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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 17 de maio de 2021 

 

Às dezoito horas do dia dezessete 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 13ª 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, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI e 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS, totalizando quórum de doze vereadores. ABERTURA: 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos. Após a leitura do 

texto bíblico pelo Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS - “Porque, onde estiverem dois 

ou três reunidos em meu nome, aí estou Eu no meio deles." (Mateus, capítulo 18, versículo 20), 

o Sr. Presidente solicitou que o Vice-Presidente, Sr. Vereador LUIZ CARLOS CHIAPARINE, 

assumisse a cadeira como Presidente da sessão. Em seguida, o Sr. Presidente inaugurou a 

fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 12ª sessão ordinária, de 10 de 

maio de 2021. APROVADA (por unanimidade); BAL 05/2021 - Presidência da Câmara 

Municipal - Balancete referente ao mês de abril de 2021; OFCR nº 11/2021 - Executivo 

Municipal - Of. DTL/GP nº 4/2021 - Solicita concessão de licença ao Prefeito Municipal, no 

período de 25 de junho a 9 de julho do corrente exercício, para gozo de suas férias. Ato 

contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco de uma indicação de cada vereador 

(as restantes foram mantidas na ata):  Nº 769/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar 

instalação de placas informativas de proibido jogar lixoe entulhos nas praças e parques 

públicos;  Nº 770/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Implantar sinalização semafórica na 

confluência das Ruas dos Indaiás e Hortências, na Vila Santa Cruz;  Nº 771/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Providenciar serviço de padronização e manutenção das calçadas da 

cidade, a fim de garantirmos melhor acessibilidade e mobilidade urbana;  Nº 772/21 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar semáforo para pedestre, em frente ao Parque Mall, na Rua 

das Primaveras, Bairro Jardim Pau Preto;  Nº 773/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Efetuar 

fiscalização e denúncia sobre despejo de produtos químicos na rede de esgoto e contaminação 
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no solo na Rua Pérola n° 700 no Recreio Campestre Jóia;  Nº 774/21 - ANA MARIA DOS 

SANTOS BANNWART - Efetuar a implantação de acessibilidade para portadores de deficiência 

física, auditiva e visual em unidades de atendimento, como os hospitais DIA, UPA, Mini 

Hospital e HAOC (Hospital Augusto Oliveira Camargo), de acordo com as normas previstas na 

Lei Federal 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade);  Nº 775/21 - ANA MARIA DOS SANTOS 

BANNWART - Fazer estudo sobre a implantação de uma ciclofaixa na via de acesso do Parque 

do Mirim;  Nº 776/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar estudo de viabilidade técnica 

para a instalação de semáforos de pedestre no cruzamento da Av. Eng. Fábio Roberto 

Barnabé com Av. Ário Barnabé, Jd. Morada do Sol; Nº 777/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES 

- Transformar uma das Emebs do Parque Campo Bonito em período integral;  Nº 778/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Promover a constante limpeza das bocas de lobo no 

município;  Nº 779/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar placas de sinalização e alerta, 

"Cuidado animais na pista", em toda extensão da Estrada Municipal do Sapezal e rotatória - 

Indaiatuba;  Nº 780/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar placas de sinalização de "cuidado 

animais na pista" na Estrada do Fogueteiro - Indaiatuba;  Nº 781/21 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Instalar um redutor de velocidade na Rua Francisca Pires do Amaral, antes do 

cruzamento com Rua Esmerina Pereira Von Ah;  Nº 782/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Realizar estudo junto ao órgão competente para diminuir os acidentes entre a Rua Armando 

Sales de Oliveira com a Rua Ademar de Barros;  Nº 783/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Readequar a sinalização de trânsito no cruzamento da Rua Tuiutí com a Rua Cerqueira Cesar - 

Indaiatuba;  Nº 784/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a substituição das lâmpadas de 

iluminação pública por LED no Aldrovandi - Indaiatuba;  Nº 785/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Interceder junto ao setor competente, em caráter de urgência, para instalar de academia ao ar 

livre no bairro Jardim das Andorinhas - Indaiatuba ;  Nº 786/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Efetuar instalação de lombada na Rua do Badin, em frente Creche Prof. Morivaldo Antonio de 

Morais — Indaiatuba;  Nº 787/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Mudar a Rua Octacilio Furlan, 

altura do número 97, Jardim Morada do Sol, de via de mão dupla para via de mão única;  Nº 

788/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Implantar sinalização para o incentivo da redução de 

velocidade dos automóveis no trecho da Av. Conceição, entre os cruzamentos com as 

avenidas Presidente Vargas e Bernardino Bonavita;  Nº 789/21 - ANA MARIA DOS SANTOS 

BANNWART - Estudar a possibilidade de construir um “Trem elétrico de passeio turístico” em 

nossa cidade;  Nº 790/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Fazer estudo de melhorias no 

trânsito visando oferecer mais segurança na travessia de pedestres do cruzamento entre a 

Avenida Francisco de Paula Leite e a Alameda Filtros Mann; Nº 791/21 - ALEXANDRE 
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CARLOS PERES - Intensificar a fiscalização das intervenções realizadas pela Comgás em 

diversos pontos do município; Nº 792/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Melhorar o acesso 

ao Condomínio Azaléia, na Av. Cel. Estanislau do Amaral, em Itaici; Nº 793/21 - ANA MARIA 

DOS SANTOS BANNWART - Estudar a possibilidade de construir/instalar bancos, cadeiras e 

mesinhas e placas informativas para parquinhos, usando madeiramento e pneus descartados 

na natureza; Nº 794/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Criar um link cadastral com 

o tema “Cidade Sustentável”; Nº 795/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - 

Providenciar o recapeamento de todas as ruas do Bairro Jardim Itamaracá; Nº 796/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Criar uma central de distribuição de materiais básicos para reforma e 

manutenção de pequeno porte para setores das secretarias existentes em nosso município, 

