

porém, ela acaba do nada. Tem mais de quinhentos metros para frente. E hoje Indaiatuba é 

uma referência para os ciclistas, e acredito que ali merece ter o término, né? Para que fique 

uma coisa com qualidade e que os ciclistas possam ir dar acesso ao serviço, aos seus dias de 

esportes. No mais, só isso, presidente. Um abraço, boa noite a todos.  

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

Executivo para análise e providências. Vamos às moções. Com a palavra a primeira secretária, 

Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Décio Rocha, “Pesar pelo falecimento da Senhora Dolores Soares”.  

Silene Carvalini, “Pesar pelo falecimento do Senhor João Antônio Barduchi, ocorrido aos 18 de 

abril de 2021”.  
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Silene Carvalini, “Pesar pelo falecimento do Senhor Gilson Marcos Guedes, ocorrido aos 21 de 

abril de 2021”.  

Índio da Doze, “Congratula Serafim Francisco da Rocha (o Rocha), subinspetor e 1° Guarda 

Município de Indaiatuba, entre os anos de 2/1/1985 e 1/3/2012”.  

Índio da Doze, “Congratula Gilmar Perez, ex-futebolista, que levou o nome de nossa cidade ao 

meio esportivo paulista, defendendo o Primavera”.  

“Moção de todos os vereadores pelo pesar pelo falecimento do vereador Professor Luiz Carlos 

da Silva, ocorrido aos 20 de abril de 2021”.  

Décio Rocha, “Congratula todos os agentes policiais militares e civis do município de 

Indaiatuba, em especial à Senhora Aparecida Soares Cassiano Invernizzi, em virtude do 

feriado nacional de 21/4, que faz homenagem a Tiradentes, também militar”.  

Doutor Othniel, “Congratula toda a equipe responsável pela coleta do teste rápido do antígeno 

de Covid no Espaço Bem Viver, por prestar o serviço com excelência e qualidade”.  

Ana Bannwart, Ricardo França, “Pesar pelo falecimento da Senhora Talita Fraga de Arruda 

Souza, ocorrido em 19 de abril de 2021”.  

Alexandre Peres, “Congratula Vitório Cesar Soster por assumir, pela 2ª oportunidade, a 

Sociedade Ítalo-Brasileira de Indaiatuba”.  

Moção de todos os vereadores, “Moção de pesar pelo falecimento da enfermeira Ivanete Alves 

Ribeiro, ocorrido aos 22 de abril de 2021”.  

Lidas as moções, Sr. Presidente.  

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

palavra o vereador Índio.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Põe eu aí. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Sr. Presidente, de novo. Sr. 

Presidente, hoje eu quero aqui fazer duas homenagens a duas pessoas de nossa cidade do 

qual é merecedor. Primeiro, conforme nossa secretária Silene falou, o Senhor Serafim 

Francisco da Rocha. Quem não se lembra da família Rocha? Dirlei, Abdias. O Rocha foi o 

primeiro guarda municipal aposentado de Indaiatuba. E até hoje eu não sei por qual dos 

motivos nunca ninguém de nossa cidade prestou uma homenagem a esse cidadão, que tanto 

lutou pela nossa Guarda Municipal, desde o início, ele é um dos pioneiros. Eu acho que nosso 
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povo da Guarda Municipal, aqueles que se aposentam, apesar do brilhante reconhecimento 

que eles têm em nossa cidade, através dos nossos prefeitos passados e o atual, eu acho que 

eles merecem um pouco mais de consideração, porque são pessoas que arriscam a vida, são 

pessoas que saem da casa, dão “bom dia” para sua família, mas não sabe se voltam. Então, 

acho que precisa ter um pouquinho mais de consideração esses nossos amigos.  

Quero aqui também aproveitar e falar, Sr. Presidente, de um grande amigo seu, amigo do 

Leandro Pinto, palmeirense, não tem mundial, mas é palmeirense, e Gilmar Perez. Quem não 

conhece o nosso amigo Gilmar Perez, né, Leandro? Um grande defensor no nosso Esporte 

Clube Primavera, conhecido praticamente em muitas cidades do estado de São Paulo. É uma 

pessoa também que nós temos que homenagear, porque ele é, como eu falei, é um dos 

grandes palmeirenses de nossa cidade, com todo orgulho. Eu nunca vi um palmeirense para 

ter tanto orgulho como aquele um ali, né? Hoje ele exerce sua função na arbitragem, 

integrando o quadro da Liga Desportiva de Indaiatuba e trabalha fazendo panfletagem na rua. 

