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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 10 de maio de 2021 

 

Às dezoito horas e quatro minutos do dia dez 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 12ª 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 ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - “Bem-aventurado o homem que acha 

sabedoria, e o homem que adquire conhecimento”. (Provérbios, capítulo 3, versículo 13), o Sr. 

Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: OFCR Nº 8/2021 – LUIZ ALBERTO 

PEREIRA - Informa nos termos do inciso IV do art. 19 da L.O.M.I., sua licença automática, para 

exercer cargo de provimento em comissão junto ao Governo Municipal; OFCR Nº 9/2021 – 

Executivo Municipal - Ofício GP Nº 79/2021/gdc - Informa que o vereador Luiz Alberto Pereira 

foi empossado na Prefeitura para ocupar cargo na administração a partir de 04/05/2021, 

conforme portaria nº 1096/2021. Com a palavra, o Sr. Presidente declarou licenciado o Sr. 

Vereador LUIZ ALBERTO PEREIRA e nomeou os Srs. Vereadores ALEXANDRE CARLOS 

PERES e WILSON JOSÉ DOS SANTOS para conduzirem ao Plenário o vereador SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA, a fim de confirmar o compromisso regimental de posse ao cargo de vereador, 

assumido por ele na presente sessão. Após a afirmação do compromisso de exercer com 

dedicação e lealdade o seu mandato, pelo Sr. Vereador SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, 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 SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA deixou seus 

cumprimentos à família do Ex-Vereador Prof. LUIZ CARLOS DA SILVA e ao Sr. Vereador LUIZ 

ALBERTO PEREIRA, destacando o seu compromisso de fazer o melhor pela cidade e pela 

população de Indaiatuba. Com a palavra, o Sr. Presidente desejou boas-vindas ao Sr. 

Vereador SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA. Em seguida, a Sra. 1ª Secretária deu continuidade à 
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leitura das matérias do Expediente: Leitura e votação da Ata da 11ª sessão ordinária, de 03 de 

maio de 2021. APROVADA (por unanimidade); OFCR N°10/2021 - ARTHUR MACHADO 

SPINDOLA - Indica, nos termos regimentais do art. 73 do R.I., o vereador Alexandre Carlos 

Peres (Cidadania), para a vaga ocorrida na Comissão de Educação, Saúde e Assistência 

Social, em decorrência do falecimento do Ilustre Vereador Luiz Carlos da Silva. Com a palavra, 

o Sr. Presidente designou o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES como membro e 

presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, nos termos do Art. 73 do 

Regimento Interno. Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco de uma 

indicação de cada vereador (as restantes foram mantidas na ata): Nº 707/21 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Realizar repintura de faixa de pedestres e parada obrigatória no entorno da 

Praça da Liberdade, Bairro Vila Vitoria; Nº 708/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Instalar na 

Associação XII de Junho, no Endereço Rua Padre Francisco de Paula Cabral Vasconcelos 

(Ant. 13), 786, Jardim Morada do sol, uma academia ao ar livre e um parquinho para as 

crianças; Nº 709/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que tenha uma maior 

fiscalização no uso de equipamentos de EPI, Equipamentos de Proteção Individual, nas 

empresas terceirizadas de limpeza, como a CORPUS e outros, responsável pelo recolhimento 

do lixo e resíduos hospitalares em nossa cidade; Nº 710/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Providenciar revitalização da Praça Dr. Octávio do Amaral Gurgel, Vila Castelo Branco; Nº 

711/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Estudo de viabilidade técnica para se criar um 

Programa Municipal de Acolhimento, popularmente conhecido como 'Casa de Passagem', com 

permanência temporária em abrigo municipal, para pessoas em situação de rua; Nº 712/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Construir estacionamento no entorno do Complexo Esportivo 

CECAP; Nº 713/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Incluir a contribuição voluntária, destinada à 

causa animal, no carnê do imposto predial territorial urbano (IPTU); Nº 714/21 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Providenciar demolição do galpão localizado na Av. dos lndaiás, 1001 (antiga 

Filoauto); Nº 715/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Implantar ciclovia bidirecional na Avenida 

Pres. Kennedy, no trecho entre as Avenidas Pres. Vargas e Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé; 

Nº 716/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Efetuar melhoria na iluminação pública da Rua 

Candelária, no Centro, entre o Cemitério Municipal e a Praça Dr. Scyllas Leite Sampaio; Nº 

718/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Implantar um semáforo de luz circular 

amarela intermitente no viaduto da entrada do Bairro Helvetia, a fim de oferecer mais 

segurança para todos os usuários da região; Nº 719/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Realizar manutenção nas canaletas de escoamento de água no Bairro Jardim Regina; Nº 

720/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Intensificar as rondas da guarda civil municipal no Bairro 
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Jardim Belo Horizonte; Nº 721/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Fazer a 

decoração de Natal no bairro do Jardim Brasil, na data do evento, a partir do ano de 2021; Nº 

722/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Intensificar o patrulhamento da Guarda Civil no Bairro 

jardim Pau Preto; Nº 723/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos de viabilidade 

sobre o fracionamento da passagem de ônibus, através do seccionamento do itinerário, para 

permitir a cobrança proporcional ao trajeto percorrido pelo usuário do transporte público; Nº 

724/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Disponibilizar, gratuitamente, curso de Libras para 

Guardas Civis Municipais; Nº 725/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos 

técnicos para avaliar a viabilidade de construção de viaduto conectando o Bairro Caldeira com 

o Distrito Industrial; Nº 726/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Criar pontos de encontro de 

ciclistas, similar ao “Ponto Pedal”, nas proximidades das rotas comuns dos pedaleiros do 

município; Nº 727/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar um estudo de trânsito para 

avaliar o controle do tráfego de veículos na Rua João Batista D’Alessandro, no cruzamento de 

vias com a Rua Professor Vivaldo de Almeida Moraes, no Jardim do Sol; Nº 728/21 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Instalar redutor de velocidade na Rua José Egídio Amstalden, nas 

imediações do número 86, no Jardim Moriyama; Nº 729/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Interceder junto aos órgãos competentes para que seja reavaliado o modo de exposição dos 

índices de contágio da Covid-19 apresentados pelo Informativo Epidemiológico para incluir o 

número de casos confirmados de reinfecção pelo Coronavírus; Nº 730/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar melhorias na sinalização e segurança da Rodovia João Ceccon, Indaiatuba 

- SP; Nº 731/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Implantar um programa para 

treinamento/adestramento de Cães-Guia para serem doados aos deficientes visuais de nosso 

município; Nº 732/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente, em 

caráter de urgência, para efetuar a instalação de lombada na Avenida Engenheiro Fabio 

Roberto Barnabé, altura do numeral 4478 — Indaiatuba; Nº 733/21 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Efetuar a readequação e manutenção nas faixas de pedestre, nas ciclofaixas e nas 

ciclovias do município; Nº 734/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Interceder junto à 

Concessionária AB Colinas, para efetuar melhorias no cruzamento do Viaduto (acima da 

Rodovia SP 75), situado no Jardim Belo Horizonte, entre a Marginal Sul e a Marginal Norte; Nº 

735/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar proteção do tipo guard rail na esquina da 

Rua João Tibiriçá Piratininga com a rua Padre José de Anchieta, Jardim Pau Preto; Nº 736/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar proteção do tipo guard rail na Avenida Eng. Fábio 

Roberto Barnabé, na altura do Jardim Rêmulo Zoppi (Marginal Esquerda); Nº 737/21 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Realizar a repintura das faixas de pedestres, parada obrigatória e 
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área exclusiva de motocicletas no entorno da Praça Rui Barbosa - Bairro Centro; Nº 738/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar câmeras de segurança e monitoramento na Alameda Coronel 

Antõnio Estanislau do Amaral — Itaici ; Nº 739/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Readequar os 

parquinhos, com adaptação de parte dos brinquedos para crianças com deficiência ou 

mobilidade reduzida, no município de Indaiatuba; Nº 740/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - 

Intensificar as rondas da Guarda Civil Municipal no Bairro Jardim Paulista, próximo à praça 

entre as ruas Martinho Lutero e Emílio Agostine; Nº 741/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar 

lombadas na Rua Antônio Alves Mira, Sítiosde Recreio Jardins de lItaici, na altura dos números 

121, 239, 523 e 674; Nº 742/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar detectores de metais em 

todas as Escolas Públicas Municipais e providenciar um Agente da Guarda para 

acompanhamento e orientações; e solicitar que o Sr. Prefeito intervenha junto ao Estado para 

que a medida seja implantada nas escolas estaduais do nosso município também; Nº 743/21 - 

DÉCIO ROCHA DA SILVA - Realizar melhorias na iluminação pública no Bairro Jardim 

Paulista, na praça entre as ruas Martinho Lutero e Emílio Agostine; Nº 744/21 - DÉCIO ROCHA 

DA SILVA - Realizar serviço de revitalização na Praça Dr. Scyllas Leite Sampaio; Nº 745/21 - 

DÉCIO ROCHA DA SILVA - Implantar estacionamento de 45 graus na Av. Manoel Ruz Peres, 

no Bairro João Pioli; Nº 746/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Aumentar o número de vagas no 

estacionamento de 45 graus na Av. dos Trabalhadores, defronte ao numeral 138; Nº 747/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar ciclofaixas em toda extensão da Alameda Comendador Dr. 

