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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 03 de maio de 2021 

 

Às dezoito horas e nove minutos do dia três de maio 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 11ª 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 DÉCIO ROCHA DA SILVA - “Alegrai-vos na esperança, 

sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. ” (Romanos, capítulo 12, versículo 12), 

o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Portaria 1062/2021 - 

Exoneração do servidor Luiz Alberto Pereira, a partir de 01/05/2021, do exercício do cargo 

de provimento em comissão de Secretário Municipal, lotado na Secretaria Municipal de 

Governo. Com a palavra, o Sr. Presidente nomeou os Srs. Vereadores LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE e OTHNIEL HARFUCH para conduzirem ao Plenário o vereador LUIZ 

ALBERTO PEREIRA, a fim de confirmar o compromisso regimental de posse ao cargo de 

vereador, assumido por ele no Departamento de Expediente da Câmara Municipal, nos 

termos do artigo 8º, inciso III, do Regimento Interno. Após a afirmação do compromisso de 

exercer com dedicação e lealdade o seu mandato, pelo Sr. Vereador LUIZ ALBERTO 

PEREIRA, respeitando a Constituição e as leis e defendendo os interesses do município, o 

Sr. Presidente declarou-o empossado. Em seguida, com a palavra, o Sr. Vereador LUIZ 

ALBERTO PEREIRA homenageou o professor LUIZ CARLOS DA SILVA e informou que 

voltará à Secretaria de Governo, sendo o seu cargo de vereador assumido pelo suplente na 

próxima sessão. Em seguida, realizou-se a eleição para o cargo de segundo secretário para 

completar o mandato da Mesa eleita para o biênio 2021/2022, em face do falecimento do 

professor LUIZ CARLOS DA SILVA. Com a palavra, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura da 

candidatura do Sr. Vereador OTHNIEL HARFUCH, único inscrito para o cargo, e o Sr. 
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Presidente procedeu à chamada regimental e à votação, declarando-o eleito para o cargo se 

segundo secretário (favoráveis: ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS 

SANTOS BANWART, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DÉCIO ROCHA DA SILVA, 

JORGE LUIS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ ALBERTO PEREIRA, LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE 

SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS). Após, a Sra. 1ª Secretária deu 

continuidade à leitura das matérias do Expediente: Leitura e votação da Ata da 10ª sessão 

ordinária, de 26 de abril de 2021. APROVADA (por unanimidade); OFCR nº 7/2021 - 

Executivo Municipal - Em atendimento ao artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal do 

Brasil, e artigo 59 da Lei Orgânica do Município de Indaiatuba, encaminha a essa Egrégia 

Casa de Leis, os balanços e anexos referentes a prestação de contas do exercício de 2020 

para que as mesmas fiquem à disposição dos contribuintes pelo período de 60 dias. Ato 

contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco das indicações: Nº 656/21 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Implantar mesas de Teqball (mais conhecido nacionalmente 

como Futmesa), nas principais praças da cidade; Nº 657/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Repintar as faixas de pedestre no Bairro Vila Maria Helena; Nº 658/21 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Viabilizar a revitalização da Praça Dirce Nunes Grana, localizada no Jardim do 

Sol, e a implantação de uma quadra Society e uma Quadra de Vôlei no local; Nº 659/21 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Fiscalizar na cidade os pontos de circulares, onde existem 

2 coberturas com diferença de 20 metros no mesmo local (exemplo Rua João Narezzi, 

Ant.81), e lugares que contêm apenas pontaletes sem coberturas para o usuários; Nº 660/21 

- ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Realizar uma inspeção nas ruas do Bairro 

Jardim Morada do Sol para a colocação de placas indicando o nome das ruas; Nº 661/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo para instalação de bicicletários ao longo da 

Avenida Pres. Kennedy, Indaiatuba; Nº 662/21 - SILENE SILVANA CARVALINI, DR. 

OTHNIEL HARFUCH - Criar uma carteira da gestante para rastreio da Sífilis na gestação, 

inserida no sistema Salus do Munícipio; Nº 663/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar 

a repintura da faixa de pedestres e parada obrigatória nas esquinas no bulevar da CECAP; 

Nº 664/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco na Rua Joaquim 

Emigdio de Campos Bicudo; Nº 665/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Verificar a 

possibilidade de realizar o nivelamento da tampa de bueiro que fica na Rua das Palmeiras - 

Jardim Pompeia; Nº 666/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar estudo de viabilidade 

técnica para criação de Fundo Sustentável de Desenvolvimento da Agricultura Familiar 

(FSDAF); Nº 667/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Revitalização, segurança com 
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rondas frequentes e limpeza continuada na Praça Prudente de Moraes ("Praça dos 

Bancos"); Nº 668/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Ampliar os horários de atendimentos 

da Farmácia Unificada da Morada Do Sol para os finais de semana, para que possam ser 

distribuídos medicamentos à população enquanto houver a pandemia; Nº 669/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Construir um Centro Esportivo da Zona Sul; Nº 670/21 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar a viabilidade de disponibilização de cartão-

alimentação, similar ao programa socioassistencial do Município de Louveira, para a 

aquisição de produtos de higiene, limpeza e hortifrúti; Nº 671/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Revitalizar a Praça Raio de Sol, situada na Rua Christiano Seleguin, no Parque 

Residencial Indaiá; Nº 672/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar a manutenção da 

valeta existente na Rua Cleófas Mosca Milani, no cruzamento de vias com a Rua Alcides 

Pironhe, no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima; Nº 673/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Instalar redutor de velocidade na Rua Salvador Castilho, nas imediações do 

número 105, na Vila Brizzola; Nº 674/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Implementar um 

programa que conceda descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 

pessoas com deficiência, multideficiência profunda, doenças incapacitativas ou 

degenerativas; Nº 675/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto ao Governo do 

Estado de São Paulo para a implementação de Centro de Integração da Cidadania no 

Município de Indaiatuba; Nº 676/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA, LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Realizar estudos sobre a viabilidade de desenvolvimento de tecnologias de 

tratamento de esgoto para a transformação de resíduos sólidos em biocombustível; Nº 

677/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Instalar câmera de segurança de monitoramento no 

Jardim União; Nº 678/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Efetuar a substituição das lâmpadas 

dos postes de iluminação pública por LED no Jardim União; Nº 679/21 - DR. OTHNIEL 

HARFUCH - Intensificar o patrulhamento da Guarda Civil Municipal noJardim União; Nº 

680/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Mudar a via de mão dupla para via de mão única na Rua 

Antônio Tavares de Camargo - Indaiatuba; Nº 681/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder 

junto à secretaria competente e à empresa de ônibus SOU para regularizar e aumentar o 

número ônibus em 100% da frota para evitar aglomerações; Nº 682/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Instalar câmeras de segurança 360º e monitoramento no Jardim Itamaracá – 

Indaiatuba; Nº 683/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Construir uma praça com área de lazer no 

Jardim Veneza – Indaiatuba; Nº 684/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar lombada na 

Avenida Manoel Ruz Peres com a Rua Joaquim Machado - Indaiatuba; Nº 685/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Interceder junto a Secretaria de Segurança Pública para aumentar o 
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policiamento no Bairro Jardim Bem-Te-Vis – Indaiatuba; Nº 686/21 - JORGE LUÍS LEPINSK 

- Interceder junto a Secretaria de Segurança Pública para aumentar o policiamento no 

campo de futebol próximo à Rua Guarin João Badin - Jardim Morada do Sol; Nº 687/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a readequação e manutenção das valetas no Jardim 

Morada do Sol – Indaiatuba; Nº 688/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Intensificar as 

rondas preventivas no Jardim Pau Preto; Nº 689/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Interceder junto à empresa que opera o transporte coletivo urbano municipal (SOU 

Indaiatuba) para que aumente a quantidade de ônibus nos horários de pico; Nº 690/21 - 

DÉCIO ROCHA DA SILVA - Efetuar a revitalização, limpeza urbana e melhorias na área de 

lazer/esporte na Praça localizada entre a confluência da Rua Silvio Ferreira do Amaral e Av. 