Quem vê ele, vê uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, uma pessoa respeitadora e uma 

pessoa também que merece aqui nossas homenagens. Gilmar Perez, vai aqui meu grande 

abraço e muito obrigado pelo que você representou para nossa cidade no meio esportivo, 

como você também, Rocha, muito obrigado pelo trabalho prestado para nossa cidade. Um 

abraço e muito obrigado.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Deixa eu corrigir o vereador Índio. O 

Palmeiras tem o mundial de mil novecentos e cinquenta e um reconhecido pela Fifa. Com a 

palavra o Doutor Othniel.  

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Boa noite novamente. Eu, junto com todos os 

vereadores, fiz uma moção de pesar pelo falecimento da enfermeira Ivanete. Eu queria falar 

um pouquinho da enfermeira, porque eu trabalhei algum tempo com ela no posto do Corolla. E 

acho que o que eu posso dizer de melhor da Ivanete é que ela era alguém que fazia o que 

gostava. Era uma profissional maravilhosa, alguém dedicada, alguém que realmente trabalhava 

pelo bem-estar na nossa população, além de uma pessoa maravilhosa. Não foi muito tempo 

que eu trabalhei, mas foi uma honra e um grande prazer ter trabalhado ao lado dela. E 

aproveito para parabenizar toda equipe de enfermagem que, além da enfermagem das UTIs, 

dos prontos-socorros, das UPAs, a enfermagem das nossas UBSs e também do nossos PSFs. 

São profissionais que estão dando o máximo de si para que nossa população tenha um bom 

atendimento. E eu gostaria de parabenizá-las, em nome da Ivanete, que infelizmente 

perdemos, esse parabéns vai para todas. Eu aproveito, já que estou parabenizando, para 
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parabenizar a equipe que tem, na linha de frente direta, colhido todos os PCRs e os antígenos 

no Espaço Bem Viver. Vou citar o nome do coordenador do espaço, que é o nosso Professor 

Fernando, mas obviamente a toda a equipe que lá trabalha, né? Então aproveito para 

parabenizar. E meus sentimentos a toda a família da enfermeira Ivanete, que é alguém que eu 

respeito e acho que foi uma grande perda para nossa cidade. Obrigado.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra a vereadora Silene 

Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Boa noite a todos. Estou aqui também para 

congratular com que o doutor falou, primeiro parabenizar todos os homenageados. Nós 

tivemos aí várias moções de pesar pelo falecimento de muitas pessoas. Nós estamos vivendo 

aí um período muito triste, né? Principalmente nós, que somos profissionais da área de saúde, 

temos que lidar com esse fato diariamente, pessoas conhecidas. A Ivanete, como o doutor 

falou, ela não faleceu de Covid, ela teve uma complicação cirúrgica, e isso veio trazer o óbito 

dela. Em nome de toda a enfermagem da rede da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, um 

pedido das meninas que trabalhavam com ela, né? Para que a gente fizesse essa moção de 

pesar. É um momento triste, muitas vezes, a gente... eu estava conversando com a vereadora 

Ana semana passada, às vezes a gente deixa de dizer para a pessoa o quanto ela gosta dela 

em vida para depois homenageá-la após o seu falecimento. Mas a Ivanete, ela foi muito 

querida nos postos onde ela passou. Ele tem uma trajetória de vida na prefeitura, ela trabalhou 

catorze anos, ela começou como técnica de enfermagem. Eu tive o prazer de dar aula para ela 

no curso técnico. Ela trabalhava no Hospital Dia, depois se formou enfermeira, passou no 

concurso, atuou em dois postos de saúde como enfermeira, um sendo coordenadora do 

Corolla, depois foi para a unidade do Maritacas, e ela desempenhava de todo o amor, todo o 

cuidado. Os pacientes vão sentir muita falta do profissional que ela... que ela tratava os 

pacientes com empatia, com carinho, é um profissional que hoje às vezes está em falta, né? Se 

colocar no lugar do outro neste momento é muito difícil. Então, eu deixo aqui minhas 

condolências às famílias que tiveram aí uma perda na família. E, em especial, aqui ao 

Professor Luiz Carlos também, à família dele e a Ivanete, que sejam aí lembrados, eternizados 

na nossa cidade por tudo o que fizeram aí pelo município.  