Indaiatuba; Nº 797/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Implantar sinalização para o incentivo da 

redução de velocidade de automóveis e motos, no trecho da Rua Walter Ruesh entre os 

cruzamentos com a Rua Alcides Pironhe e Av. Geraldo Hackmann; Nº 798/21 - DÉCIO ROCHA 

DA SILVA - Ampliar e modernizar a rede de iluminação pública na Rodovia Lix da Cunha, do 

trecho entre a Estrada Municipal José Costa de Mesquina e a Alameda Pedro Wolf; Nº 799/21 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Implantar um centro educacional sobre o trânsito; Nº 800/21 

- RICARDO LONGATTI FRANÇA - Incluir a instalação de aparelhos limitadores de velocidade 

em todos os ônibus como cláusula de contrato nas próximas licitações para a concessão do 

serviço público de transporte coletivo de passageiros; Nº 801/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Realizar um estudo para criação de canal de atendimento de denúncias 

disponibilizado 24 horas por dia, similar ao “Disque-Silêncio 156”, que realize a fiscalização e 

aplicação das sanções legais nos casos de poluição sonora; Nº 802/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Realizar um estudo de trânsito para avaliar o controle do tráfego de veículos na Rua 

Silvio Candello no Jardim Morada do Sol;  Nº 803/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Instalar galerias de água pluvial na Rua Puma no Recreio Campestre Internacional Viracopos;  

Nº 804/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Efetuar alteração do sentido de mão dupla para 

mão única da Rua Walter Gut no Jardim Morada do Sol;  Nº 805/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Reavaliar o tipo de tinta utilizada para a demarcação da sinalização gráfica 

horizontal das vias públicas do município;  Nº 806/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar 

repintura das três vagas privativas da Rua Humaitá, de fronte ao prédio do Tribunal de Justiça;  

Nº 807/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar repintura de faixa do ponto de ônibus na Rua 

Humaitá, em frente ao n° 1.439;  Nº 808/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar cobertura no 

ponto de ônibus na Rua Humaitá, em frente ao n° 1.439;  Nº 809/21 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar poda de árvore na Rua Humaitá, em frente ao n° 1.439;  Nº 
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810/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - Implantar uma área de lazer no Jardim União;  Nº 811/21 - 

DR. OTHNIEL HARFUCH - Podar as árvores na Praça Acrísio de Camargo no Jardim Pau 

Preto;  Nº 812/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Construir um sistema de lazer na área 

institucional do Bairro Jardim Turim;  Nº 813/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Implantar 

vagas rotativas nos principais pontos da cidade, destinadas aos motoristas de aplicativo;  Nº 

814/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar melhorias no cruzamento da Avenida 

Itororó com a Rua Paul Harris e Rua dos Andradas;  Nº 815/21 - DR. OTHNIEL HARFUCH - 

Fazer a adequação de acessibilidade em todas travessias elevadas do município;  Nº 816/21 - 

DR. OTHNIEL HARFUCH - Instalar câmera de monitoramento no Bairro Santa Cruz;  Nº 817/21 

- SILENE SILVANA CARVALINI - Instalar uma academia ao ar livre no Jardim Portal do Sol;  Nº 

818/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Efetuar um estudo para viabilizar a implementação, 

adaptada, da prática de esporte de lutas marciais para pessoas com deficiências físicas no 

município;  Nº 819/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar a implementação da prática 

de esporte de lutas marciais nas escolas e em núcleo de apoio;  Nº 820/21 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Criar um Banco de Voluntários nas escolas públicas do Município;  Nº 821/21 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar alambrado para cercar o Parquinho da Rua das Camélias 

(em frente ao número 813), nas proximidades do Parque Mall;  Nº 822/21 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Construir um Parque Temático (como o do Jd. Regina), no Parque Ecológico próximo 

ao número 6.400 no Jd. Morada do Sol; Nº 823/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Fazer a 

manutenção da ponte do Parque Ecológico, na direção da Rua Fortunato Ré - Jd. Morada do 

Sol; Nº 824/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Notificar, em caráter de urgência, o condomínio Vila 

dos Pinheiros para efetuar os reparos de revitalização no canteiro central da avenida Av. 

Bernadino Bonavita, Jardim Santa Rita, lndaiatuba; Nº 825/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Fazer a manutenção no gramado do campo de futebol, instalação de bancos, bebedouros e 

playground na Praça da Vila Furlan - localizado na RuaWalter Ambiel (em frente ao número 

448) — Jardim Primavera. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a indicações de suas 

autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) RICARDO LONGATTI FRANÇA, WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART e ARTHUR 

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

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

leitura em bloco das moções: Nº 109/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Congratula a Sra. Silene 

Carvalini pelo Dia Internacional da Enfermagem, celebrado em 12 de maio; Nº 112/21 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Congratula o Indaiatuba Hospital pelos 10 anos e pelos excelentes 

serviços prestados aos seus pacientes; Nº 113/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Pesar pelo 
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falecimento da Sra. Profª Lavinia Labibe Zaher; Nº 114/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Pesar pelo falecimento do Senhor Sérgio Aparecido Antônio, ocorrido aos 11 de maio de 2021; 

Nº 115/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula as/aos assistentes sociais da 

Secretaria Municipal de Saúde pelo Dia do Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio; 

Nº 116/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula as assistentes sociais do Hospital 

Augusto de Oliveira Camargo- (HAOC), pelo Dia do Assistente Social, comemorado no dia 15 

de maio; Nº 117/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula as/aos assistentes sociais da 

Secretaria Municipal de Assistência Social pelo Dia do Assistente Social, comemorado no dia 

15 de maio; Nº 118/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a assistente social do 

Fundo Social de Solidariedade (FUNSSOL) pelo Dia do Assistente Social, comemorado no dia 

15 de maio; Nº 119/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a assistente social do 

Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) pelo Dia do Assistente Social, comemorado no 

dia 15 de maio; Nº 120/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Pesar pelo falecimento do Eng. 