Toshiko Takahara; Nº 691/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Instalar sinalização horizontal 

com faixa de travessia de pedestres na Av. dos Trabalhadores, na altura do numeral 116; Nº 

692/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder, junto ao setor competente, para realizar 

mudança na demarcação das faixas de rolamento utilizadas para retorno e conversão à 

esquerda na Avenida Francisco de Paula Leite, altura do número 3627; Nº 693/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Criar um projeto que possa gerar emprego a todos os cidadãos em 

situação de rua; Nº 694/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Implantar a continuação da escada e 

rampa de acesso em frente ao Parque Temático do Parque Ecológico (em frente ao número 

3862); Nº 695/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar a manutenção da Praça José de Paula 

Batista — Vila Maria Helena; Nº 696/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Revisar 

a programação do semáforo localizado na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, na altura do 

2685; Nº 697/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Intensificar a segurança no Cemitério 

Público Municipal; Nº 698/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar sistema de 

monitoramento de via na Estrada Porteira de Ferro; Nº 699/21 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Implantar um "achado e perdidos" no Parque Ecológico com pontos na Pista 

de Skate e na Guarda Civil; Nº 700/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar o recapeamento 

nas Ruas Primo José Mattioni e Willybaldo Peralta Alves; Nº 701/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Estender as campanhas de arrecadação de alimentos para que também seja 

arrecadado ração; Nº 702/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Possibilitar a realização 

de uma Central Unificada para atendimento e direcionamento correto das chamadas de 

emergência; Nº 703/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Reforçar a sinalização no 

cruzamento da Rua Ademar de Barros com a Rua Padre Bento Pacheco; Nº 704/21 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Intensificar o policiamento e a segurança na Rua dos Indaiás, 

próximo ao Distrito Bartolomai; Nº 705/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - 
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Revisar a possibilidade de alterar as lombadas atuais por sonoras, com o objetivo de 

conscientizar os motoristas para que respeitem o limite de velocidade das vias da cidade; Nº 

706/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Incluir a Rua Alberto Santos Dumont, na 

Vila Teller, no Programa de Recapeamento de Ruas. A seguir, usaram da palavra para dar 

ênfase a indicações de suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) LEANDRO JOSÉ 

PINTO, DÉCIO ROCHA DA SILVA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, RICARDO LONGATTI 

FRANÇA e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a 

presença do Sr. Vereador Fábio Jorge, mais votado da Cidade de Salto e informou que as 

indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal, pelo Departamento de 

Expediente. Seguiu-se à leitura em bloco das moções:  Nº 75/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Congratula a Chapa 1, pela grande vitória em 25 de abril de 2021; Nº 76/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Congratula a Chapa 2 pela participação na eleição do CONSEG, ocorrida em 25 

de abril de 2021; Nº 77/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o Dr. Flávio de Souza 

Brito, cardiologista, referência em transplante de coração no Brasil, que recentemente 

coordenou o transplante de coração de 2 irmãos no HC-UNESP, em Botucatu-SP, o qual foi 

documentado numa reportagem do Fantástico; Nº 79/21 - SILENE SILVANA CARVALINI, 

DR. OTHNIEL HARFUCH, JORGE LUÍS LEPINSK, LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Apoio 

aos Srs. Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados a fim de que empreendam 

esforços para a aprovação do Projeto de Lei n° 2564, de 2020, de autoria do Senador 

Fabiano Contarato, que altera a Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso 

salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e 

da Parteira; Nº 80/21 - 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 - Repúdio contra as palavras lançadas em rede social por Valquíria Silva, também 

conhecida como Valquíria Taxista, que tentou ofender a memória de Luiz Carlos da Silva, 

vereador falecido em 20 de abril de 2021, vítima de câncer, onde, mediante comentários 

infelizes e com ares de deboche, sua publicação em rede social chegou ao conhecimento de 

muitas pessoas e são inaceitáveis; Nº 81/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o 

Dr. Flávio de Souza Brito, médico cardiologista, atuando em nossa cidade com notável 

profissionalismo na área médica, onde demonstra especial competência; Nº 82/21 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Congratula todos os profissionais da Clínica INDACOR pelo 

excelente trabalho realizado em nossa cidade; Nº 83/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 
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Congratula Aparecida Constança de Miranda pelos serviços prestados para o crescimento e 

desenvolvimento da Comunidade Santa Luzia e do Bairro Vila Costa e Silva; Nº 84/21 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o GCI 2º Classe Weverson Ney dos Santos 

pelos serviços prestados no motopatrulhamento, Equipe ROMI, atuando no combate à 

criminalidade de nosso município; Nº 85/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o 

GCI 2º Classe Robinson Miranda Poli pelos serviços prestados no motopatrulhamento, 

Equipe ROMI, atuando no combate à criminalidade de nosso município; Nº 86/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Congratula a todos os trabalhadores(as) pelo Feriado Nacional do Dia 

do Trabalho, comemorado no dia 1º de maio, em especial o Sr. Sérgio José Ruela; Nº 88/21 

- ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula o Eng. Wilson Jose Ribeiro Martins pelo 

empenho e dedicação ao longo de 28 anos de serviços prestados no SAAE; Nº 89/21 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Pesar pelo falecimento do Sr. Teodoro Bezerra de Almeida 

Neto, Guarda Civil Municipal. Com a palavra, o Sr. Presidente solicitou que fosse lida a 

moção recebida em Plenário: ALEXANDRE CARLOS PERES - Pesar pelo falecimento de 

Marcos Antônio Monteiro de Oliveira ocorrido em 02 de maio de 2021. A seguir, usaram da 

palavra para justificar as homenagens os(as) Srs(as). Vereadores(as) ALEXANDRE 

CARLOS PERES, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE e LUIZ ALBERTO 

PEREIRA. 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 da matéria apresentada: Projeto de Lei 

Nº 64/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Dispõe sobre denominação e nomeação ao Complexo 

Esportivo Jardim Aldrovandi, Indaiatuba-SP. 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 ALBERTO PEREIRA, 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:  Veto Nº 3/2021 - 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". Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); 
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Projeto de Resolução Nº 3/2021 - 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. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); 

Projeto de Lei Nº 60/2021 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Institui o Dia Municipal do 

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

havendo mais nenhuma proposição a ser deliberada e nenhum inscrito à Palavra Livre, o Sr. 