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Obrigado pela palavra novamente, Sr. 

Presidente. Quero dar meus parabéns a todos os homenageados dessa noite, mas seria 
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impossível não vir aqui se manifestar em nome do prefeito Nilson Gaspar e como líder de 

governo dessa Casa da morte do nosso companheiro, o falecimento do nosso companheiro, 

vereador Professor Luiz Carlos. E eu acho muito importante a gente enfatizar esse primeiro 

título de vereador, porque como todos os meus colegas aqui sabem, e tenho certeza que, tanto 

a família como os amigos também sabiam do sonho que ele tinha em ser vereador eleito dessa 

Casa, sonho esse que conquistou às duras penas e com muito trabalho. Então, em nome de 

todos nós, desejar as condolências à família do vereador Professor Luiz Carlos, em nome do 

nosso prefeito, e que também tenha muita luz na sua passagem, que seu nome sempre será 

lembrado como aquilo que ele sempre desejou, o sonho que ele conquistou. Sempre será 

eternamente o vereador Professor Luiz Carlos. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

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

Chiaparine.  

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

Presidente. Essa é uma sessão muito especial, acho que para todos nós, né? Uma sessão 

com muitas moções de pesar. A gente está realmente vivendo uma fase muito difícil no país, 

na sociedade e perdemos aí duas grandes pessoas, né? Nosso amigo e vereador, Professor 

Luiz Carlos, que nos deixou precocemente, um batalhador. Ivanete também uma pessoa da 

saúde, uma pessoa que teve, como a Silene falou, uma trajetória brilhante, uma pessoa 

esforçada, querida, né? É difícil a gente dizer por que isso acontece, né, Othniel? A gente que 

é médico, né? A gente se deparar com isso todos os dias, mas é sempre difícil, né? É sempre 

doloroso, sempre. A gente aprende a conviver, mas a gente não se acostuma com isso, é 

diferente, né? Então, realmente, são momentos difíceis, momentos complicados. A gente 

espera que a gente possa superar e principalmente agora um conforto para a família, né? 

Realmente acho que é um momento muito difícil para os familiares, passar por essa fase, 

recompor, se reestruturar a família. Então o que a gente pode fazer é se colocar à disposição 

no que for possível a gente estar ajudando e que essas pessoas retomem o mais rápido 

possível sua vida, né? Obrigado a todos.  

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

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

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

às famílias enlutadas. Com a palavra a primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Matérias apresentadas.  



 
 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 Resolução número 3/2021, “A Mesa da Câmara Municipal institui o Grupo de 

Trabalho de Compilação de Legislação no âmbito da Câmara Municipal de Indaiatuba e dá 

outras providências”. Às comissões.  

Veto nº 3/2021, Executivo Municipal, “Veto parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar n° 

5/2021, de iniciativa da Mesa da Câmara Municipal, conforme Autógrafo n° 29/2021, que altera 

a Lei Complementar 38/2017 e dá outras providências”.  

PL Nº 60/2021, Alexandre Peres, “Institui o Dia Municipal do Bombeiro’. Às comissões.  

PL Nº 61/2021, Executivo Municipal, “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 

da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”. Às comissões.  

Lidas as matérias, Sr. Presidente.  

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

comissões. Vamos para a Ordem do Dia. Com a palavra a primeira secretária.  

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Nº 58/2021, Silene Carvalini, 

“Denomina Rua Omar Bull o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé que 

especifica”. 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 Nº 56/2021, Executivo Municipal, 

“Altera o artigo 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”. 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.  

Temos um inscrito à Palavra Livre. Abre mão? Declaro encerrada a 10ª Sessão Ordinária de 

dois mil e vinte e um.  

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 49 minutos] 
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LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