Santoro Mirone — Distrito Industrial — João Narezi; Nº 748/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Vistoriar todas as faixas de pedestres para efetuar pintura e manutenção em nosso Município - 

Indaiatuba; Nº 749/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Intensificar rondas preventivas da 

Guarda Civil no Jardim Portal do Sol; Nº 750/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar 

lombada elevada com faixa para pedestre, na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, na altura do 

número 5203, Bairro Tancredo Neves - Indaiatuba; Nº 751/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Realizar estudo sobre a viabilidade de implantar um sistema informatizado de cadastro de 

jazigos do Cemitério Municipal; Nº 752/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Realizar avaliação 

periódica dos equipamentos esportivos das academias ao ar livre; Nº 753/21 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para instalação de câmeras de monitoramento no 

Jardim Portal do Sol; Nº 754/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar reinstalação do 

campinho de areia na Avenida Eng. Fábio Roberto Barnabé, próximo ao 5617; Nº 755/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Aumentar o policiamento nos entornos da Rua Luciano Jacyro Bueno 

- Jardim Bom Princípio - Indaiatuba; Nº 756/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Aumentar o 

policiamento nos entornos e vias de acesso do Bairro Jardim Pau Preto - Indaiatuba; Nº 757/21 
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- LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar postes de iluminação pública e Câmeras de monitoramento 

e segurança na Estrada Municipal do Bairro Pedregulho (nas proximidades do número 1751), 

Bairro Pedregulho; Nº 758/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar parapeito ao longo da 

calçada localizada na Alameda José Amstalden (próximo ao Condomínio Village Caribe); Nº 

759/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Realizar manutenção qualitativa (até que se asfalte) na 

Rua Acácia e Rua Guarita, no Recreio Campestre Internacional Viracopos (gleba 1); Nº 760/21 

- DR. OTHNIEL HARFUCH - Efetuar a substituição das lâmpadas convencionais dos postes de 

iluminação pública por LED no Jardim Portal do Sol; Nº 761/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - 

Realizar manutenção qualitativa na estrada Fazenda da Olaria; Nº 762/21 - DR. OTHNIEL 

HARFUCH - Implantar contenção semafórica nos cruzamentos das ruas XV de Novembro, 

Pedro de Toledo e 9 de Julho, confluência com a Av. Conceição; Nº 763/21 - DÉCIO ROCHA 

DA SILVA - Realizar serviços de revitalização, de instalação de aparelhos de ginástica ao ar 

livre e de melhorias na área de lazer na Praça Dr. Octávio do Amaral Gurgel; Nº 764/21 - 

DÉCIO ROCHA DA SILVA - Tomar providências para que, no cruzamento da Rua Almirante 

Tamandaré com a Rua Claúdio Dal Canton, seja proibido estacionar ou parar veículos no 

trecho entre a faixa de travessia de pedestres situada na Almirante Tamandaré e no 

cruzamento da Almirante Tamandaré com a Claudio Dal Canton; Nº 765/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar um estudo para instalação de lombada na Rua Juarez Rodrigues de Lima 

altura do número 153, com a Rua Nelson Britto - Bairro Jardim dos Colibris - Indaiatuba - SP ; 

Nº 766/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar melhorias no cruzamento da Avenida 

Conceição com a Rua Pedro de Toledo, Vila Suíça; Nº 767/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Realizar feira livre de food truck; Nº 768/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Desenvolver ações para atender ao Programa Município VerdeAzul, que visa estimular a 

valorização e preservação do meio ambiente. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a 

indicações de suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) OTHNIEL HARFUCH, RICARDO 

LONGATTI FRANÇA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, LEANDRO JOSÉ PINTO, ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA e DÉCIO ROCHA DA SILVA. Com a palavra, o Sr. Presidente 

parabenizou o Sr. Vereador LEANDRO JOSÉ PINTO pela indicação, informando que será 

estudada pelo Secretário da Educação, Sr. Heleno da Silva Luiz Júnior, também presente na 

sessão; e destacou que Indaiatuba é uma cidade diferenciada, podendo-se dizer que tem a 

melhor educação do Brasil. Ainda com a palavra, o Sr. Presidente esclareceu que as 

indicações lidas na sessão são encaminhadas à Prefeitura e, após, distribuídas às secretarias 

competentes, aconselhando os vereadores, através de suas assessorias, a cobrarem 

diretamente as secretarias responsáveis, assim como alguns já vêm fazendo; e ressaltou que 
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esta Câmara foi eleita como a mais atuante da Região Metropolitana de Campinas, devido ao 

bom trabalho dos vereadores. Seguiu-se à leitura em bloco das moções:  Nº 90/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula o primeiro grupo de mulheres que participou e 

concluiu o curso de defesa pessoal para mulheres oferecido pela Secretaria Municipal de 

Esportes; Nº 92/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula e homenageia todas as mães 

de Indaiatuba, pelo Dia das Mães, comemorado no dia 9 de maio de 2021; Nº 93/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Pesar pelo falecimento de Moacyr Martins, ocorrido em 04 de 

maio de 2021; Nº 94/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula Neusa Assunção Tisiani pelo 

excelente trabalho desenvolvido e por todos seus serviços prestados à Municipalidade - 

Indaiatuba; Nº 95/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula João Hamilton Bastos pelos 

serviços prestados como Diretor Executivo da ONG Rever Cidadania, com o belo trabalho 

prestado ensinando português a imigrantes refugiados em Indaiatuba para inserção na 

sociedade e no mercado de trabalho; Nº 96/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o 

Subinspetor da Guarda Civil de Indaiatuba, Claudemir Penteado pelos 29 nos de dedicação e 

serviços prestados ao município e a nossa população; Nº 97/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - 

Congratula Edson Massacani pelo aniversário de 10 anos da loja Massacani Celulares; Nº 

98/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Congratula o ciclista Christian Rafael de Freitas pelo serviço 

totalmente voluntário de recolher os lixos na rota dos cavaleiros em nosso município; Nº 99/21 - 

DÉCIO ROCHA DA SILVA - Congratula a Sra. Dailda Trabuco Razori pelo Dia da Cozinheira, 

celebrado em 10 de Maio; Nº 100/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula as 

enfermeiras Helena Bueno Corrêa e Ivani Carvalho Reis Guilherme, em nome de todos os 

profissionais de enfermagem de Indaiatuba, que se dedicam a cuidar e proteger nossas vidas, 

pelo "Dia Mundial do Enfermeiro" comemorado no dia 12 de maio; Nº 101/21 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Congratula os(as) enfermeiros(as), técnicos e auxiliares de 

Enfermagem do Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC) pela Semana da Enfermagem, 

celebrada anualmente de 12 a 20 de maio; Nº 102/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula os(as) enfermeiros(as), técnicos e auxiliares de Enfermagem do Setor de 

Hemodiálise do Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC) pela Semana da Enfermagem, 

celebrada anualmente de 12 a 20 de maio; Nº 103/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula os(as) enfermeiros(as), técnicos e auxiliares de Enfermagem da Secretaria 

Municipal de Saúde do município pela Semana da Enfermagem, celebrada anualmente de 12 a 

20 de maio; Nº 104/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula os(as) enfermeiros(as), 

técnicos e auxiliares de Enfermagem do Instituto Indaiá pela Semana da Enfermagem, 

celebrada anualmente de 12 a 20 de maio; Nº 105/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - 
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Congratula os(as) enfermeiros(as), técnicos e auxiliares de Enfermagem do Vera Cruz - Centro 

Médico São Camilo pela Semana da Enfermagem, celebrada anualmente de 12 a 20 de maio; 

Nº 106/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula os(as) enfermeiros(as), técnicos e 

auxiliares de Enfermagem do Hospital Samaritano-Santa Ignês pela Semana da Enfermagem, 

celebrada anualmente de 12 a 20 de maio; Nº 107/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula 

Renato Albino Creato, treinador de base do Esporte Clube Primavera, responsável pela 

formação profissional e pessoal de muitos jogadores da nossa cidade para o mundo; Nº 108/21 

- WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos Donadoni, grande 

amante do futebol de Indaiatuba e presidente da equipe São Francisco; Nº 111/21 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Marcelino Neto o “Zé Trovão”, músico 

muito conhecido pelos bailes da nossa cidade e região. A seguir, usaram da palavra para 

justificar as homenagens os(as) Srs(as). Vereadores(as) SILENE SILVANA CARVALINI, 

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

LEANDRO JOSÉ PINTO. Com a palavra, o Sr. Presidente comentou que, na legislatura 

anterior, já havia cobranças por parte dos vereadores, apesar de ser uma região fora do 

alcance do prefeito e do legislativo de Indaiatuba, para que a Colinas Artesp realizasse 

melhorias no trecho da Toyota, local onde acontecem acidentes semanalmente; e solicitou 

ajuda dos demais vereadores para dar continuidade a essas cobranças. 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 Lei Nº 65/21 - 

SILENE SILVANA CARVALINI, DR. OTHNIEL HARFUCH - Dispõe sobre a Semana de 

Prevenção e Conscientização a Sífilis e Sífilis Congênita", no Município de Indaiatuba e dá 

outras providências; Projeto de Lei Nº 68/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Denomina "Rua 

Chain Miguel Ferreira" o logradouro do Jardim Residencial London Park, que especifica. 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 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, SÉGIO JOSÉ 

TEIXEIRA, 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 64/2021 - 
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JORGE LUÍS LEPINSK - Dispõe sobre denominação e nomeação ao Complexo Esportivo 

Jardim Aldrovandi, Indaiatuba-SP. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA comentou que o referido projeto representa uma homenagem muito 

justa e digna ao Ex- Vereador Prof. LUIZ CARLOS DA SILVA, que lutou pela educação, foi 

professor da rede pública, empreendedor e teve dois colégios. Colocado em votação, foi 

APROVADO (por unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença do ex-

presidente da Câmara e atual secretário social, Sr. Hélio Alves Ribeiro. Não havendo mais 

nenhuma proposição a ser deliberada, passou-se à Palavra Livre. PALAVRA LIVRE: Com a 

palavra, a Sra. Vereadora ANA MARIA DOS SANTOS BANWART deu ênfase a indicações de 

sua autoria; e o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, devido à data próxima de seu 

aniversário, deixou uma reflexão para as pessoas nunca desistirem de seus sonhos e 

objetivos, independentemente da idade. Nada mais havendo a se tratar, às dezenove horas e 

oito 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 12ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 10 de maio de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. Declaro aberta a 12ª 

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

vereador Arthur Spíndola. 

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

todos: “Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento”. 

Provérbios, Capítulo 3, Versículo 13. 

EXPEDIENTE 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura do expediente.  

Ofício Recebido nº 8/2021, Luiz Alberto Pereira, “Informa nos termos do inciso IV do art. 19 que 

a sua licença automática para exercer cargo de provimento em comissão junto ao governo 

municipal”. 

Ofício Recebido nº 9/2021, Executivo Municipal, Ofício GP nº 79/2021/GDC, “Informa que o 

vereador Luiz Alberto Pereira foi empossado na prefeitura para ocupar o cargo na 

administração a partir de 4/5/2021, conforme Portaria nº 1.096/2021”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Nos termos regimentais, declaro o 

vereador licenciado. Teremos agora um ato de posse do vereador Sérgio José Teixeira. Para 

que conduzam o vereador até o Plenário, eu nomeio o vereador Alexandre Peres e o vereador 

Índio da Doze. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Só um minutinho. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Prometo exercer com dedicação e lealdade 

o meu mandato, respeitando a Constituição e as leis e defendendo os interesses do município. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Assim o prometo. 

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

José Teixeira. 
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[Aplausos] 

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

Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente, 

componentes da Mesa, caros vereadores, a todo o público presente, a imprensa, a intérprete 

de Libras, a minha família. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, a todos que 

me apoiaram. Deixo aqui o meu carinho, o meu abraço para a família do Professor Luiz Carlos, 

que é uma honra e uma responsabilidade estar aqui. E também o meu carinho ao vereador que 

deixou o cargo, o Luiz Alberto Pereira, o Cebolinha. Estou aqui para somar junto com os meus 

colegas e melhorar cada vez mais o município de Indaiatuba, que me acolheu quando cheguei 

aqui em janeiro de dois mil e seis. Estou aqui há quinze anos com a minha família e sou muito 

grato a essa cidade. Por conta disso, me habilitei a sair candidato e estou aqui para fazer o 

melhor pela cidade e pela população que acreditou e colaborou com o voto a minha pessoa. 

Muito obrigado a todos. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Em nome de todos os vereadores, 

Professor Sérgio, desejamos boa sorte e seja bem-vindo. Com a palavra a primeira secretária, 

Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Continuação do expediente. Leitura e votação 

da Ata da 11ª Sessão Ordinária de três de maio de dois mil e vinte e um. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): 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 nº 10/2021, Arthur Machado 

Spíndola, “Indica nos termos regimentais do art. 73 do Regimento Interno o vereador Alexandre 

Carlos Peres (Cidadania) para a vaga ocorrida na Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social, em decorrência do falecimento do ilustre vereador Luiz Carlos da Silva”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Nos termos regimentais, art. 73, designo o 

vereador Alexandre Carlos Peres como membro e presidente da Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência Social. Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações.  
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Luiz Carlos Chiaparine. Desculpa. Wilson José dos Santos, “Viabilizar para que tenha uma 

maior fiscalização no uso de equipamentos de EPI, Equipamentos de Proteção Individual, nas 

empresas terceirizadas de limpeza, como a Corpus e outros, responsável pelo recolhimento do 

lixo e resíduo hospitalar em nossa cidade”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Intensificar o patrulhamento da Guarda Civil no bairro Jardim Pau 

Preto”. 

Ricardo França, “Interceder junto aos órgãos competentes para que seja reavaliado o modo de 

exposição dos índices de contágio da Covid-19 apresentados pelo Informativo Epidemiológico 

para incluir o número de casos confirmados de reinfecção pelo coronavírus”. 

Ana Bannwart, “Implantar um programa para treinamento/adestramento de cães-guia para 

serem doados aos deficientes visuais de nosso município”. 

Alexandre Carlos Peres, “Interceder junto à Concessionária AB Colinas, para efetuar melhorias 

no cruzamento do viaduto (acima da Rodovia SP-75), situado no Jardim Belo Horizonte, entre a 

Marginal Sul e a Marginal Norte”. 

Pepo, “Readequar os parquinhos, com adaptação de parte dos brinquedos para as crianças 

com deficiência ou mobilidade reduzida, no município de Indaiatuba”. 

Décio Rocha, “Intensificar as rondas da Guarda Civil Municipal no bairro Jardim Paulista, 

próximo à praça entre as Ruas Martinho Lutero e Emílio Agostine”. 

Leandro Pinto, “Instalar detectores de metais em todas as escolas públicas municipais e 

providenciar um agente da guarda para acompanhamento e orientação e solicitar que o Senhor 

Prefeito intervenha junto ao estado para que a medida seja implantada nas escolas estaduais 

do nosso município também”. 

Silene Carvalini, “Realizar avaliação periódica dos equipamentos esportivos das academias ao 

ar livre”. 

Doutor Othniel, “Realizar manutenção qualitativa na Estrada Fazenda da Olaria”. 

Arthur Spíndola, “Desenvolver ações para atender ao Programa Município VerdeAzul, que visa 

estimular a valorização e preservação do meio ambiente”. 

Lida as indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Doutor Othniel. 
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VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a 

todos que nos assistem, aos colegas vereadores. Eu fiz algumas indicações, mas eu gostaria 

de falar de duas. Uma é essa que foi lida, que foi um pedido de cidadãos que moram na região 

ou que trafegam naquela região, e que como é uma estrada de terra, com chuva ou mesmo 

sem a chuva, a estrada realmente fica muito ruim. E tem um trânsito grande ali de moradores e 

de inclusive trabalhadores de empresas que tem por ali. Então eu peço ao Senhor Prefeito que 

olhe com carinho para que isso seja feito com uma certa urgência inclusive. 

E a outra indicação minha é sobre a colocação ou estudo para que haja uma contenção 

semafórica no cruzamento da Rua Conceição com a Quinze, a Nove e tem a terceira rua. Bom, 

é ali perto da Padaria Suíça, no jardim que tem por ali. Ali nos horários de pico fica 

intransitável, principalmente quando o pessoal vai fazer aquela conversão para entrar em 

direção a Padaria Suíça e o Oba. E eu acho que cabe bem, ou um semáforo naquele 

cruzamento, ou acima, ou abaixo, de forma a desafogar um pouquinho. Porque tem momentos 

em que vai desde ali do cruzamento da Conceição com a Kennedy até lá em cima, fica parado, 

porque o pessoal vai tentar fazer a conversão ali e fica intransitável. Então eu gostaria que o 

prefeito olhasse isso com bastante carinho. E é isso aí. Obrigado. 