Presidente agradeceu a atenção e a presença de todos. Nada mais havendo a se tratar, às 

dezenove horas e dois 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 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 03 de maio de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. Declaro aberta a 11ª 

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

vereador pastor Décio Rocha.  

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Muito boa noite a todos. Desejo uma excelente 

sessão a todos: “Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na 

oração”. Romanos, Capítulo 12, Versículo 12. 

EXPEDIENTE 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Portaria número 1.062 de 2021, “Exoneração 

do servidor Luiz Alberto Pereira a partir de 1/5/2021 do exercício do cargo de provimento em 

comissão de secretaria municipal, lotado na Secretaria Municipal de Governo”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu nomeio os Senhores Vereadores, 

Doutor Chiaparine e Doutor Othniel, para que conduzam a esse Plenário o vereador Luiz 

Alberto Pereira para confirmar o compromisso regimental de posse ao cargo de vereador 

assumido por ele no Departamento de Expediente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 

8º, inciso III do Regimento Interno, aos três de maio de dois mil e vinte e um.  

Nos termos do artigo 7º, § 3º do Regimento Interno, o vereador deverá repetir a frase “assim eu 

prometo”. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a 

Constituição e as leis e defendendo os interesses do município.  

VEREADOR LUIZ ALBERTO PEREIRA: Prometo. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Declaro empossado o vereador Luiz 

Alberto Pereira. Com a palavra o vereador.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu dou a palavra ao nobre edil Luiz Alberto 

Pereira. Com a palavra.  
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VEREADOR LUIZ ALBERTO PEREIRA: Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Senhoritas 

Vereadoras, eu quero aqui hoje, em primeiro lugar, agradecer a Deus, mas eu queria antes de 

fazer qualquer comentário que fosse na direção de qualquer coisa, dar aqui o meu abraço em 

toda a família do Professor Luiz Carlos. Dar aqui, deixar aqui a minha solidariedade e 

principalmente a minha certeza de que o Professor Luiz Carlos lutou como um leão. E o Luiz 

Carlos era um homem de muita determinação e de muita vontade. Nem contra a doença ele se 

abateu, foi um lutador até o último dia. Buscou as soluções, buscou e sabia ele das 

dificuldades, da batalha que enfrentava, mas nunca deixou de ser um grande guerreiro. Eu 

gostaria de estar aqui tomando a posse do meu sétimo mandato como vereador por outros 

fatores. Embora, nós temos que dizer que a vida continua e, democraticamente, 

republicanamente, eu sou um homem com dois mil e quinhentos e nove votos, sou hoje o sexto 

mais votado nas últimas eleições. Quando aqui venho, venho marcado exatamente pela 

determinação do trabalho, venho aqui marcado pela determinação de querer fazer de 

Indaiatuba sempre uma cidade melhor. Eu vejo hoje que no atual momento em que passamos 

todos viraram a solução de tudo, mas a solução de tudo não é tão fácil. Vejo lá onde eu 

ocupo... ocupava até dia primeiro o cargo de secretário de Governo, convidado que fui pelo 

prefeito Nilson Gaspar, o qual muito me honra, vejo a dificuldade que todos passam. Mas aqui 

o que eu queria deixar para vocês, meus companheiros, meus colegas vereadores, aqui tive 

tanto prazer, aqui tive grandes momentos da minha vida, aqui presidi uma sessão em que as 

coisas aconteciam de uma maneira trágica em minha vida e naquela época o único vereador 

que aqui estava era o Doutor Chiaparine, que sabia que aquela pessoa que me criou, que eu 

mais amava, que foi meu tio, estava naquele instante falecendo no hospital Augusto de Oliveira 

Camargo. Mas mesmo assim eu determinei que terminássemos a sessão, porque esse era o 

meu maior compromisso para com o meu tio, cumprir, ser honrado. E eu sempre disse lá em 

casa, todas as vezes que vocês verem me passar, pode ter até pensamentos contrários ao 

meu, podem até ter desejos que não sejam iguais aos meus, mas você sempre vai dizer “ali 

caminha um homem honesto, ali caminha alguém que merece respeito, principalmente pelas 

suas opiniões e principalmente por respeitar a opinião dos outros”. Eu venho aqui hoje, triste 

por um lado, porque logicamente que o passar do Professor Luiz Carlos é algo triste, jovem, 

um homem que lutou, trabalhou, conquistou, e quis Deus que assim fosse e que eu aqui 

estivesse. Então, deixo aqui a todos vocês os meus agradecimentos, deixo ao prefeito Nilson 

Gaspar, o qual eu quero deixar os senhores aqui, eu estarei voltando à Secretaria de Governo, 

o Professor Sérgio, que é meu suplente, está aqui e ele assumirá na próxima sessão. Eu venho 

aqui cumprir exatamente o que manda a determinação legal da Constituição Municipal e da 
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Constituição Federal. E quero aqui para encerrar dizer uma coisa a vocês, nada na vida, 

absolutamente nada na vida é melhor do que ter a consciência tranquila. Nada na vida é 

melhor do que ter amor, do que ser generoso, buscar as coisas como elas realmente são. E 

hoje, quando eu venho aqui, minha mãe de 83 anos queria vir, até falei que não era para ela 

vir, a minha mãe me disse uma coisa que eu fiquei muito envaidecido: “Meu filho, se eu 

pudesse escolher novamente os filhos, você seria novamente escolhido como um filho”. É isso 

que a gente leva dessa vida. Deus lhe pague, que o Professor Luiz Carlos onde está que esteja 

me ouvindo, que ele saiba do meu respeito pela sua luta, pelo seu comportamento e meu 

carinho pela sua família. Que Deus nos ajude, que abençoe Indaiatuba, um grande abraço. 

Muito obrigado.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Muito bem. Realizaremos nesse momento 

a eleição para o cargo de segundo secretário para completar o mandato da Mesa eleita para o 

biênio 2021/2022, em face do falecimento do ilustre vereador Luiz Carlos Silva. Para isso, farei 

a chamada regimental para a verificação do quórum, ok? Peço para que a... Alguém se 

inscreveu para concorrer ao cargo? Somente o Doutor Othniel. Somente o Doutor Othniel.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Indaiatuba, 3 de maio de 2021. Ilustríssimo 

Senhor Vereador, Presidente da Mesa da Câmara Municipal, pelo presente nos termos do 

artigo 30 do inciso V do artigo 13 do Regimento Interno, apresento minha candidatura para o 

cargo de segundo secretário, visando completar o mandato da Mesa eleita 2021/2022 por ter 

sido declarado vago o cargo em decorrência do falecimento do ilustre vereador Professor Luiz 

Carlos da Silva. Atenciosamente, Doutor Othniel.”  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Já vou fazer a votação e a chamada junto, 

pode ser? Alexandre Carlos Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Presente, sou a favor do... meu voto é no 

Doutor Othniel.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Ana Maria dos Santos Bannwart.  