Eduardo Furtuoso Barbosa, ocorrido em 11 de maio de 2021; Nº 121/21 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Congratula o GCI José Vicente da Silva pelos seus 30 anos de serviços prestados 

como Guarda Civil em Indaiatuba, atuando no combate à criminalidade, e cuidando e zelando 

pela segurança de nossos munícipes; Nº 122/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula 

o inspetor de divisão Zenir Adilson Wulk de Freitas pelos 35 anos de dedicação e trabalho na 

Guarda Civil de Indaiatuba; Nº 123/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Congratula todos os 

conselheiros tutelares deste município, pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, conscientizado em 18 de maio; Nº 124/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Congratula a todos os profissionais da limpeza, pelo Dia do Profissional da 

Limpeza, comemorado no dia 16 de maio, em especial a Sra. Maria de Lurdes Ferreira, que 

recebe esta homenagem representando toda equipe da limpeza da Câmara Municipal deste 

município; Nº 125/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Pesar pelo falecimento do Sr. Tales 

Antunes, ocorrido em 05/05/2021; Nº 126/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula os 

docentes do Departamento de Enfermagem da FIEC, pelo evento em comemoração ao dia 

Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, realizado nos dias 11 e 13 de maio; Nº 127/21 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura-

FIEC, pelo evento em comemoração ao dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, 

realizado nos dias 11 e 13 de maio; Nº 128/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Pesar pelo falecimento do Inspetor da GCM, Sr. Antonio Donisete de Aquino 

Brigido, ocorrido em 13/05/2021; Nº 129/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Pesar pelo 

falecimento do Sr. Luiz Alberto Gibim, ocorrido aos 13 de maio de 2021; Nº 130/21 - JORGE 
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LUÍS LEPINSK - Pesar pelo falecimento do Excelentíssimo Senhor Bruno Covas, Prefeito 

Municipal da cidade de São Paulo/Capital; Nº 131/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Pesar pelo 

falecimento do Sr. Prof. Luiz Humberto Pistori Sampaio, ocorrido em 14/05/2021; Nº 132/21 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Pesar pelo falecimento do Sr. Valdir Altram, ocorrido em 

14/05/2021; Nº 133/21 - ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART - Pesar pelo falecimento da 

Sra. Adriana da Silva Rodrigues, ocorrido em 12 de maio de 2021; Nº 134/21 - ANA MARIA 

DOS SANTOS BANNWART - Pesar pelo falecimento do Sr. Cristian Marcelo Silva, ocorrido em 

14 de maio de 2021. Com a palavra, o Sr. Presidente destacou que, nas últimas sessões, 

foram feitas diversas moções de pesar, para algumas pessoas amigas e para o Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Bruno Covas; solicitando um minuto de silêncio pelos falecidos. A seguir, 

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

JOSÉ TEIXEIRA, ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART, DÉCIO ROCHA DA SILVA, 

SILENE SILVANA CARVALINI e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. Colocadas em votação, as 

moções, com exceção das moções de pesar, foram APROVADAS (por unanimidade). Com a 

palavra, o Sr. Presidente informou que as moções de pesar serão enviadas às famílias 

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

Secretária fez a leitura das matérias apresentadas: Projeto de Resolução Nº 1/20 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Institui o Sistema de Consulta Pública da Câmara Municipal, e dá outras 

providências; Projeto de Resolução Nº 4/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Acresce um inciso XII 

ao artigo 127 e acresce um parágrafo único ao artigo 138, do Regimento Interno (Resolução nº 

44/2008); Projeto de Lei Nº 118/20 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de apresentação, pelo Poder Executivo Municipal, de Relatório Fiscal, de 

interesse público, nos termos que especifica, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 66/21 

- SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Alaor Jose Cheracomo, o logradouro público 

do Parque Residencial Sabias, que especifica; Projeto de Lei Nº 69/21 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Denomina "Rua Maria Raccosta Brizolla" 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. 
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ORDEM DO DIA: Projeto De Decreto Legislativo Nº 3/2021 - A Mesa da Câmara Municipal - 

Dispõe sobre autorização para o Prefeito Municipal de Indaiatuba licenciar-se do cargo. 

Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 

65/2021 - SILENE SILVANA CARVALINI e DR. OTHNIEL HARFUCH - Dispõe sobre a Semana 

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

outras providências. Emenda Nº 1 (Modificativa) - SILENE SILVANA CARVALINI - Altera a 

redação do artigo 3º do Projeto de Lei nº 65/2021. Colocada em discussão e votação, a 

emenda foi APROVADA (por unanimidade). Colocado em discussão e votação, o projeto foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 68/2021 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Denomina "Rua Chain Miguel Ferreira" o logradouro do Jardim Residencial London Park, que 

especifica. 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 

dezoito horas e quarenta e quatro 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. 

 

 

 

 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE SILENE SILVANA CARVALINI 

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

TRANSCRIÇÃO DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 17 de maio de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. Declaro aberta a 13ª 

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

vereador Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite. "Porque, onde estiverem dois ou três 

reunidos em meu nome, aí estou Eu no meio deles." Mateus, Capítulo 18, Versículo 20. 

EXPEDIENTE 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Pessoal, eu gostaria de... Eu estou com 

dificuldade de falar porque eu estou com dor de garganta, e eu gostaria pedir para o Doutor 

Chiaparine para assumir a cadeira, pode ser, doutor? Obrigado. 

[Troca de presidência] 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Vamos dar início ao Expediente. 

Pode falar. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Posso falar? Expediente, leitura e votação da 

Ata da 12ª Sessão Ordinária, de dez de maio de dois mil e vinte e um. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): A Ata está em discussão. A Ata está 

em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. A Ata foi 

aprovada. Com a palavra a senhora secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Balancete 5/2021, presidência da Câmara 

Municipal, "Balancete referente ao mês de abril de 2021". 

Ofício nº 11/2021, Executivo Municipal, "Solicita a concessão de licença ao prefeito municipal 

do período de 25 de junho a 9 julho do corrente exercício para o gozo de suas férias". 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Os ofícios serão encaminhados à 

secretaria da Casa. Vamos ler as indicações, com a palavra a senhora secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 
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Wilson José dos Santos, "Efetuar fiscalização e denúncia sobre despejo de produtos químicos 

na rede de esgoto e contaminação no solo na Rua Pérola, n° 700, no Recreio Campestre Jóia". 