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

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

vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, público presente. Gostaria de 

falar de algumas das minhas indicações, e a primeira é sobre um pedido que faço para que a 

prefeitura reavalie a forma de exposição dos dados do coronavírus no nosso município. A 

gente sabe que a pandemia infelizmente ainda não foi superada e falta às vezes um pouco 

mais de conhecimento e um pouco mais de zelo da população em alguns aspectos, como, por 

exemplo, a taxa reinfecção. Alguns estudos apontaram que essa P1, que é a variante que 

originou-se ali tudo indica na Região Amazônica e depois veio a transitar em todo o país, ela 

tem uma taxa de reinfecção muito maior do que a cepa anterior, que estimam quinze por cento 

em seis meses, parece que a PI é acima de sessenta por cento. Então eu peço que a prefeitura 

inclua os casos de reinfectados no seu boletim epidemiológico, assim também vai conscientizar 

as pessoas que infelizmente quem pega uma vez pode pegar mais de uma vez, isso é um 

perigo tremendo. Assim como também colocar no mesmo informativo a quantidade de 

vacinados com primeira, segunda dose, se possível, a porcentagem da população, as faixas 

etárias, enfim, trazer dentro daquele boletim epidemiológico todas essas informações que não 

só darão mais transparência ao entendimento do que está sendo feito e como que está sendo 
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combatida a pandemia mas como também facilitará o conhecimento sobre essas outras etapas 

da doença. Muita gente infelizmente acha que não pega mais de uma vez e não tem o 

conhecimento que essa P1 contamina muito mais, essa segunda chance. Então peço para que 

a prefeitura avalie melhorar a exposição desses dados, assim como melhorar todas as frentes 

de combate à pandemia. 

Um outro pedido que faço, que aponto para a prefeitura, é a possibilidade de desenvolver, 

assim como algumas cidades vêm fazendo, como se fosse um ponto do pedal. Aqui em 

Indaiatuba não só a própria população mas muitas pessoas de outras cidades vêm pedalar em 

Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade que tem muitos ciclistas, tem muitas pessoas que utilizam 

do ciclismo como uma prática de lazer, de esporte e tem várias trilhas, né? A mais conhecida 

talvez para a maioria da população, até para quem não é ciclista, é ali a Rota dos Cavalheiros. 

E é interessante tomar como exemplo outras cidades que vieram desenvolvendo como se 

fosse um ponto do pedal, um ponto do ciclista. Um local confortável, que possa ter ali uma 

fonte de água, uma forma de você ter ali a bomba de pressão de ar para você conseguir 

encher o pneu da bicicleta, enfim. São pontos espalhados onde até mesmo além dessa 

questão do conforto no local também é ofertado a eles as rotas, mapas, que mostram outros 

trechos, outros caminhos, para a gente fomentar esse tipo de turismo na nossa cidade. 

E por fim, mas de forma alguma menos importante, a questão de Libras, né? A gente tem no 

nosso município não só a Fatec mas a própria prefeitura oferta de forma gratuita curso de 

Libras. E eu faço o pedido para que a prefeitura dialogue com a Guarda Municipal a fim de 

fomentar e incentivar que a Guarda tenha acesso ao curso gratuito de Libras, principalmente 

para os patrulheiros, que são essas pessoas que estão na rua no dia a dia e que por vezes 

encontram dificuldade de se comunicar e de serem entendidos e assim também entender a 

pessoa que necessita da comunicação formal da Língua Brasileira de Sinais. Então a gente faz 

essa indicação para a prefeitura, fomentar que a Guarda tenha acesso constante a cursos 

gratuitos de Libras, é uma forma de a gente conseguir a acessibilidade, inclusão social a essas 

pessoas que têm que ter o pleno direito de conseguir se comunicar. E acho que é possível. A 

nossa cidade, ela tem muitos diferenciais, e esse pode ser mais um. Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS (ÍNDIO DA DOZE): Boa noite, Sr. Presidente. Boa 

noite a Mesa. Boa noite, meus amigos vereadores. Boa noite a imprensa. Boa noite ao nosso 
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amigo Sérgio, que hoje está tomando posse nessa Casa. Boa noite a todos que aqui estão 

presentes. Sr. Presidente, todos nós sabemos o motivo e o problema que nós estamos 

passando ultimamente no nosso mundo. Nós sabemos também a dificuldade que nossos 

amigos que recolhem o lixo de nossa cidade também estão passando para ter os seus EPIs, 

para ter todos aqueles equipamentos de proteção. Vocês podem observar, a imprensa e os 

amigos aqui presentes, principalmente no caso da Corpus, vocês podem observar que a 

maioria das pessoas que prestam esse serviço trabalham sem máscara e muitos deles também 

trabalham sem luvas. Então vocês podem perceber que esses amigos são os primeiros a 

serem infectados com esse vírus. Então, gente, eu acho que o nosso prefeito pode cobrar isso 

da empresa, porque se a gente está pedindo para ter certos tipos de prevenção, então eu acho 

que eles também merecem. 

Quero também aqui falar, Sr. Presidente, de um fato que ocorreu que todo mundo sabe na 

Avenida Fábio Roberto Barnabé, aquele menino que infelizmente o destino levou. Não é a 

primeira vez que acontece esse fato na avenida. Sim, este foi uma tragédia, mas muitos outros 

aconteceram também. Então eu acho que deveria ser em toda a extensão da Fábio Barnabé 

ser colocado as lombadas elevadas, porque senão logo nós iremos ter muito mais tragédia 

nesse local. Sr. Presidente, obrigado. 

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

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

amigos vereadores, a todos que nos assistem pelas redes sociais, a todos da imprensa. 

Gostaria aqui de dar um abraço no meu amigo Heleno, secretário de Educação. Obrigado por 

estar assistindo a sessão. Dar as boas-vindas também ao meu amigo Sérgio. Professor Sérgio, 

seja bem-vindo, um ótimo mandato para o senhor. Sr. Presidente, uma das minhas indicações, 

fui procurado por pessoas ali que moram na Estrada do Pedregulho, o senhor bem conhece, já 

passou muito por ali em romarias. Hoje é um local muito frequentado por ciclistas. Peço junto 

ao secretário de Segurança Pública, ao prefeito, que possa ser instalado ali postes de 

iluminação, câmeras de monitoramento, por quê? Porque ali é acesso a Cabreúva, a Salto, a 

Itupeva, evitar alguns furtos de bicicleta, assim também como pessoas que roubam carro possa 

passar por ali.  

Uma outra vem de encontro ao Senhor Secretário, que o senhor possa ouvir bem e levar isso 

ao Senhor Prefeito, isso foi um plano de campanha meu. Que possa ser instalado detectores 

de metais nas escolas municipais, também um agente municipal da Guarda para ficar junto 
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vinte e quatro... por quê? Gente, a gente acompanha desde o massacre de Realengo de dois 

mil e onze no Rio de Janeiro, um menino de vinte e três anos adentrou na escola, matou 

vários, inúmeros alunos. E a tragédia de Suzano, bem recente, dois mil e dezenove. Agora, 

bem agora, sexta-feira, se eu não me engano, no município de Saudades, Santa Catarina, 

mais uma barbaridade. Eu acredito, Senhor Secretário, que nós temos condições de fazer isso, 

verba a gente sabe que tem, nosso município é um município rico, é um município exemplo. 

Agora, nós temos que tomar cuidado, porque não vamos pagar para ver isso. Hoje em dia 

muitas crianças têm acesso a telefone, a jogos de tiro, e aí dá uma loucura em alguns e entra 

matando as crianças inocentes. É um absurdo. Então eu peço ao senhor que fale 

urgentemente com o nosso prefeito, o Nilson Gaspar, e que possa ser implantado, não custa 

nada, um guarda municipal, um detector de metal. Eu mesmo vou buscar às vezes nessa 

pandemia matéria para o meu filho, eu aperto o interfone, eu entro, inúmeras vezes, é uma 

falha. Não sabe quem eu sou. O senhor entendeu? Então eu peço ao senhor. Foi até bom o 

senhor ter vindo, que possa levar isso junto ao prefeito e que possa colocar em prática, vai ser 

muito benéfico para o nosso município. No mais hoje é só, presidente. Uma boa noite a todo 

mundo. 

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

secretário da Educação, Heleno, seja bem-vindo. E tenho certeza, Leandro, que é uma boa 

indicação a ser estudada. E tenho certeza que o Heleno vai no mínimo discutir e tentar fazer 

alguma coisa em prol da segurança das nossas crianças. Sim, Indaiatuba é uma cidade 

diferenciada, a nossa educação é a melhor educação, eu posso dizer até do Brasil, porque 

concorre com uma cidade que não tem tantos habitantes como Indaiatuba, e tenho certeza que 

estamos no caminho certo, e as coisas vão melhorando. Parabenizo pela indicação. E tenho 

certeza que a vinda do secretário aqui só vai ajudar para que concretize isso. Com a palavra o 

vereador Arthur Spíndola. 