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART: Presente [ininteligível].  

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Presente, meu voto é no Doutor Othniel.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Décio Rocha da Silva.  
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VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Presente, Doutor Othniel tem meu voto.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Esse vereador também está presente e 

também dá o voto favorável ao Doutor Othniel. Luiz Alberto Pereira.  

VEREADOR LUIZ ALBERTO PEREIRA: Meu voto é favorável ao Doutor Othniel.  

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável ao Doutor Othniel.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Luiz Carlos Chiaparine.  

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Meu voto é favorável.  

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Voto favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Voto favorável.  

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Não sei quais os procedimentos que foram 

usados, mas sem problema nenhum, Doutor Othniel.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Declaro eleito o segundo secretário da 

Mesa para completar o mandato do vereador Luiz Carlos, Doutor Othniel. Com a palavra a 

primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da Ata da 10ª Sessão 

Ordinária de vinte e seis 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: “Ofício recebido número 7/2021, Executivo 

Municipal, em atendimento ao artigo 31, § 3º da Constituição Federal do Brasil e artigo 59 da 

Lei Orgânica do Município de Indaiatuba, encaminha a essa egrégia Casa de Leis os balanços 

e anexos referentes à prestação de contas do exercício de 2020 para que as mesmas fiquem à 

disposição dos contribuintes pelo período de 60 dias”.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O ofício está na secretaria à disposição 

dos vereadores. Com a palavra a primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações.  

Leandro Pinto, “Implantar mesas de Teqball (mais conhecido nacionalmente como Futmesa) 

nas principais praças da cidade”.  

Ana Maria Bannwart, “Realizar uma inspeção nas ruas do bairro Jardim Morada do Sol para a 

colocação de placas indicando o nome das ruas”.  

Silene Carvalini, Doutor Othniel, “Criar uma carteira da gestante para rastreio da sífilis na 

gestação, inserida no sistema Salus do Munícipio”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Realizar a repintura da faixa de pedestres e parada obrigatória nas 

esquinas do bulevar da Cecap”.  

Alexandre Carlos Peres, “Revitalizar segurança com rondas frequentes e limpeza continuada 

na Praça Prudente de Moraes (Praça dos Bancos)”.  

Wilson José dos Santos, “Ampliar os horários de atendimento da Farmácia Unificada da 

Morada do Sol para os finais de semana, para que possam ser distribuídos medicamentos à 

população enquanto houver a pandemia”.  

Ricardo França, “Interceder junto ao governo do estado de São Paulo para a implementação de 

Centro de Integração da Cidadania no município de Indaiatuba”.  

Doutor Othniel, “Intensificar o patrulhamento da Guarda Civil Municipal no Jardim União”.  

Pepo, “Interceder junto à secretaria competente e à empresa de ônibus SOU para regularizar e 

aumentar o número ônibus em 100% da frota para evitar aglomerações”.  

Décio Rocha, “Criar um projeto que possa gerar emprego a todos os cidadãos em situação de 

rua”.  

Arthur Spíndola, “Estender a campanha de arrecadação de alimentos para que também seja 

arrecadado ração”.  

Lidas as indicações, Sr. Presidente.  

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

palavra o vereador Leandro Pinto.  
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VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa noite a todos, nobres vereadores, presidente, 

pessoal da Mesa, a todos os funcionários e a todos que nos assistem pelas redes sociais. 

Primeiramente, aqui para mim é uma responsabilidade pegar o microfone num púlpito onde o 

nobre vereador Cebolinha falou. E será um prazer, nobre vereador, tê-lo aqui a presença de 

uma sessão participar junto com você, onde nunca escondi de ninguém que você é um 

exemplo, você é um vereador diferenciado, sete mandatos não é para ninguém, estou aqui há 

quatro meses e digo isso do fundo do meu coração. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por 

tudo o que você fez por Indaiatuba.  

Sr. Presidente, a minha primeira indicação é um esporte que vem crescendo a cada dia, 

mundialmente falando, jogadores de futebol consagrados vêm jogando Teqball, conhecido 

como Futmesa. Em Curitiba hoje existe no Parque Barigui uma mesa aval, uma coisa barata e 

que vai ser um diferencial para o nosso município. Muita gente, ontem mesmo eu passei no 

parque ecológico, tinha jovens jogando com mesa de bar. E acredito que o prefeito vai ver com 

carinho, juntamente com o secretário, e implantar esse esporte que cresce a cada dia.  

A segunda e mais importante, Sr. Presidente, é intensificar o patrulhamento na Rua das 

Indaiás, bem próximo do distrito Bartolomai(F), por que eu digo isso? Vem existindo inúmeros 

furtos, inúmeros roubos naquele local. Agora, ultimamente, um conhecido meu teve sua 

empresa estourada, entraram lá dentro, ficaram três horas lá dentro, não é possível que uma 

Guarda Municipal não passe no local, não é possível. Delinquentes de bicicleta, roubou mais 

de cinquenta mil reais de produtos numa pandemia de um empresário que traz emprego para 

os nossos munícipes. Não é possível, onde está esse pessoal? Outra coisa que eu reitero aqui, 

peço ao Senhor Prefeito, já fiz um vídeo dois meses atrás, que interver junto à empresa privada 

na antiga Rua das Indaiás, que tem centenas de usuários de droga lá dentro. Não é possível 

que não vê. Eu moro lá do lado, vocês passam por lá, lá tem mais de centenas de usuários de 

drogas, é dali que eles saem a roubar. Poxa vida, manda demolir e depois coloca a conta para 

o empresário pagar? O povo de bem não pode pagar por isso. Até quando vai ficar lá, empresa 

sendo roubada, comércio sendo roubado? Uma hora da manhã parece uma Cracolândia aquilo 

lá, é uma pouca vergonha. Então, eu peço aqui para o Senhor Secretário de Segurança 

Pública que intensifique a fiscalização, principalmente de meia-noite a duas horas da manhã lá, 

e que o Senhor Prefeito possa ver com carinho mais uma vez, pedindo aqui que possa fazer a 

demolição daquele prédio. Porque do jeito que está não pode ficar. Muito obrigado, por hoje é 

só, uma boa noite a todos.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador pastor Décio 

Rocha.  

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

Senhores Vereadores, vereadoras, a imprensa, público de casa, os assessores aqui presentes. 