Ana Maria Bannwart, "Fazer estudo sobre a implantação de uma ciclofaixa na via de acesso do 

Parque Mirim". 

Alexandre Peres, "Promover a constante limpeza das bocas de lobo no município". 

Luiz Carlos Chiaparine, "Instalar um redutor de velocidade na Rua Francisco (sic) Pires do 

Amaral, antes do cruzamento com Rua Esmerina Pereira Von Ah". 

Pepo, "Efetuar a substituição das lâmpadas de iluminação pública por LED no Aldrovandi". 

Décio Rocha, "Ampliar e modernizar a rede de iluminação pública na Rodovia Lix da Cunha, do 

trecho entre a Estrada Municipal José Costa de Mesquita e a Alameda Pedro Wolf". 

Arthur Spíndola, "Implantar um centro educacional sobre o trânsito". 

Ricardo França, "Reavaliar o tipo de tinta utilizada para a demarcação da sinalização gráfica 

horizontal das vias públicas do município". 

Sérgio Teixeira, "Providenciar poda de árvore na Rua Humaitá, em frente ao n° 1.439". 

Doutor Othniel, "Implantar uma área de lazer no Jardim União". 

Silene Carvalini, "Criar um Banco de Voluntários nas escolas públicas do Município". 

Leandro Pinto, "Construir um Parque Temático, como o do Jd. Regina, no Parque Ecológico 

próximo ao nº 6.400 no Jardim Morada do Sol". 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): As indicações estão em discussão. 

Ricardo França com a palavra. 

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

vereadoras, vereadores, público aqui presente. Gostaria hoje de falar de duas das minhas 

indicações. A primeira que eu vou citar é sobre justamente a que estava em destaque, a que 

diz respeito sobre a pintura de solo do nosso município, a tinta utilizada para essa demarcação 

de solo. Alguns motociclistas vieram me procurando, afirmando que principalmente no período 

de chuva ou aquele orvalho da manhã, essas novas pinturas de solo, elas se tornam muito 

escorregadias, seja na demarcação da faixa de pedestre, seja naquela sinalização de setas, 

né, apontando a direção do trânsito, ou até mesmo nas ciclofaixas que são pintadas, 
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principalmente ali perto da Fiec, que é um bom exemplo, que tem uma direita livre ali, e 

justamente por conta da pintura de solo e pelo ângulo da curva, alguns estão derrapando, já 

houveram alguns acidentes ali e, portanto, se faz necessário que haja estudo, uma reanálise 

do poder público a fim de identificar se existe alguma outra tinta, alguma outra forma de fazer 

essa pintura de solo, que é importante para demarcar o trânsito do município, mas de uma 

forma que elimine, que mitigue as chances desse tipo de acidente. Porque, realmente, na 

curva, na faixa de pedestres, muitos estão relatando isso. Então, é importante que essa tinta 

seja uma específica para o trânsito, para evitar esse tipo de derrape. 

Uma outra indicação que faço é em relação ao modelo, uma ideia de trazer para o município a 

possibilidade de realizar, de desenvolver um disque silêncio. Algumas cidades já 

desenvolveram medidas nesse sentido, que basicamente o que é: desenvolver um canal para 

que a população consiga fazer a reclamação direcionada a essa situação de perturbação do 

sossego. Infelizmente, tem pessoas que acabam abusando, né, e isso acaba gerando uma 

série de conflitos. Normalmente é de final de semana, à noite, as pessoas acionam a Guarda, 

mas a Guarda também cobre outras necessidades do município. A gente tem uma cidade com 

alguns índices de segurança graças à Guarda que também soma esforços à Polícia Militar. 

Então, fica um pouco estrangulada a necessidade, não dá conta de ver tudo. Então, a gente faz 

a proposta que o município desenvolva, assim como Campo Grande, uma espécie de disque 

silêncio, para justamente fomentar e facilitar as denúncias e a ação efetiva naquele momento 

para combater esse tipo de abuso. Então, basicamente são essas duas indicações. Agradeço a 

oportunidade. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra o vereador Índio da 

Doze. 

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

Chiaparine e toda a Mesa. Parabenizo aqui o Ricardo França. Você falou uma coisa, Ricardo, 

que é pura verdade, está se tornando um abuso em Indaiatuba essa questão do barulho. 

Parabéns. 

Sr. Presidente, hoje eu quero aqui falar de uma coisa que é muito chata, mas é uma coisa que 

é preciso ser denunciada. Estive eu e minha equipe há uns quinze dias atrás, na joia, onde 

tivemos uma denúncia de que é uma coisa lamentável, como ainda existe empresário que não 

tem amor pelo meio ambiente. Existe empresário que está soltando, não sei se a empresa é de 

tinturaria, não sei que tipo de resíduo que está jogando, mas só sei que todos, todas as plantas 
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que existem naquele local estão morrendo. É uma covardia. Já estive conversando com a 

Yasmin(F), a qual já está tomando providência. Porque se isso não for resolvido, eu vou buscar 

outros meios, porque isso é uma covardia, isso não pode acontecer. 

Quero aqui também já aproveitar, estive eu, com o Marquinhos, sábado, no centro esportivo, e 

só dar um recado aqui para o nosso prefeito. Prefeito, por favor, dê uma olhada em como está 

sendo feito, as vacinas em Indaiatuba, porque eu acho que tinha mais de um quilômetro, não 

tinha Marco(F)? O pessoal estava aqui na antiga Max Plam(F), a fila de carro, para tomar a 

vacina. Prefeito, dê uma olhada, veja se não tem como pôr os postos dos bairros mais 

distantes para esse pessoal tomar a vacina. Porque é uma coisa que eu acho que até deve ser 

revista, sim. 