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

vereadores, a todos os funcionários dessa Casa, mais uma vez meu boa noite, a todos que nos 

acompanham na Internet. Quero mandar um abraço especial ao meu amigo, secretário de 

Educação, Heleno Luiz, grande professor, grande competente, conheço há muitos anos, 

sempre lecionando, sempre no caminho da educação, né, Heleno? Deu uma passadinha pelo 

esporte, que também é uma paixão da sua vida, mas hoje assume graças a sua competência a 

maior secretaria da nossa cidade. Como bem diz o nosso presidente, com índices a segunda 

melhor do Brasil, mas a gente pode dizer que é a melhor do Brasil, porque a comparação com 



 
 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 

 

 

outro município não dá. Indaiatuba é uma cidade maior, com muito mais problemas e 

dificuldades para serem enfrentados pelo sistema de educação. Então mais uma vez parabéns 

por estar onde está. A gente fala que coincidências não existem, né, Professor Sérgio? 

Assumir uma cadeira de vereador no dia do seu aniversário, isso não é coincidência, isso é 

esforço, isso é dedicação de vocês dois. Parabéns. Seja muito bem-vindo, vereador. Conte 

sempre conosco. 

Sr. Presidente, falando sobre minhas indicações, em primeiro lugar, realização de melhorias no 

cruzamento da Avenida Conceição com a Rua Pedro de Toledo. Para quem não conhece, é 

um entroncamento da Padaria Suíça, do mercado Oba e também ali do outro da avenida nós 

temos os prédios próximos ao Corpo de Bombeiros. Nós tivemos uma intervenção 

recentemente na Rua Nove de Julho com a Avenida Conceição, e ali as coisas melhoraram um 

pouquinho. A Rua Pedro de Toledo, é uma rua que cruza, mas não em um ângulo de noventa 

graus, em um ângulo contrário à Avenida Conceição, e ali no horário de pico é muito 

complicado, tanto para os pedestres que se utilizam da padaria ou do mercado Oba, pelo fluxo 

de veículos, que também é uma via que leva ao Jardim Morumbi, é uma parte do Parque 

Indaiá, mas também aos que tentam atravessar a avenida ou até mesmo fazer o simples trajeto 

de descê-la e virar à direita na Rua Pedro de Toledo. Pela angulação daquela curva fica algo 

muito complicado, já tivemos muitas intercorrências naquele local. Uma intervenção seria muito 

bem-vinda. 

Segundo lugar, Sr. Presidente, a realização de uma feira livre de food truck. Eu falo a todos, 

tanto os que estão aqui quanto os que estão nos assistindo, imagine a gente poder sair daqui 

ao término da sessão e poder participar de uma feira livre de food truck. Um exemplo de local 

que eu dou, por exemplo, é na frente da Secretaria de Cultura, naquela praça onde nós temos 

a feira noturna. Então assim a gente movimenta a economia, assim a gente dá uma 

alternatividade também à gastronomia da nossa cidade e dá mais opções, principalmente 

nesse momento que a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter todas as restrições 

possíveis. Uma feira livre naquele local seria algo animador. E a gente precisa também dar 

espaço para essa nova modalidade econômica que já faz um tempinho já que surgiu, mas que 

não sai de moda, que são os food trucks. Fazendo isso uma vez por semana, duas vezes por 

semana, a prefeitura tem espaço para isso, a gente pode, além de fomentar a economia, dar 

margem para que essas pessoas possam atuar. 

E por último, Sr. Presidente, mas não menos importante, as ações para atendimento do 

município Verdeazul. É um programa do estado de São Paulo que visa a sustentabilidade de 
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praticamente todas as ações do município, leis, posturas, fiscalizações, e nós andamos caindo 

um pouquinho nesse ranking. A gente tem que realmente desenvolver ações para poder 

melhorar e transformar Indaiatuba cada vez mais sustentável. Temos agora a oportunidade. 

Espero que cada vez mais possamos fazer ações nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez, 

Sr. Presidente. 

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

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Boa noite, presidente Pepo, todos os integrantes da 

Mesa, Senhores e Senhoras Vereadoras, os que nos acompanham em casa e pelo Facebook, 

pessoal da imprensa. Queria dar as boas-vindas ao Professor Sérgio, Deus abençoe. Uma boa 

noite também ao secretário de Educação, Heleno, que foi meu vizinho, prazer. Gente boa 

demais. Aproveitar também parabenizar todas as mamães pelo dia de ontem, as mamães aqui 

da Casa, a vereadora Ana, a todas que nos assistem, que Deus abençoe todas as mamães. 

Eu quero dar destaque aqui, Sr. Presidente, as minhas indicações. Elas se referem a 

mobilidade urbana, como foi bem destacado aqui, o vereador Índio, o vereador Arthur, também 

fizeram indicações nesse sentido, porque é notório que a cidade de Indaiatuba, ela vem 

crescendo, ela vem desenvolvendo, a população aumentando ano a ano e com isso o volume 

de carros crescendo. Então o trânsito, nós precisamos estar atentos a essas questões para 

que os pedestres tenham mais segurança, não aconteçam fatos aí, como destacou o nobre, 

tragédias, como da criança lá no Parque Ecológico, e o trânsito tenha maior fluidez, como eu já 

disse. Então eu dou destaque na Avenida ali dos Trabalhadores, o número de vagas ali de 

estacionamento de quarenta e cinco graus é bem pouco, e o canteiro central tem espaço 

suficiente para você aumentar o número de vagas ali. Os carros estacionam na rua, quando 

que aquele... o canteiro central pode ser usado para vagas para maiores vagas de quarenta e 

cinco graus. E também todo mundo deve... conhece aqui o ponto final ali, o terminal do João 

Pioli, foi feito ali aquela intervenção ali, construída aquela... o sistema semafórico ali que 

inclusive ficou muito bom, quero parabenizar o Senhor Prefeito. Só que quem vem ali da 

Morada do Sol ali do João... Índio, você conhece bem ali aquele pedaço, quem vem ali da João 

Martini, que tem que entrar ali praticamente no terminal, né? Então tem a UBS ali, e os 

munícipes estacionam o carro na rua ali, está afunilando, não flui o trânsito ali, está 

engavetando ali. E eu queria até agradecer também o secretário de Obras, o Sr. Dote(F), a sua 

adjunto, a Greice, toda a equipe técnica do Departamento de Obras e Trânsito, que 

prontamente, Sr. Presidente, eu pedi que eles fossem até o local, e eles constataram que 

realmente é totalmente viável essas vagas de estacionamento de quarenta e cinco graus ali na 



 
 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 

 

 

Avenida Ruz Peres. Quer dizer, então ali aquele espaço ali onde as pessoas, os motoristas 

estão estacionando o carro na rua, ali seria proibido e construídas as vagas de quarenta e 

cinco graus ali. Então resolveria aquele problema de trânsito ali. Então eu agradeço mais uma 

vez a Secretaria de Obras, que atendeu o nosso pedido. E fica aí essa indicação ao Senhor 

Prefeito para que execute essas obras, para que melhore cada dia mais aí a mobilidade urbana 

na nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa noite a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu queria deixar aqui para os vereadores, 

as indicações aqui que são feitas são encaminhadas, como todos sabem, para a prefeitura e 

depois de lá é distribuído para cada secretaria. É um conselho que eu dou a cada vereador, 

assim como o pastor Décio fez, eu também costumo fazer, os vereadores, através de suas 

assessorias, despachar com os secretários ou com os adjuntos ou com os diretores. Às vezes 

tem indicação minha aqui que entra na Casa, quando a indicação chega aqui, o trabalho já está 

sendo realizado. Recentemente, a nossa Câmara foi eleita, graças ao trabalho dos senhores, a 

Câmara mais atuante da Região Metropolitana de Campinas, a mais atuante graças ao 

trabalho de vocês, o nosso trabalho aqui. Então são muitas indicações que chegam. Reparem 

os senhores hoje quantas indicações foram para a Secretaria de Obras. Logicamente que eles 

estão prontamente atender, a nossa Secretaria de Obra, Educação, Semurb, mas os 

vereadores, também não adianta fazer indicação, e a indicação ir para a prefeitura, para a 

prefeitura despachar. Então os vereadores, os assessores estão aqui para isso, podem 

acompanhar, pode cobrar, assim como o vereador faz, e eu tenho feito, o vereador Índio está 

fazendo isso brilhantemente, e alguns vereadores aqui fazendo. Eu tenho certeza que estamos 

no mesmo barco, e tanto oposição como situação, o objetivo da cidade é sempre avançar, e 

vamos em frente, tá bom? Vamos agora para as moções. Com a palavra a primeira secretária, 

Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Alexandre Carlos Peres, “Congratula o primeiro grupo de mulheres que participou e concluiu o 

curso de defesa pessoal para mulheres oferecido pela Secretaria Municipal de Esportes”. 