Sr. Presidente, eu quero dar destaque aqui a uma indicação. Essa indicação, ela tem um cunho 

social de inclusão social. É nítido que logicamente não só aqui em Indaiatuba mas em todas as 

cidades, principalmente cidades mais populosas, que o aumento de pessoas em situação de 

rua. Então, a minha indicação ao Senhor Prefeito, para que seja feita uma parceria público-

privada que dê uma oportunidade, que encaminhe essas pessoas em situação de rua para 

uma oportunidade de emprego, fazendo parceria com as empresas. E essa minha indicação, 

ela vem de pesquisas aí, de programas, que foram feitos em outros municípios e que deram 

certo. Nós temos aqui em Indaiatuba dezenas de centenas de empresas. Imagine essas 

empresas ofertando aí um por cento, meio por cento do seu quadro de funcionários para que 

seja dada uma oportunidade a essas pessoas nessa situação. Porque nós sabemos que 

existem pessoas que estão vivendo nessa situação, as pessoas não estão vivendo na rua 

porque querem. Principalmente nessa pandemia, a gente vê famílias que o chefe de família 

perdeu o emprego, perdeu o trabalho, não teve como pagar o aluguel, foi morar na rua. E tudo 

o que essa pessoa está precisando é de uma nova oportunidade. E eu tenho conversado com 

pessoas nessa situação, você vê pessoas, pessoas que têm profissão, nobre vereador Ricardo 

França, tem profissionais de mão cheia que a pessoa perdeu o trabalho. Lógico, a pandemia 

contribuiu para essa situação, mas fica aqui então essa minha indicação, uma parceria da 

prefeitura com as empresas para que seja dada uma oportunidade de trabalho para essas 

pessoas nessa situação. Eu tenho a certeza absoluta, talvez não vá resolver o problema, nem 

todo mundo que está nessa situação é de Indaiatuba, não vai tirar todo mundo aí da rua. Tem 

gente que não quer, mas vai ajudar muita gente. Tem gente que precisa, como eu já disse, de 

um empurrão, de uma oportunidade. Volta ao campo de trabalho, com certeza, ela recobra as 

forças aí, sabe que o trabalho traz novamente a autoestima da pessoa, revigora a motivação 

do ser humano. Então, por favor, Senhor Prefeito, analisar com carinho essa indicação, para 

que a gente possa ajudar as pessoas nessa situação e trazer uma melhor qualidade de vida aí 

para essas pessoas e para nossa cidade. Obrigado, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu queria registrar a presença aqui do 

vereador de Salto, Fábio Jorge. Ele veio para uma reunião comigo e ficou acompanhando a 
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sessão. Fábio Jorge, vereador mais votado da história de Salto. É um prazer recebê-lo na 

nossa Casa de Lei, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Com a palavra o vereador Índio da Doze.  

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

boa noite, meus amigos, nobres vereadores. Boa noite ao nosso maior exemplo como vereador 

Cebolinha. Embora eu queria estar hoje junto com você em outras condições, mas o destino 

assim não quis, mas fique sabendo que você para todos nós você é um exemplo, assim como 

o Doutor Chiaparine e também os outros. Sr. Presidente, também agradecer a presença do 

nosso nobre amigo vereador de Salto, conforme o presidente assim falou. Sr. Presidente, hoje 

eu quero aqui fazer só uma pequena colocação. Eu acho que as pessoas não ficam doentes 

somente de segunda à sexta-feira. Embora nosso prefeito esteja fazendo um excelente 

trabalho, um trabalho que é exemplo na região metropolitana, no que se trata a saúde, assim 

também como a secretária e todos da saúde, eu acho que ele deveria olhar com mais carinho 

para aquelas pessoas que necessitam de remédio nos finais de semana e nos feriados 

também. Porque as pessoas não ficam doente, como eu falei, só de segunda à sexta-feira. No 

dia vinte e quatro de abril agora, eu me deparei com uma senhora no calçadão do UPA da 

Morada do Sol, a qual estava necessitando de remédio, e pelo fato da farmácia estar fechada 

ela não tinha condições. E não só eu como outras pessoas, felizmente, ali na hora também a 

gente... nós conseguimos, não queria falar, mas nós conseguimos comprar o remédio para ela, 

coisa que eu acho que não seria preciso. Então, acho que deveria ser olhado, sim, com mais 

atenção para esse lado.  

Sr. Presidente, quero também aqui dar um destaque especial para a nossa empresa de ônibus. 

Eu não sei quem são os responsáveis pela colocação dos pontos de ônibus, é a SOU? Porque 

se você reparar, na nossa cidade tem muitos locais que têm dois pontos de ônibus, um com 

distância máxima de vinte metros um do outro. Enquanto outros bairros têm no máximo um 

toco ali, né? Que é a marcação do ponto. Então, acho que deveria ser melhor revisto também 

essa situação, porque é difícil num local ter demais e não estar sendo usado e em outro não ter 

nada. Sr. Presidente, é só isso. Obrigado, Mesa(F). Camomila para o nosso amigo Leandro 

Pinto.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Queria parabenizar o nobre vereador pela 

indicação e dizer que o UPA tem a farmácia que funciona vinte e quatro horas, mas pelo que a 

Silene, nossa vereadora e enfermeira, falou, que não tem todos os remédios. Mas com certeza 

a secretária da Saúde vai tomar conhecimento da sua indicação e vai tomar providências. Com 

a palavra o vereador Ricardo França.  
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Boa noite, Sr. Presidente, vereadores, 

vereadoras, público que nos acompanha, também um especial ao Fábio, nosso vereador de 

Salto, também jovem, primeiro mandato, parabéns pela conquista. Sr. Presidente, gostaria de 

falar de algumas das minhas indicações. Uma delas fiz em conjunto com o vereador Chiaparine 

que também, assim como eu, já tinha apresentado uma matéria semelhante no passado, que é 

sobre a questão do tratamento de esgoto do nosso município, questão de fazer igual Franca, 

que teve uma parceria com a Sabesp, que teve uma tecnologia alemã implementada, fazendo 

da própria estação de tratamento de esgoto a possibilidade de gerar biocombustível. É uma 

iniciativa que foi bastante inovadora em Franca, que deu muito certo, em menos de dois anos 

eles conseguiram implementar esse sistema. E que Indaiatuba pode, assim como fez com o 

biocombustível lá atrás, com óleo de cozinha recolhido, pode dar esse passo também, tentar 

desenvolver isso na nossa cidade, ocupando da frota pública com esse gás natural 

desenvolvido pelo tratamento de esgoto, custeando, barateando bastante os custos nesse 

sentido. É uma situação que é aplicável em Indaiatuba também, por entender que Franca é 

uma cidade com mais ou menos o mesmo orçamento, população semelhante. Acho que essa 

iniciativa que foi testada lá pode ser ampliada para outras cidades, e Indaiatuba pode ser uma 

dessas.  

Uma outra indicação que faço é em relação ao desconto no IPTU. Indaiatuba desenvolveu lá 

em dois mil e seis, através de duas leis, uma modificando um pedacinho da outra, dando 

desconto no IPTU para as pessoas que têm mais idade, para pensionistas e aposentados. 