Quero também hoje aqui já aproveitar, Sr. Presidente, para não falar mais hoje, eu quero aqui 

falar hoje da Lei nº 6.797 de vinte e sete de dois mil e dezessete, lei feita pelo nosso vereador 

João Neto, de que ontem nós comemoramos o Dia Municipal do Gari, esses irmãos que 

trabalham no sol e na chuva, tá? E eu acho que eles deveriam ser um pouquinho mais 

respeitados. Gente, por favor, vamos respeitar mais esse povo porque vocês não sabem o bem 

que eles fazem para a nossa cidade, vocês não sabem o quanto que esse povo está exposto 

ao perigo. Então, gente, eu acho que é um dia que nós devemos lembrar, sim, tá? E devemos 

também respeitar esses nossos irmãos pelos trabalhos que eles prestam para a grandeza de 

nossa cidade. Sr. Presidente, só isso, obrigado, a imprensa. Desculpa. E a todos aí presentes. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra o professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa noite, Sr. Presidente, integrantes da mesa, 

nobres vereadores, assessores aqui presentes, a imprensa e aos munícipes de Indaiatuba que 

acompanham essa transmissão agora ao vivo. A indicação que estou fazendo aí compreende a 

Rua Humaitá, número mil quatrocentos e trinta e nove, que é em frente ao Tribunal de Justiça, 

tá? A indicação que nós estamos destacamos ali é a porta da árvore, porque o transporte 

público, ao deixar o usuário ali, ele não está conseguindo encostar na guia. Então, o cidadão 

está descendo para a rua, tá? E isso é um perigo para o cidadão. 

E além dessa indicação, tem mais três que compreendem o mesmo ponto, tá? Que é a pintura 

de chão, para idosos, para vagas de idosos, para as pessoas com necessidades especiais e 

para veículos oficiais e também a cobertura do ponto de ônibus ali para os munícipes, tá? 

Então, ou seja, um único local que precisa aí de quatro atenções, tá bom? Muito obrigado a 

todos. 
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SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra a vereadora Ana. 

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

da mesa, presidente, vereadores, a imprensa. Boa noite pessoal de casa, que estão nos 

acompanhando. Hoje trago aqui uma indicação para... a pedido dos ciclistas daqui de 

Indaiatuba. Nós temos aqui um número muito grande de ciclistas. E a nossa cidade é muito 

favorável, uma cidade plana, uma cidade boa para circular de bicicleta. E vêm até pessoas de 

outras cidades, não é? Ontem, por acaso acabei encontrando um dos ciclistas, que ele é de 

Santa Bárbara d'Oeste, estava aqui em grupo, andando, porque adora Indaiatuba. E a pedido 

dos ciclistas eu venho aqui trazer a indicação para que no Parque Mirim, que é muito 

frequentado por eles, seja feita uma ciclofaixa, tá? Porque ali tem o paralelepípedo e estraga, 

detona as ciclistas. 

Nós sabemos que quem pratica esse esporte de ciclismo tem que ter bicicleta segura, tem que 

ter confiança para usar, e às vezes ela acabam tendo um custo um pouco alto. E quando eles 

vão ao Mirim, acaba danificando um pouco as suas bicicletas, não é? Então, eu peço que seja 

feita uma ciclofaixa para que elas consigam, quando chegar ali no paralelepípedo do Mirim e 

chegar aí até a lagoa, ter essa ciclofaixa para que eles possam ir e voltar com segurança. E 

assim poder curtir o parque, que é um muito lindo, e fazer um bom passeio por ali. 

A outra indicação que eu trago é um pedido implantação de acessibilidade aos portadores de 

deficiências visual e auditiva nos postos de saúde, nas UBSs, no Haoc, o hospital, Hospital Dia, 

por exemplo. O pessoal que tem problema de audição, de visão, ter sinalização específica para 

eles, assim facilitando mais o seu movimento, eles conseguindo chegar à sala do médico, 

conseguindo ir até o consultório com essa sinalização, orientação, trazendo a eles mais 

qualidade de vida. Gratidão a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra o vereador Arthur. 

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

vereadores, a imprensa que nos acompanha, a todos os funcionários desta Casa, mais uma 

vez obrigado por todo o trabalho de vocês, e a todos que nos acompanham aqui na internet. 

Senhor vice-presidente, nesse momento presidente, eu tenho muita honrar de apresentar 

essas duas indicações que vou apresentar porque creio que são coisa muito interessantes e 

importantes para o nosso município. Em primeiro lugar, estive na cidade de Botucatu. E para 

quem não sabe, a cidade de Botucatu é uma cidade que é exemplo da educação de trânsito 

para menores. E nós vimos na cidade de Botucatu uma coisa interessantíssima que é um 
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Centro de Educação de Trânsito, lá você uma representação de dois postes que foram 

acidentados. A prefeitura aproveitou esse material, criou-se uma imagem da praça central da 

cidade, criou-se percursos. E ali o governo do estado cedeu bicicletas para os jovens poderem 

utilizar. Então... de todas as cidades, tem três níveis possíveis, né, menores, intermediários e 

os maiores, com bicicletas maiores. 

Então, Botucatu recebe escolas da cidade, da região, que passam por uma experiência de 

participar desse Centro de Educação no Trânsito, alguns viram pedestres, alguns viram 

motoristas, em cima de suas bicicletas, revivem ali uma situação cotidiana e assim vão 

aprendendo e passando para a frente. A gente sabe que as coisas só vão dar resultado mesmo 

se a gente conseguir passar esse tipo de educação para as novas gerações, e lá a gente tem 

um exemplo. E custou muito pouco para o município. Em sua maioria, eles conseguiram ajuda 

do governo do estado e conseguiram ajuda da iniciativa privada. Então, é possível. A gente 

consegue trazer para cá. Eu convido a todos que tenham curiosidade a olhar na prefeitura de 

Botucatu esse trabalho que é feito lá na Semutran. E vamos juntos trabalhar para trazer isso 

para cá, porque é um sonho. E a gente vai conseguir mais uma vez colocar Indaiatuba como 

referência no estado de São Paulo, em algum aspecto positivo. 