Wilson José dos Santos, “Congratula e homenageia todas as mães de Indaiatuba, pelo Dia das 

Mães, comemorado no dia 9 de maio de 2021”. 

Alexandre Peres, “Pesar pelo falecimento de Moacyr Martins, ocorrido em 4 de maio de 2021”. 

Pepo, “Congratula Neusa Assunção Tisiani pelo excelente trabalho desenvolvido e por todos os 

seus serviços prestados à municipalidade”. 
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Wilson José dos Santos, “Congratula João Hamilton Bastos pelos serviços prestados como 

diretor executivo da ONG Rever Cidadania, com o belo trabalho prestado ensinando português 

a imigrantes refugiados em Indaiatuba para inserção na sociedade e no mercado de trabalho”. 

Wilson José dos Santos, “Congratula o subinspetor da Guarda Civil de Indaiatuba, Claudemir 

Penteado, pelos vinte e nove anos de dedicação e serviços prestados ao município e a nossa 

população”. 

Doutor Othniel, “Congratula Edson Massacani pelo aniversário de dez anos da loja Massacani 

Celulares”. 

Doutor Othniel, “Congratula o ciclista Christian Rafael de Freitas pelo serviço totalmente 

voluntário em recolher os lixos na Rota dos Cavaleiros em nosso município”. 

Décio Rocha, “Congratula a Senhora Dailda Trabuco Razori pelo Dia da Cozinheira, celebrado 

em 10 de maio”. 

Wilson José dos Santos, “Congratula as enfermeiras Helena Bueno Corrêa e Ivani Carvalho 

Reis Guilherme, em nome de todos os profissionais de enfermagem de Indaiatuba, que se 

dedicam a cuidar e proteger nossas vidas, pelo Dia Mundial do Enfermeiro, comemorado no dia 

12 de maio”. 

Silene Carvalini, “Congratula os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do Hospital 

Augusto de Oliveira Camargo, do setor de hemodiálise do Hospital Augusto de Oliveira 

Camargo, Secretaria Municipal de Saúde, do Instituto Indaiá, do Hospital Vera Cruz, do 

Hospital Samaritano-Santa Ignês, pelo dia e pela comemoração da Semana de Enfermagem, 

celebrada anualmente de 12 a 20 de maio”. 

Leandro Pinto, “Congratula Renato Albino Creato, treinador de base do Esporte Clube 

Primavera, responsável pela formação profissional e pessoal de muitos jogadores de nossa 

cidade para o mundo”. 

Wilson José dos Santos, “Pesar pelo falecimento do Senhor Luiz Carlos Donadoni, grande 

amante do futebol de Indaiatuba e presidente de equipe São Francisco”. 

Leandro Pinto, “Pesar pelo falecimento do Senhor Pedro Marcelino Neto, o Zé Trovão, músico 

muito conhecido pelos bailes da nossa cidade e região”. 

Lida as moções, Sr. Presidente. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As moções estão em discussão. Com a 

palavra a vereadora Silene. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente, 

nobres vereadores, vereadora. Quero primeiro desejar sucesso aqui ao Professor Sérgio e 

parabéns. Cumprimentar o Heleno aí, nosso secretário da Educação. E como enfermeira, 

também não poderia deixar de homenagear a minha classe, enfermeiros, técnicos e auxiliares. 

Essa semana do dia doze ao dia vinte de maio nós comemoramos aí a Semana da 

Enfermagem. Como dizia aí uma grande fundadora da enfermagem, Florence Nightingale, a 

enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte querer uma devoção exclusiva, um preparo 

tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor, pois o que é tratar da tela morta ou 

do mármore frio comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito de Deus? E umas das 

artes pode se dizer a mais bela das artes. Hoje nós vivemos aí um período muito difícil para os 

profissionais da saúde. Estamos enfrentando essa pandemia, onde muitos têm se dedicado a 

cuidar do outro, muitas vezes entrando em pânico, muitas vezes vivendo uma ansiedade. E 

nós sabemos que a enfermagem é uma forma constante de a gente aprender. Aprender a 

cuidar do outro, cuidar com sabedoria, se doar. E é um serviço que é gratificante para quem 

gosta, porque nós temos que dedicar e fazer isso com amor, porque nós estamos cuidando do 

outro como se cuidasse de alguém da nossa família. Então como enfermeira há vinte e seis 

anos atuando nessa área, eu quero parabenizar a toda a minha categoria, todos os técnicos de 

enfermagem, todos os auxiliares. Obrigada. 

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

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Boa noite, novamente. Eu gostaria de congratular 

duas pessoas, o primeiro é o Edson Massacani, da Massacani Celulares, porque faz dez anos 

que ele tem essa loja na cidade, e todas as vezes que você precisa de alguma coisa de celular 

você pode procurar que o Edson está lá. Então eu quero realmente dar os parabéns pelo 

esforço, porque isso traz também, de alguma forma, movimenta a economia da cidade. 

E eu quero também congratular uma pessoa, o Christian Rafael de Freitas, que é um ciclista, já 

se falou tanto de ciclismo aqui, né? E por várias se pediu que colocassem lixeiras, acho que foi 

do Leandro Pinto, no circuito dos ciclistas. E esse rapaz, ele faz... ele coleta o lixo, passando 

de bicicleta, ele vai pegando o lixo, colocando no saquinho e leva embora para ajudar a 

diminuir a poluição que fica nesses caminhos, né? Então eu queria congratulá-lo também por 

isso. 
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E eu aproveito também congratular a Silene Carvalini pelo... enfermeira que é, conhecendo 

bem o seu trabalho, e todo o pessoal de enfermagem, todo o pessoal técnico, todo o pessoal 

auxiliar de enfermagem, que fazem parte do meu dia a dia, tanto no posto de saúde como em 

hospital, e com certeza são trabalhadores que amam o que fazem, porque senão não seria 

possível fazer o que eles fazem, eles doam a vida deles para cuidar da nossa. Então 

antecipadamente meus parabéns. E eu agradeço muito pelo trabalho que vocês fazem, e uma 

honra e um grande prazer estar do lado de vocês. Obrigado. 

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

a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Som. Boa noite a todos. Queria cumprimentar 

aqui todos os colegas presentes, cumprimentar a imprensa, cumprimentar o técnico, 

cumprimentar a Mesa, cumprimentar o secretário da Educação, o amigo Heleno, que fiquei 

muito feliz quando soube da notícia que ia ocupar uma pasta tão importante, tão fundamental 

aqui para a nossa cidade, enfim. Uma das moções que eu queria comentar aqui é uma moção 

de pesar, que foi o falecimento no dia quatro de maio do querido Moacyr Martins. Indaiatuba 

perdeu um grande indaiatubano, um grande indaiatubano. Ele foi filho de um vereador 

inclusive, o Senhor Basílio Martins, casado com a Dona Nair, pai da Tuca, pai da Patrícia, 

meninas que eu conheço desde que eu nasci, pois o Senhor Moacyr era muito amigo de meu 

pai. Faleceu aos oitenta e oito anos, é uma pessoa que recebeu diversas homenagens ao 

longo da vida, foi agraciado com o título Caio Sampaio, foi homenageado em dois mil e 

dezessete no vigésimo quinto Maio Musical, enfim. Ele ocupou a função, exerceu a função de 

barbeiro por setenta e quatro anos. A grande maioria é desse tempo aqui, no final... próxima a 

igreja, na Rua Quinze de Novembro, sem tirar férias, setenta e quatro anos como barbeiro sem 

tirar um único dia de férias. Era também músico, já nos anos quarenta fazia serenata aqui na 

nossa cidade. O meu pai também, como foi seresteiro aqui de Indaiatuba, eu lembro que bem 

pequeno às vezes eu acompanhava o pessoal da serenata para ir fazer um pouco desse show. 