Esse desconto obviamente é proporcional, tem critérios de renda, quantidade de imóveis e por 

aí vai, tem uma série de critérios que tenta ajudar essas pessoas que têm mais idade e uma 

condição de vida um pouco mais humilde a terem um desconto no seu IPTU, sendo de vinte a 

cinquenta por cento. Eu faço uma indicação para que a prefeitura desenvolva um modelo 

semelhante para pessoas com deficiência, não só pessoas com deficiência mas pessoas que 

tenham doenças incapacitativas (sic) ou degenerativas. Essas pessoas, em linhas gerais, já 

têm um custo de vida muito mais ampliado, por conta dessa situação. Então, é interessante 

que o município faça um levantamento, veja a quantidade de pessoas, qual seria o impacto 

orçamentário futuro e tente viabilizar essa modificação. Assim como foi possível lá atrás em 

dois mil e seis desenvolver essa excelente iniciativa de dar o desconto de IPTU para idosos, no 

final das contas, são aposentados e pensionistas em sua maioria, também seja estudada essa 

possibilidade para as pessoas com deficiência na nossa cidade.  
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E por último, mas não menos importante, a gente tem um exemplo de Louveira(F), que 

desenvolveu também o auxílio ao seu comerciante, assim como outros vereadores aqui já 

propusemos, inclusive a mim, fiz essa proposta, mas ela também desenvolveu um cartão um 

pouco semelhante com o nosso aqui, que é de cento e trinta reais, com mais vinte reais por 

criança até catorze anos, mas ela fez um cartão complementar, voltado apenas para a questão 

de hortifruti, higiene e limpeza. Então, assim como Indaiatuba deu esse importante passo de 

desenvolver esse auxílio emergencial complementar, também vejo que há margem para 

desenvolver mais essa frente. Então, além do cartão do auxílio emergencial que foi dado por 

esta Casa, que foi aprovado por aqui por unanimidade, um projeto muito interessante, que a 

gente apontou algumas diferenças de opinião, mas enfim, eu venho com essa sugestão de que 

além desse auxílio que já foi implementado, que também desenvolva esse cartão semelhante 

com o Louveira, que tem o foco principal voltado para produtos de higiene, de limpeza e 

hortifruti.  

Então, faço essas indicações na noite de hoje. Parabenizo o nobre vereador Cebolinha, que 

sempre nos chama atenção com sua fala, parabéns por estar de volta a esta Casa. Boa noite.  

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, aos funcionários dessa Casa, mais uma vez, muito obrigado pela presença de 

vocês, a todos que nos acompanham de forma on-line. Quero também deixar meu abraço ao 

vereador Fábio Jorge, seja muito bem-vindo a esta Casa, Fábio. A gente sabe o quanto é difícil 

fazer história numa cidade como a que você fez, com uma votação tão expressiva. Então, seja 

sempre muito bem-vindo, muito obrigado, por nos prestigiar nessa sessão. Aproveitar também, 

presidente, mandar um abraço para o vereador Luiz Alberto Pereira, Cebolinha. Cebola, eu que 

pude acompanhar bastante a sua atuação como líder de governo desta Casa, é até 

interessante quando eu tenho reuniões com meu chefe de gabinete aqui presente também, às 

vezes a gente pensa, mas o que o Cebolinha faria nessa situação? Então, é assim que a gente 

aprende, que a gente evolui. Muito obrigado por tudo, você realmente é um exemplo para todos 

nós aqui.  

Sr. Presidente, sobre minhas indicações, em primeiro lugar, estender as campanhas de 

arrecadação de alimentos para que também seja arrecadado ração. Qual que é a ponto? Nós 

sabemos que na pandemia que nós estamos vivendo muitas pessoas infelizmente estão 

ficando literalmente sem recursos. E aí você pega numa família aonde os recursos são 
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escassos, e uma mãe ou um pai tem que escolher entre conseguir alimentação para o seu filho 

ou para o seu animal, a gente já sabe qual é a escolha que ele vai ter. E nem nós, protetores 

animais, podemos recriminar alguém por fazer uma escolha como essa, nós estamos vivendo 

um momento emergencial. Portanto, nas nossas campanhas que já ocorrem, como na própria 

vacinação, ou em alguns outros eventos que as pessoas estão levando aquele quilo de 

alimento não perecível, por que não também levar seu quilo de ração? A gente ajuda as 

famílias na mesma maneira, nós estamos poupando recursos dessas famílias e assim a gente 

consegue efetivamente ajudar nesta pandemia. Então, fica essa sugestão, tanto para o poder 

municipal como para qualquer pessoa da iniciativa privada que realize ações de arrecadação. 

É importante também nesse momento.  

Segundo lugar, Sr. Presidente, algo até curioso é a integração entre a central unificada e as 

chamadas de emergência. O que anda acontecendo até no nosso município? Como os 

bombeiros têm um sistema ligado ao estado de São Paulo, e a central de ambulâncias tem um 

sistema ligado ao nosso município, eles não se conversam. Então, nós temos uma emergência, 

algum acidente, algum problema com vítimas, um liga 192, o outro liga 193. Então, a gente 

desloca duas viaturas de departamentos diferentes para o mesmo local e às vezes a gente 

deixa de abranger um outro local que também teve uma emergência por uma falha ou falta de 

comunicação e de integração. Então, fica aí essa sugestão. Nós sabemos que não depende 

apenas da prefeitura mas bastante do governo do estado. Como é feito com a Polícia Militar e 

com a Guarda Municipal da nossa cidade, que já têm esse integração, ou seja, é possível, fica 

essa sugestão também para que a gente possa intervir em cima disso.  

Por último, não menos importante, Sr. Presidente, o reforço na sinalização do cruzamento da 

Rua Ademar de Barros com a Rua Padre Bento Pacheco. Acho que todo mundo conhece esse 

local, é a esquina mais movimentada da Praça Rui Barbosa. Quem é de Indaiatuba está muito 

bem acostumado a terminar a Avenida Presidente Vargas e virar à esquerda, antigamente era 

o sentido do hospital, mas é para pegar o início da Avenida Francisco de Paula Leite. Então, 

termina a avenida, vira à esquerda, é o caminho de quase todos indaiatubanos. Quem vem de 

fora, ou quem mora no centro, ou quem mora no Jardim Pau Preto, também tem o direito de 

seguir reto nessa via, e aí a gente tem um acidente meio cabuloso, né? A gente tem uma 

pessoa na faixa da direita tentando entrar para a esquerda, e a pessoa da faixa da esquerda 

tentando ir para a direita, isso acontece bastante. E é algo complicado porque a solução não é 

tão simples assim, ali é um local com um fluxo muito grande de veículos, caminho de casa para 

muita gente ou caminho do trabalho, que precisa de uma atenção bem maior para que haja 
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uma solução viável. Por isso que a gente pede estudos e não uma solução exata e imediata 

para algo que tem que ser muito bem-feito.  

Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, pela palavra. Mais uma vez, um abraço ao 

vereador Luiz Alberto Pereira, Cebolinha. Mais uma vez um abraço ao vereador Fábio Jorge. 

Muito obrigado pela presença de vocês.  

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

Executivo para análises e providências. Com a palavra a primeira secretária Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Pepo, “Congratula a Chapa 1 pela grande vitória na eleição do Conseg, 25 de abril de 2021”. 

Pepo, “Congratula a Chapa 2 pela participação na eleição do Conseg ocorrida em 25 de abril 

de 2021”. 

Leandro José Pinto e Silene Carvalini, “Congratula o Doutor Flávio de Souza Brito, 

cardiologista, referência em transplante de coração no Brasil, que recentemente coordenou o 

transplante de coração de 2 irmãos no HC-UNESP, em Botucatu, o qual foi documentado numa 

reportagem do Fantástico”. 