E também, Sr. Presidente, falar sobre algo que também é muito... é fundamental, e às vezes a 

gente trava em coisas muito pequenas. Nós precisamos ter vagas rotacionais, aquelas vagas 

que têm tempo determinado para os motoristas de transporte por aplicativo. Hoje... a gente 

tinha uma briga lá atrás sobre taxistas, Ubers, hoje é uma coisa que todo mundo já aceitou e 

todo mundo usa, da classe mais baixa à classe mais alta, em termos financeiros, todo mundo 

usa. Então, em pontos muito importantes do nosso município, como a rodoviária, o centro da 

cidade, as praças centrais da cidade, e outros pontos que são bastante movimentados, que a 

gente sabe que tem a demanda desse transporte por aplicativo, nós temos que ter vagas para 

esse pessoal parar, pegar o passageiro e sair. 

E aí alguém vai falar: Ah, mas você está colocando mais uma obrigação de fiscalização para a 

prefeitura. Senhores, se vocês conhecessem os motoristas de aplicativo saberiam que eles 

mesmo vão se fiscalizar, porque isso é importante para o bom andamento do trabalho de 

todos, de cada um daqueles motoristas. Então, peço humildemente, a todos os envolvidos, ao 

prefeito municipal, a todos os secretários para que a gente possa fazer isso de uma forma bem 

rápida, bem efetiva. Não vai ajudar só aos motoristas, vai ajudar a todos os usuários. E nesse 

momento de pandemia, principalmente, é uma forma de a gente tentar formatar um pouquinho 

o comércio, porque você incentiva aquela pessoa a se precaver, a sair de máscara, se ela 
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puder, é óbvio, comprar algo naquele comércio e ter a certeza de que ela também vai 

conseguir voltar de forma rápida para a casa dela, e aí a gente consegue manter o 

distanciamento. Então, é uma solicitação muito válida, fácil de se fazer, que vai mudar a vida 

de muita gente. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Mais algum vereador quer se 

manifestar? Com a palavra senhora secretária para a leitura... As indicações serão enviadas 

para os órgãos competentes. Com a palavra a senhora secretária para a leitura das moções. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Décio Rocha, "Congratula Silene Carvalini pelo Dia Internacional da Enfermagem celebrado em 

12 de maio". 

Luiz Chiaparine, "Congratula o Indaiatuba Hospital pelos 10 anos e pelos excelentes serviços 

prestados aos seus pacientes". 

Sérgio Teixeira, "Pesar pelo falecimento da Senhora professora Lavinia Labibe Zaher". 

Silene Carvalini, "Pesar pelo falecimento do Senhor Sérgio Aparecido Antônio, ocorrido aos 11 

de maio de 2021". 

Silene Carvalini, "Congratula as assistentes sociais da Secretaria Municipal de Saúde, do 

Hospital Augusto de Oliveira Camargo, da Assistência Social, do Funssol e do Saae pelo Dia 

do Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio". 

Alexandre Peres, "Pesar pelo falecimento do engenheiro Eduardo Furtuoso Barbosa, ocorrido 

em 11 de maio de 2021". 

Wilson José dos Santos, "Congratula o guarda civil de Indaiatuba José Vicente da Silva pelos 

seus 30 anos de serviços prestados como guarda civil em Indaiatuba, atuando no combate à 

criminalidade e cuidando e zelando pela segurança de nossos munícipes". 

Wilson José dos Santos, "Congratula o inspetor de divisão Zenir Adilson Wulk de Freitas pelos 

35 anos de dedicação e trabalho na Guarda Civil de Indaiatuba". 

Décio Rocha, "Congratula todos os conselheiros tutelares deste município pelo Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conscientizado em 18 de 

maio". 

Décio Rocha, "Congratula a todos os profissionais da limpeza pelo Dia do Profissional da 

Limpeza, comemorado no dia 16 de maio, em especial à Senhora Maria de Lurdes Ferreira, 
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que recebe esta homenagem representando toda a equipe da limpeza da Câmara Municipal 

deste município". 

Sérgio Teixeira, "Pesar pelo falecimento do Senhor Tales Antunes, ocorrido em 5 de maio de 

2021". 

Silene Carvalini, "Congratula os docentes do Departamento de Enfermagem da Fiec, pelo 

evento em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, realizado nos 

dias 11 e 13 de maio". 

Silene Carvalini, "Congratula a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, Fiec, pelo 

evento em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, realizado nos 

dias 11 e 13 de maio". 

Sérgio Teixeira, Wilson José dos Santos, "Pesar pelo falecimento do Inspetor da Guarda Civil, 

Senhor Antonio Donisete de Aquino Brigido, ocorrido em 13 de maio de 2021". 

Luiz Chiaparine, "Pesar pelo falecimento do Senhor Luiz Alberto Gibim, ocorrido em 13 de maio 

de 2021". 

Pepo, "Pesar pelo falecimento do Excelentíssimo Senhor Bruno Covas, prefeito municipal da 

cidade de São Paulo". 

Sérgio Teixeira, "Pesar pelo falecimento do senhor professor Luiz Humberto Pistori Sampaio, 

ocorrido em 14 de maio de 2021". 

Sérgio Teixeira, "Pesar pelo falecimento do Senhor Valdir Altram, ocorrido em 14 de maio de 

2021". 

Ana Maria Bannwart, "Pesar pelo falecimento da Senhora Adriana da Silva Rodrigues, ocorrido 

em 12 de maio de 2021". 

Ana Maria Bannwart, "Pesar pelo falecimento do Senhor Cristian Marcelo Silva, ocorrido em 14 

de maio de 2021". 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Só pedir, é uma... nas últimas 

sessões aí tem tido muitas moções de pesar, não é? Essa, em especial, com pessoas amigas 

e como o Pepo falou, do nosso prefeito. Pedir um minuto de silêncio em homenagem a todas 

essas pessoas. 

As moções estão em discussão, com a palavra o professor Sérgio. 