Eu tenho uma vaga lembrança aqui na minha memória. Foi o Senhor Moacyr que introduziu o 

ensino e a prática de violão clássico aqui em Indaiatuba. Foi ele que criou o grupo de choro 

aqui em Indaiatuba, choro no sentido de gênero musical, o chorinho, enfim. A barbearia do 

Moacyr era uma espécie de um centro cultural, pois lá todo mundo acabava indo para lá, e lá 

músicas se faziam, músicas se cantavam, todo mundo que gostava de cinema, de futebol, de 

música, inclusive de política é para lá que ia e para lá que discutia todos esses assuntos, 

enfim. Indaiatuba perdeu uma pessoa muito querida, perdeu uma parte da pessoa que tinha a 
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memória de Indaiatuba na cabeça junto com o Senhor Geisi, que também foi há algum 

tempinho atrás. E eu confesso que no dia cinco de maio eu acordei triste, eu acordei triste, 

porque uma pessoa do gabarito do Senhor Moacyr Martins nos deixou, enfim. Fica aqui o meu 

abraço a toda a família, fica aqui o meu agradecimento ao Senhor Moacyr Martins por tudo o 

que fez pela nossa querida Indaiatuba, por tudo o que fez pela história de nossa querida 

Indaiatuba. Senhor Moacyr, esteja onde o senhor estiver, tenho certeza que ao lado da 

divindade, fica aqui o meu abraço. 

Bom, vamos lá. Uma outra indicação, moção que eu quero também destacar aqui foi com 

relação a um grupo que participou, o grupo de mulheres que participou de um curso de defesa 

pessoal ministrado pela Secretaria dos Esportes. É um curso de defesa pessoal que foi feito, 

veio... esse curso veio através de uma indicação minha, e doze mulheres participaram desse 

curso e acabaram concluindo esse curso que foi... que é importante para as pessoas que 

sofreram, que sofrem e que poderiam sofrer algum tipo de agressão. Só para vocês terem uma 

ideia, só no... os dados que eu levantei aqui, só no... agora nos primeiros três meses do mês 

de... do ano de dois mil e vinte e um quase catorze mil casos de lesão corporal contra as 

mulheres no estado de São Paulo, quase dezesseis mil ameaças, mais de três mil estupros e 

quarenta e três ocorrências de feminicídio no estado. Então o curso de defesa pessoal é uma 

maneira para proporcionar que essas mulheres tenham uma condição de defesa. E por isso eu 

fiz essa moção congratulando essas doze mulheres que tiveram coragem e que foram procurar 

esse curso e que se prepararam para se defender. Quero aqui falar o nome delas, a Adriana, a 

Ana Caroline, a Ana Maria, a Bruna, aliás, são duas Brunas, a Cristiane, a Eli, a Fernanda, a 

Gisele, a Lucimar, a Lucimare e a Tailine. Parabéns para vocês que tiveram coragem de 

procurar esse curso para se defender dessas agressões que só envergonham o nosso país, 

envergonham o nosso estado e envergonham até a nossa cidade, porque tem casos aqui 

também, enfim. É isso o que eu queria deixar. Uma boa noite a todos. E muito obrigado, Sr. 

Presidente, pelo espaço. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): É com imensa tristeza que recebo essa 

notícia, viu, Alexandre? Nós que fomos nascidos e criados aí na redondeza da Igreja Matriz 

Candelária. Para quem não conhece, o Moacyr Martins era o Senhor Moacyr, barbeiro da Rua 

Quinze de Novembro ali, e tive a honra e o prazer de ser aluno de violão dele. Com a palavra o 

vereador Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS (ÍNDIO DA DOZE): Quero aqui também deixar 

meu abraço ao nosso secretário Heleno. Desculpa aí. Ao Marco Aneddoti(F) também, meu 
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grande amigo, mais de vinte anos de Cobreq, né, Marcão? Seja bem-vindo aí. Sr. Presidente, 

embora nossa Silene Carvalini tenha falado, mas eu creio, Sr. Presidente, que eu também 

tenho que falar alguma coisa, por quê? Porque no momento que nós atravessamos no nosso 

mundo, abaixo dos nossos grandes médicos, como, por exemplo, tem aqui o Doutor 

Chiaparine, Doutor Othniel, o que seria de nós se não fossem vocês, enfermeiras? Eu falo 

porque eu já passei por alguns momentos na vida, e que quando a pessoa chega ali, ali não 

tem dinheiro que compra, ali pode ser rico, pode ser pobre, mas se não tiver vocês com amor e 

com o carinho de vocês, não sei o que seria de nós, Doutor Chiaparine, Doutor Othniel. Então 

hoje, em nome da Silene aqui, em nome da Helena Bueno Corrêa e Ivani Carvalho Reis, que 

são nossas enfermeiras de Indaiatuba e que representam todas essas enfermeiras, eu quero 

aqui homenagear vocês por todo esse trabalho que vocês prestam com amor e com carinho. 

Porque ai daquele que cai em uma UTI e não tem um médico e não tem uma enfermeira como 

vocês para tratar da gente com amor e carinho. Quero também aproveitar aqui e falar do pastor 

João Hamilton. Imagine vocês aquelas pessoas que chegam em outro país, para fora do país, 

do nosso Brasil ou aqui também e não ter ninguém para acolher esse pessoal, seja ele 

boliviano, seja ele paraguaio, seja ele peruano. De que forma a gente imagina que chega esse 

pessoal nesses países, e se não tiver alguém que tenha amor, que tenha carinho com o esse 

povo, imagina como que esse povo fica. Então eu quero aqui parabenizar o pastor João, 

porque ele faz esse trabalho na nossa cidade de Indaiatuba, seja com roupa, seja com 

alimento, seja com interpretação de língua portuguesa, ele faz e de graça, tá? Então é uma 

pessoa que merece ser lembrada por todos nós, indaiatubanos, porque quando a gente cai na 

mão desse povo ou em qualquer país, a gente sabe o que vai passar. Parabenizar, falar aqui 

também hoje nosso secretário Hélio, que está aqui presente. Um abraço, Hélio. Lembrar 

também, gente, o nosso querido amigo Luiz Donadoni, do Esporte Clube São Francisco, que 

Deus o levou também, tá? É um grande esportista de nossa cidade. Senhor Luiz, que Deus 

acolha o senhor onde estiver. Obrigado, presidente. Obrigado, Silene, Chiaparine, Othniel, por 

nos socorrer quando a gente precisa. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Sr. Presidente, hoje eu tenho duas moções. Uma mais 

feliz e uma um pouquinho mais triste. Vamos falar da mais... da feliz primeiro. Venho aqui 

homenagear o meu amigo, meu companheiro de longa data, Renato Creato. Para quem não 

conhece, o Renato Creato é um treinador da base do Esporte Clube Primavera. Quando eu 

cheguei no Esporte Clube Primavera em noventa e dois, aos meus doze anos, passei por todas 
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as categorias, está aqui o nosso secretário Heleno também que jogou no Esporte Clube 

Primavera, passou pelo Atlético Sorocaba, meu assessor Renato também teve o prazer de 

jogar. E acho que nada mais do que justo ao aproveitar a oportunidade de estar vereador de 

homenageá-lo. Renato, fica aqui toda a minha dedicação que eu tive com vocês como jogador 

de futebol. Sou hoje um pai de família, não me tornei um profissional, que gostaríamos que 

seja, né, Heleno? Mas você formou o Heleno, um secretário de Educação, formou o Renato, 

um pai de família, e me formou. Pois eu passava mais tempo no Esporte Clube Primavera do 

que em casa, né, Heleno? ‘Pô’, chegava de manhã, treinava de manhã, ia estudar à tarde e 

voltava à tarde. Então venho aqui, Renato, para mim é um prazer fazer essa simples 

homenagem para você. Passei aí por mais de dez anos trabalhando, você foi como o meu 

segundo pai. Então é muito simples essa homenagem, parceiro, mas você merece e hoje eu 

sou o que eu sou também por causa de você. 

Uma moção de pesar, infelizmente, nessa madrugada perdemos um cantor de forró muito 

conhecimento nos bailes da nossa cidade, o Sr. Presidente conhece, o Zé Trovão, um 

tecladista de muitos tempos. Acho que a terceira idade aí o adorava, fazia os bailes da terceira 

idade, tocava na Sosil, tocava na Doze de Julho, na Sol-Sol, na Dezesseis de Janeiro, Sete 

CDs(F), era muito querido pela terceira idade. Então fica aqui todos os meus sentimentos à 

família do Zé Trovão, que infelizmente nos deixou nessa madrugada em um acidente na SP-

75. Então fica aqui o meu abraço ao Renato Creato e os meus sentimentos à família do Zé 

Trovão. Obrigado, presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Falando da indicação do Zé Trovão, 

gostaria de deixar registrado aqui que no mandato passado alguns vereadores estavam 

brigando muito para que a Colinas Artesp fizesse alguma coisa naquele trecho da Toyota. 