Silene Carvalini, Doutor Othniel, Pepo, Luiz Carlos Chiaparine, “Apoio aos Senhores 

Presidentes do Senado e da Câmara dos deputados a fim de que empreendam esforços para a 

aprovação do Projeto de Lei n° 2.564 de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, que 

altera a Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, 

do técnico e do auxiliar de Enfermagem e da parteira”.  

Uma moção de todos os vereadores, “Repúdio contra as palavras lançadas em rede social por 

Valquíria Silva, também conhecida como Valquíria Taxista, que tentou ofender a memória de 

Luiz Carlos da Silva, vereador falecido em 20 de abril de 2021, vítima de câncer, onde, 

mediante comentários infelizes e com ares de deboche, sua publicação em rede social chegou 

ao conhecimento de muitas pessoas e são inaceitáveis”. 

Silene Carvalini, “Congratula todos os profissionais da Clínica Indacor pelo excelente trabalho 

realizado em nossa cidade”. 

Índio da Doze, “Congratula Aparecida Constança de Miranda pelos serviços prestados para o 

crescimento e desenvolvimento da Comunidade Santa Luzia e do bairro Vila Costa e Silva”. 
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Índio da Doze, “Congratula o guarda municipal da Segunda Classe Weverson Ney dos Santos 

pelos serviços prestados no moto patrulhamento, Equipe Romi, atuando no combate à 

criminalidade de nosso município”. 

Índio da Doze, “Congratula o guarda Segunda Classe Robinson Miranda Poli pelos serviços 

prestados no moto patrulhamento, Equipe Romi, atuando no combate à criminalidade de nosso 

município”. 

Décio Rocha, “Congratula a todos os trabalhadores pelo Feriado Nacional do Dia do Trabalho, 

comemorado no dia 1º de maio, em especial o Senhor Sérgio José Ruela”. 

Alexandre Peres, “Congratula o engenheiro Wilson Jose Ribeiro Martins pelo empenho e 

dedicação ao longo de 28 anos de serviços prestados no Saae”. 

Índio da Doze, “Pesar pelo falecimento do Senhor Teodoro Bezerra de Almeida Neto, guarda 

civil municipal”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Peço para que a primeira secretária leia 

uma moção protocolada aqui na Mesa pelo vereador Alexandre Peres.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Moção de pesar pelo falecimento de Marcos 

Antônio Monteiro de Oliveira, ocorrido no dia 2 de maio de 2021”, Alexandre Peres.  

Lidas as moções, Sr. Presidente.  

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

palavra o vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Primeiramente cumprimentar 

o vereador Fábio, de Salto, por estar prestigiando uma sessão plenária aqui no nosso 

Legislativo, seja bem-vindo, viu, Fábio? Em segundo lugar, eu quero parabenizar meu amigo 

Luiz Alberto Pereira, o Cebolinha. Cebolinha que está... assumiu hoje o seu sétimo mandato, 

Cebolinha que já foi três vezes presidente da Câmara, quatro vezes presidente da Câmara, foi 

candidato a prefeito aqui na nossa cidade, secretário também pela segunda vez, Cebolinha tem 

história. Ano que vem, por exemplo, Cebolinha não sei se você lembra, nós faremos quarenta 

anos de amizade, quarenta anos de amizade o ano que vem, nos conhecemos em oitenta e 

dois, e me lembro como se fosse hoje o dia em que nos conhecemos. Enfim, saiba que eu 

tenho um apreço enorme por sua pessoa e que é uma pena que você está só de passagem, 

mas tenho certeza que você vai fazer um... já está fazendo e continuará fazendo um trabalho 
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excelente lá na prefeitura, na secretaria a qual você comanda. Então, parabéns mais uma vez, 

você mora no coração de todos aqui, tenha certeza disso.  

Uma outra... eu quero destacar agora, falar da minha moção, né? Minha moção de 

congratulações para o engenheiro Wilson lá no Saae. Ele já está quase trinta anos prestando 

serviços ao Saae, começou de maneira humilde lá, como desenhista, depois se formou em 

técnico em edificações e depois se formou engenheiro, e é a função qual ele ocupa hoje com 

muita responsabilidade e que toca o Departamento de Projetos do Saae junto com o 

engenheiro Caio Sampaio, que é o diretor do departamento. O Wilson é uma pessoa muito 

humana, muito solidária, muito amiga, e isso que me incentivou a dar essa moção para ele, 

porque é extremamente dedicado e extremamente competente. Wilson, você que deve estar 

assistindo a gente agora nesse momento, saiba que essa moção foi feita também com muito 

critério e também com muita emoção. Porque eu sou suspeito de falar de sua pessoa porque 

eu admiro a sua trajetória de vida e sua trajetória profissional, sem contar a família esplêndida 

que você formou. Então, um abraço, Wilson, e parabéns, você merece essa moção que não é 

só minha, depois da votação aqui será uma moção dada por todo esse Legislativo, por todos 

os colegas. Um grande abraço. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Pessoal, é sempre gratificante a gente homenagear 

pessoas do nosso município que vencem na vida, seja qual a profissão. Hoje eu falo de um 

amigo de infância, não é nascido aqui, nasceu em São Paulo, mas com um ano de idade veio 

para a cidade. Tive o prazer de jogar com ele nas categorias de base do nosso querido Esporte 

Clube Primavera, hoje eu falo do Doutor Flávio Brito, filho do Doutor Railson, que é irmão do 

Doutor André, companheiros do Doutor Chiaparine. Recentemente esse menino, posso chamar 

de menino que tem acho que trinta e nove anos, trinta e oito anos, participou de um dois 

transplantes em Botucatu, que apareceu em rede nacional, transplantados, uma doença muito 

rara, né, doutor? E que repercutiu muito. E a gente assistindo a gente fica muito feliz, pois, era 

um menino que eu frequentava a casa dele, jogava futebol com ele, e saiu, seguiu sua vida, 

estudou, virou uma das referências de cardiologia no nosso país, amigo também da nossa 

amiga Silene Carvalini, e hoje a homenagem é para ele. Um menino educado, um menino 

humilde, um doutor que há tempos que eu não falava com ele, liguei para ele, na hora atendeu. 

Uma pessoa que não perde a raiz, uma pessoa que leva o nome de Indaiatuba, e eu fico muito 

feliz em poder dar essa simples homenagem. Então fica aqui, meu amigo, Flávio Brito, 
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parabéns, continue assim, levando o nome da nossa cidade. E meus parabéns pelo transplante 

que foi realizado lá em Botucatu. Um abraço do seu amigo Leandro Pinto.  

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

Chiaparine.  

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

Presidente. Primeiro, parabenizar o nosso amigo Cebolinha, que está aqui com essa equipe 

aqui na Câmara, que Deus o abençoe, que a gente possa continuar por muitos anos juntos, 

viu, Cebolinha? Tenho certeza que você deve voltar lá para a secretaria, fazendo um excelente 

trabalho, uma pessoa que não importa onde esteja, sempre desempenha com o maior 

profissionalismo, maior integridade, tudo aquilo que faz. Sua mãe conhece bem você, né? Por 

isso que ela fez essa homenagem. Nesses anos todos que eu lhe conheço, a gente só tem 

palavras boas para falar da sua pessoa. Muito obrigado pela amizade e pelo carinho. E 

parabenizar o Doutor Flávio, acho que eu conheço ele talvez há um pouco mais de tempo. 