 
 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 

 

 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite à nossa 

intérprete, também, que eu acabei não desejando na primeira vez que vim aqui. Essas moções 

aí, estamos vivendo tempos muito difíceis, não é? E aí nós fizemos algumas moções de pesar, 

uma delas ao senhor Tales, que era servidor público municipal. A última escola em que ele 

trabalhou, Wladimir Olivier. Uma pessoa diferenciada, carismática, que atendia a todos com 

muita cautela, muita educação e deixava o dia do colega de trabalho um pouco mais leve. 

Outra moção é da professora Lavínia, que prestou serviço na escola estadual Dom José, de 

dezesseis de fevereiro de oitenta e sete a quatorze de novembro de dois mil e oito, mas não 

contente, voltou depois, de dois mil e doze e dois mil e treze. Nos últimos anos, nobre vereador 

Arthur, ela trabalhou muito pela causa animal, a professora Lavínia, não é? Então, uma pessoa 

muito querida, que trabalhava com a língua portuguesa e se dedicava ao máximo, tá? 

O outro pesar é do guarda civil municipal, quantos guarda nós já perdemos aí nesse período da 

pandemia, certo? O professor Luiz também, né, vice-diretor do Milton, que faleceu. E o Senhor 

Valdir, sogro do Ticão, que trabalhou aqui junto com o Cebolinha no período em que ele foi 

vereador. Então, são essas moções aí de pesar para essas famílias, que Deus conforte o 

coração de cada um deles. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra a vereadora Ana. 

Vereadora Ana. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART: Hoje quero deixar meus sentimentos 

a todas essas famílias que estão perdendo tantos entes queridos. Eu, particularmente, ando 

com o coração em luto, amigos, familiares que se foram. Esse Covid está muito forte, temos 

que nos cuidar. Então, deixo aqui meu pesar a todos os familiares, àquelas pessoas que estão 

perdendo o marido, o filho, a esposa. Ano passado a gente só ouvia falar de idosos falecendo, 

hoje não. Deixo aqui meu abraço para a Gigi, querida Gigi, que o Cristian se foi, mas 

continuará com a sua luz no meio de todos nós. Um beijo no seu coração, Gigi, com muito 

amor e muito respeito. 

E quero falar também, dar um pesar, os meus sentimentos à família da Adriana que faleceu tão 

jovem, trinta e um anos. Essa foi pela oncologia, trinta e um anos, ela morreu de câncer. Ela é 

um caso que eu fui no centro oncológico aqui de Indaiatuba lutar, eu fui lá pedir por ela. Ela 

sofreu demais. Teve que fazer a quimioterapia em Salto, via liminar, porque aqui não tem 

quimioterapia e nem radioterapia, em Indaiatuba. Ela teve que concluir o tratamento em 

Campinas, no Caism, um sofrimento total. Então, eu quero deixo para a família da Adriana 
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aqui, que eu vou continuar lutando para ter a quimioterapia e a radioterapia aqui em Indaiatuba 

para salvar vidas. 

A Adriana sofreu muito, indo para uma cidade, indo para outra cidade. Indo para Salto, indo 

para Campinas, sendo que nós poderíamos ter aqui tudo o que ela precisou, e foi embora. Que 

a sua família sinta meu abraço. E toda a família que tem um paciente oncológico em casa 

saiba que a minha luta será até o fim para ter a quimioterapia e a radioterapia aqui em 

Indaiatuba. O câncer levou a Adriana, mas com certeza a gente vai, com a quimio e a rádio 

aqui em Indaiatuba, evitar que muitos se vão. Porque o câncer tem cura sendo tratado com 

qualidade. Meus sentimentos a todos. Gratidão. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Pastor Décio com a palavra. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, toda a 

mesa, a Jennifer, nossa... é Jennifer, não é? Intértepre (sic), intértepre (sic) de Libras, toda a 

imprensa, o pessoal que está nos acompanhando de casa. Muito boa noite a todos. As moções 

que eu quero dar destaque nessa noite são moções de homenagem, de congratulações. 

Gostaria de ter entregue essa moção semana passada, querida vereadora Silene, mas não foi 

possível, né, devido... só foi protocolado essa semana. Mas em nome da vereadora Silene, eu 

quero homenagear todos os profissionais da enfermagem, não é? Sabemos aí da luta de 

todos, profissionais que estão aí na linha de frente, né, nessa pandemia. Que tanto amor, tanta 

dedicação, têm prestado aí às pessoas, e sabemos da dedicação da nossa querida vereadora, 

não é? Que se desdobra aí, além de vereadora é chefe da nossa equipe de enfermagem aqui 

em Indaiatuba. Então, meus parabéns, viu, Silene, e em seu nome um abraço a todas as 

enfermeiras, todo o grupo, todos os técnicos de enfermagem. Que Deus continue abençoando 

e guardando a vida de vocês, tá bom? 

E a outra, a outra homenagem que eu também faço, me consolidando aí também com a 

homenagem do nobre vereador Índio, que homenageou os garis. Nobre vereador, gostaria de 

destacar também que o dia, o dia de ontem, não é? Domingo, aliás, não é? Não é só o gari, 

são todos os profissionais da limpeza. Então, eu homenageio também todas as diaristas, as 

faxineiras, todos que de uma forma trabalham com a limpeza e, em especial, as profissionais 

da limpeza aqui dessa Casa, né, as quais eu tive hoje a oportunidade, quero até agradecer o 

presidente Pepo, esteve presente com a gente, homenageamos as profissionais aqui da Casa, 

com... fizemos uma gentileza para elas, um café. Elas merecem, porque todos têm a sua 

devida importância, todos, todos têm seu papel. O que seria de nós, né, se viéssemos aqui 
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para essa sessão, vereador Índio e vereador Leandro, se não encontrássemos essa Casa aqui, 

os nossos gabinetes, né, todos limpos, organizados. Então, recebam a nossa homenagem. 