Estive recentemente em São Paulo na Assembleia, deixei a conhecimento dos nossos dois 

deputados, tive a resposta dos dois deputados, que também já cobraram... 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Viu, presidente, acompanhei belíssima indicação sua, 

pois ali já perdemos inúmeros amigos nessa rodovia, e parabéns pela indicação. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Então está morrendo gente toda semana, é 

acidente todos os dias no mesmo trecho, no mesmo trecho, infelizmente, está fora do alcance 

do prefeito, está fora do alcance dos vereadores. O que nós podemos fazer é cobrar, e 

estamos cobrando. E é todos os dias. Há três sábados atrás teve três acidentes no mesmo 

local com vítimas gravíssimas. É um local, uma reta da Toyota dos dois lados onde o asfalto é 
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ondulado, e as pessoas... Eu não sei a dificuldade que a rodovia tem de colocar, ou radar 

móvel, ou melhorar o asfalto, ou diminuir a velocidade, mas está difícil, gente. Tem coisa que 

não dá para ficar calado. E até quando? Até quando nós vamos esperar morrer mais pessoas? 

A Artesp está ciente, a rodovia da Colinas está ciente, no mandato passado teve reunião aqui 

na Câmara, mas infelizmente eles fazem nada. O pedágio está ali e estão cobrando. E não é 

barato. Então eu peço uma ajuda dos vereadores aqui, tá bom? Os dois deputados, os dois 

como... para não dizer que é uma questão política, eu estive no gabinete dos dois deputados 

de Indaiatuba, os dois notificaram as empresas, eu obtive resposta dos dois, mas uma resposta 

lavada. Então eu peço ajuda de vocês, está morrendo gente, posso dizer para vocês que não é 

todos os dias, mas um dia sim e um dia não, tá bom?  

As moções estão em discussão. As moções estão em votação. Os vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções foram aprovadas por 

unanimidade. E as moções de pesar serão encaminhadas à família enlutada. Com a palavra a 

primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Matérias apresentadas.  

Projeto de Lei nº 65/2001 (sic), Silene Carvalini e Doutor Othniel, “Dispõe sobre a Semana de 

Prevenção e Conscientização a Sífilis e Sífilis Congênita, no município de Indaiatuba e dá 

outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 68/2021, Luiz Carlos Chiaparine, “Denomina Rua Chain Miguel Ferreira o 

logradouro do Jardim Residencial London Park, que especifica”. Às comissões. 

Lida as matérias apresentadas, Sr. Presidente. 

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

comissões. Estamos na Ordem do Dia. Com a palavra a primeira secretária. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ordem do Dia.  

Projeto de Lei nº 64/2021, Pepo, “Dispõe sobre a denominação e nomeação ao Complexo 

Esportivo Jardim Aldrovandi, Indaiatuba, São Paulo”. Votação única simples. 

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

palavra o vereador Professor Sérgio. 
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VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, 

presidente, componentes e integrantes da Mesa, nobres vereadores. Obrigado pela 

receptividade a todos aqueles que me apoiaram, tá? Cumprimentar aqui o Professor Heleno, 

secretário da Educação, colega de área, ao secretário Hélio também. Todos os meus amigos, 

Marco Andreotti, Paulinho, Alex, o Marcos, intérprete, a Flávia, surda, que foi minha aluna, e 

uma das que por acaso eu luto pela causa dela. Acredito que essa Ordem do Dia que o 

presidente está anunciando aí acho uma homenagem muito justa e digna ao Professor Luiz 

Carlos. Um cidadão que veio para Indaiatuba e lutou pela educação, professor da rede pública, 

empreendedor, que ele montou aí duas unidades do colégio dele, e no final agora nos últimos 

anos ele trabalhou muito junto ao projeto esportivo com o Esporte Clube Primavera. Então 

nada mais que justo, o Professor Luiz Carlos, essa homenagem aí ao nome do centro esportivo 

do Jardim Aldrovandi. Muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): É uma singela homenagem ao Professor 

Luiz Carlos, nosso companheiro aqui de Câmara. E foi muito triste a partida dele. E esse 

projeto, o Complexo Esportivo Jardim Carlos Aldrovandi. Assim que o prefeito sancionar, passa 

a ter o nome do Professor Luiz Carlos. Queria registrar aqui a presença do ex-presidente da 

Câmara, vereador eleito e atual secretário Social, Hélio Ribeiro. Seja sempre bem-vindo, viu, 

Hélio? E membro também do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas. Temos dois 

inscritos... Ah, não, o projeto está em... O projeto continua em discussão. O projeto está em 

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

projeto foi aprovado por unanimidade. Estamos agora... vamos para a Palavra Livre, temos 

dois inscritos. Com a palavra Ana Bannwart. 

PALAVRA LIVRE 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART: Boa noite a todos. Boa noite, 

presidente da Mesa, componentes da Mesa, Senhores Vereadores, todos aqui presentes. 

Professor Sérgio, seja muito bem-vindo. Parabéns, conte sempre com a gente. Hoje trago aqui 

uma indicação, na verdade, né? E essa indicação que para nós é muito importante é que 

venho pedir que pela primeira vez seja criado um programa de treinamento e adestramento de 

cães-guias para as pessoas... para doar para as pessoas que têm problema de visão. Então eu 

quero pedir ao nosso prefeito que faça, que nos atenda, trazendo esse adestramento de cães-

guias, para a gente doar para essas pessoas que têm problemas visuais, né? Indaiatuba tem 

dois por cento da população com deficiência na visão, né? É muito triste isso, dois por cento, 

gente, Indaiatuba, com base de dados da ADVI, Amigos dos Deficientes Visuais de Indaiatuba. 
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O tema é de extrema importância para a sociedade. Estima-se que existam cerca de duzentos 

cães-guias em circulação no Brasil, né? Ter um cão-guia para um deficiente visual contribui 

para a sua qualidade de vida em todos os aspectos. 

Outro pedido que eu faço é indicação para o semáforo de luz circular amarela intermitente no 

viaduto da entrada de Helvetia ali, Helvetia com o Jardim... que vai para Campinas, para o 

Jardim Brasil. As pessoas que circulam ali, elas querem cruzar às vezes para ir para o trabalho, 

para passar do Jardim Brasil para Helvetia e acabam se deparando com carros, com ônibus. 

Então é muito perigoso. Então eu deixo esse pedido para que se coloque ali esse semáforo de 

luz circular, né? Para chamar atenção que ali tem pedestres e que ali tem trânsito de pessoas e 

tem mais... Poderem passar por ali com mais segurança, tá? 

E falando em Jardim Brasil, eu deixo também aqui um pedido ao nosso prefeito que se prepare 

para que no Natal possa fazer uma decoração de Natal ali na sociedade do Jardim Brasil. Por 

que eu estou pedindo hoje? Porque podem falar está muito longe do Natal, mas temos aí 

material que foi usado no Natal passado e que poderá ser reutilizado. Então os moradores de 

lá pedem. Então aqui estou pedindo em nome dos moradores do Jardim Brasil que se faça 

essa decoração de Natal lá. Por ser um bairro longe, um bairro distante, um bairro que tem 

muitas crianças, idosos, e nem sempre podem se deslocar de lá para cá à noite, porque a 

decoração de Natal, ela é linda, iluminada, à noite, tá? Então eu espero que o prefeito atenda, 

não terá gasto, porque o material será reutilizado do Natal passado e vai levar alegria, vai levar 

esperança, vai levar diversão para aqueles que não possam vir até a prefeitura ou em outros 

locais à noite para tirar foto e curtir o seu Natal. Gratidão a todos. Muito obrigada, Sr. 

Presidente. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, quero aproveitar a 

oportunidade mandar um abraço então ao pessoal da ADVI, citado pela vereadora Ana 

Bannwart, o Oswaldo e Marcia, o nosso casal símbolo, realmente é um trabalho muito bem 

realizado pela entidade. E vamos correr atrás das demandas da vereadora.  

Sr. Presidente, então só para aproveitar a oportunidade que a gente tem ela poucas vezes na 

vida. Na quinta-feira, eu completo trinta e dois anos de idade e dou um recado apenas para 

quem sonha ou quem gosta de política ou quem acredita em qualquer profissão que seja, 

criança, adolescente. Eu vou fazer na quinta-feira trinta e dois anos de idade, sou pai pela 

primeira vez, meu filho nasceu há trinta dias, e hoje eu ocupo a função não só de vereador 
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como a de líder de governo. Então fica essa reflexão que ninguém nunca desista de seus 

sonhos, que ninguém nunca desista de seus objetivos, porque não importa a sua idade, não 

importa o que você sonha, não importa o que você deseja, você tem condições de chegar, de 

alcançar e de realizar. Então sempre acreditem nos seus sonhos. É apenas uma reflexão por 

conta do meu próximo aniversário aí. E mandar um abraço também para o nosso secretário 

Heleno, que acreditou no sonho dele. O nosso secretário Hélio, que também acredita todos os 

dias nos sonhos que tem para o nosso Social. E desejar uma boa noite a todos. Obrigado, Sr. 

Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Mais ninguém inscrito a Palavra Livre. Sem 

mais nada a tratar, declaro encerrada a 12ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um. 

 

[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 08 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 

 