Quem me trouxe para Indaiatuba em mil novecentos e noventa e quatro foi o pai dele, Doutor 

Railson, né? Railson de Oliveira Brito, um dos cardiologistas mais antigos aqui atuantes na 

cidade, uma pessoa extremamente correta, trabalhadora, como poucas vezes vi na vida. 

Doutor Railson é uma pessoa muito focada no que faz, no trabalho, em especial na família, né? 

A base familiar, tanto do André como do Flávio, muito boa, né? A Dona Roseli, a mãe dos dois, 

né? Uma educação exemplar, e a gente teve o privilégio de acompanhar a carreira deles, 

desde pequenos, né? Desde pequeninhos, os dois filhos seguiram na cardiologia, né? O André 

fez em Marília, depois foi para o Incor. O Flávio fez Botucatu, depois foi para a Escola Paulista 

de Medicina e terminou sua formação em cardiologia nos Estados Unidos, né? Fez um estágio 

brilhante lá por alguns anos, retornou para o Brasil, ficou em São Paulo trabalhando no Einstein 

por muito tempo e retornou para a sua família, como o nosso amigo falou, ele não perdeu sua 

raiz, né? Quis voltar para Indaiatuba, voltou para Indaiatuba, hoje mora aqui. E agora está 

desenvolvendo seu trabalho científico em Botucatu, na Unesp, é uma pessoa com uma 

formação extraordinária e que precisa estar numa universidade para poder desenvolver todo o 

seu potencial de trabalho. Mas mesmo assim, continua clinicando aqui em Indaiatuba e 

convivendo com os amigos, né? Ele não perdeu essa característica, uma pessoa 

extremamente simples, afável. E que Deus continue abençoando ali toda a família, né? Flávio, 

André, Railson, que eles possam crescer e que possam mostrar todo seu potencial de trabalho. 

E quem ganha é a cidade, quem ganha somos nós, né? Nós estamos envelhecendo num bom 

sentido, e que bom que essa geração consegue ter esse desempenho melhor que nós. Isso é 
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muito bom, né? Quando as gerações que nos sucedem são melhores que nós, isso significa 

que a gente pelo menos trabalhou bem, os pais trabalharam bem, a educação, né? É ruim 

quando a geração que nos sucede é pior que a gente, né? Então, esse é um motivo de 

orgulho, e tomara que os filhos deles, as próximas gerações que venham sejam melhores 

ainda e que Indaiatuba possa se orgulhar ainda mais de tudo isso. Muito obrigado.  

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

palavra o vereador Cebolinha.  

VEREADOR LUIZ ALBERTO PEREIRA: Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Senhoritas 

Vereadoras, pessoas que nos honram com sua presença. Eu, na verdade, como estou aqui 

hoje numa rápida passagem, eu, na verdade, Sr. Presidente, eu nunca fiz comentários em 

moções de outras pessoas, embora as vote. Mas eu queria aqui também, aproveitando pela 

oportunidade, agradecer a cada palavra a mim dirigida. Na verdade, em tudo que os 

companheiros que me antecederam de mim falaram é muito mais uma generosidade do que na 

verdade um fato, mas eu me sinto honrado em poder ouvir essas generosidades de cada um 

dos senhores. Porque levo nisso, eu sempre disse aqui, quando eu era líder, quando fui 

presidente, que a política não é o contra e a favor, a política é a discussão, é o respeito. Seria 

como, Leandro, o goleiro ficar bravo com o centroavante. Cada um tem uma função. A 

oposição tem a função de defender aquilo que ela pensa, e a situação tem por obrigação 

defender aquilo que ela entende que é correto. Isso faz parte do contexto democrático, isso faz 

parte exatamente da educação republicana que às vezes falta. Falta quando se inicia uma 

discussão política e se parte para a ofensa, parte para agressões, falta conhecimento e às 

vezes a pessoa... Recentemente eu vi aqui uma votação dessa Casa que não havia nada 

daquilo que virou comentário, por quê? Porque falta conhecimento. E como eu sempre dizia 

aqui nesta Casa, o que é o conhecimento? O conhecimento é mais do que informação, o 

conhecimento é a informação apurada. Nós notamos que hoje as pessoas têm muita 

informação, mas é preciso que as pessoas tenham o conhecimento daquilo que elas são 

informadas. Porque apenas o verdadeiro conhecimento é que nós temos condições de fazer 

uma análise mais profunda e mais categórica de tudo aquilo que a gente analisa e tudo o que a 

gente vê. Hoje eu vejo que tem muitas pessoas que leem, leem, leem, mas não entendem o 

que leem. É preciso se entender, como eu vejo gente simples, que também com a sua 

simplicidade tem generosidade e tem sabedoria. Essas coisas é que distinguem as pessoas, 

sabedoria, generosidade e educação. Não existe absolutamente jamais alguém que seja 

generoso e não seja educado, alguém que seja educado e não seja generoso, não existe.  
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Eu quero aqui, aproveitando, Sr. Presidente, pedindo desculpas e já agradecendo a sua 

benevolência. A todos aqui, quero também cumprimentar meus companheiros, meus amigos 

aqui da Mesa, que tanto tempo nós juntos trabalhamos, e tenho por vocês um carinho e um 

respeito muito grande. Encerro aqui dizendo que principalmente a moção do Doutor Flávio de 

Souza, realmente num momento de tantas dificuldades na área da saúde, num momento de 

tantas tragédias, nós encontramos e temos notícias que nos enaltecem, nos engrandecem. 

Aliás, é mais fácil, é sempre mais fácil falar do amor do que falar da dor. No entanto, se você 

ofende alguém, a resposta é imediata, mas se você diz que ama alguém, a pessoa às vezes 

não consegue te responder. É exatamente o que eu disse, sensibilidade, generosidade e 

educação. Parabéns a todas as moções.  

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

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

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

encaminhadas às famílias enlutadas. Com a palavra a primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  

Projeto de Lei 64/2021, Pepo, “Dispõe sobre a denominação e nomeação ao Complexo 

Esportivo Jardim Aldrovandi”. Às comissões. Lidas as matérias apresentadas.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Estamos na Ordem do Dia. Com a palavra 

a primeira secretária.  

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Veto nº 3/2021, Executivo Municipal, “Veto 

parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2021, de iniciativa da Mesa da Câmara 

Municipal, conforme Autógrafo nº 29/2021, que altera a Lei Complementar 38/2017 e dá outras 

providências”. Votação única absoluta.  

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

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

veto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Resolução nº 3/2021, 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”. Votação única simples.  
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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 60/2021, Alexandre Peres, 

“Institui o Dia Municipal do Bombeiro”. 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.  

Ninguém inscrito para a Ordem do Dia (sic), declaro... Tem? O Arthur abre mão? Abre mão. 

Declaro encerrada a 11ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um. 

 

[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 02 minutos] 

  

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