E por último, a minha moção, uma coisa muito importante, é algo, uma causa muito importante, 

eu não sei se os nobres tinham conhecimento, amanhã é comemorado o dia nacional, amanhã, 

dia dezoito de maio, o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes. Então, eu congratulo a todos os conselheiros tutelares [interrupção no áudio] 

que são as pessoas que estão diretamente ligadas a essa causa, defendendo o direito das 

crianças e dos adolescentes. 

Nós estivemos no sábado lá praça Dom Pedro, uma equipe do deu gabinete, também, ontem. 

Acredito que amanhã também estaremos na rua fazendo um trabalho de conscientização, 

abrimos faixas, distribuímos panfletos. Eu gostaria, se possível, até gostaria de pedir um favor 

para a nossa querida equipe da imprensa da Câmara, se possível fosse, colocar no site da 

Câmara os canais de denúncia, o disque cem, os telefones do Conselho Tutelar, e pedir aos 

nossos cidadãos, aos munícipes que nos acompanham de casa, ao menor sinal de abuso ou 

de exploração, denuncie. Porque abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes é 

crime. Talvez você diga assim: Tá, exploração sexual até a gente não acompanha tanto em 

uma cidade como Indaiatuba, mais nas metrópoles, cidades mais populosas. Mas não pense 

vocês, abuso sexual acontece aqui na nossa casa. Abuso sexual, se vocês tiveram a 

oportunidade, converse com as conselheiras, são inúmeros casos aqui na nossa cidade. E 

pasmem, esses casos, agora na pandemia, eles mais do que dobraram, porque, infelizmente, 

os abusadores são pessoas que convivem com a criança ou com o adolescente dentro da 

própria casa. Esses abusos aumentaram na pandemia, no aumento aí do convívio familiar. 

Então, eu peço a vocês que nos acompanham: denunciem. Abuso é crime. Vamos defender as 

nossas crianças, os nossos adolescentes, que são o futuro da nossa cidade, futuro da nossa 

nação. Vamos dar voz, vamos defender aqueles que muitas vezes não podem se defender. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Boa noite. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra o vereador Alexandre. 

Passa? Vereadora Silene. 

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

vereadores, imprensa, funcionários desta Casa. Primeiramente, quero agradecer ao pastor 

Décio por essa homenagem, fico muito feliz pelo reconhecimento, fazem vinte e seis anos que 

trabalho nessa área e é um reconhecimento aí que deixa a gente muito feliz, em parabenizar a 
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nossa enfermagem que está nessa linha de frente, lutando aí diariamente pelo Covid, não é? 

Como a Ana disse agora há pouco, tem sido muito triste para nós que trabalhamos com isso, 

ver pessoas que falecem aí diariamente, e a gente não tem o que fazer. Então, a gente tem 

que pedir a Deus aí que conforte esses familiares também. 

Também quero parabenizar as assistentes sociais, foi dia delas, dia quinze. Também estão 

nessa linha de frente, elas fazem uma escuta, elas têm que direcionar essas pessoas, aonde 

elas vão. Então, deixo aí o agradecimento para todas elas. E para o pessoal da Fiec, que fez 

uma apresentação brilhante com algumas palestras, mesmo em pandemia, fizeram on-line, 

fizeram palestras voltadas à saúde em comemoração aí à semana de enfermagem. Agradeço. 

Boa noite a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra, vereador Arthur. 

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

noite a todos, novamente. Sr. Presidente, quero aproveitar apenas duas oportunidades, em 

primeiro lugar, para parabenizar o pastor Décio pela moção à nossa vereadora Silene Carvalini, 

realmente, representa tudo o que gente está vivendo nesse momento, né, pastor? A luta 

desses profissionais para que possam garantir a saúde de todos nós. Então, realmente fica 

meus parabéns também. 

E também, só aproveitar a moção de pesar na vereadora Ana Bannwart sobre o caso da 

Adriana. A gente sabe que é um caso muito conhecido, não é? E a gente vê... Mandar meus 

pêsames para a família, que provavelmente está nos assistindo. E a gente vê quão desgraçada 

é essa doença, né, vereadora? Porque nós sabemos que ela teve a medicação do município, a 

gente sabe que ela teve todo o transporte possível de município, levou até ao Ministério da 

Saúde para fazer o credenciamento, e essa doença desgraçada não respeitou mesmo assim. 

Então, meus pêsames a todos. Foi um caso que nos demonstrou realmente que o município 

faz tudo o que pode fazer, tudo o que está a seu alcance, mas às vezes o estado falha, e às 

vezes mesmo assim, mesmo quando o estado não falha não é o suficiente, não é? Porque 

recentemente perdemos até um colega de Câmara, que foi o professor Luiz Carlos por conta 

dessa maldita doença. Então, fica meus pêsames aí à família, reforçando que o município 

sempre vai fazer tudo o que estiver a seu alcance, sempre vai lutar no máximo para que a 

gente possa controlar essa doença, e nem sempre é possível, mesmo com todos os esforços. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Mais algum vereador vai de se 

manifestar? As moções de pesar vão ver encaminhadas às famílias enlutadas. E vamos votar 

as outras moções. As moções estão em discussão. Estão em votação. Os contrários se 

manifestem, favoráveis permaneçam como estão. As outras moções foram aprovadas. E as de 

pesar serão encaminhadas às famílias enlutadas. Vamos ler as matérias apresentadas. Com a 

palavra a senhora secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Matérias apresentadas. 

Projeto de Resolução nº 1/2020, Ricardo Longatti França, "Institui o sistema de consulta 

pública da Câmara Municipal e dá outras providências". Às comissões. 

Projeto de Resolução nº 4/2021, Jorge Luís Lepinsk, "Acresce ao artigo 127 e acresce um 

Parágrafo Único ao artigo 138, do Regimento Interno, Resolução nº 44/2008". Às Comissões. 

Projeto de Lei nº 118/2020, Ricardo Longatti França, "Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

apresentação, pelo Poder Executivo Municipal, de Relatório Fiscal, de interesse público, nos 

termos que especifica, e dá outras providências". Às Comissões. 

Projeto de Lei nº 66/2021, Silene Carvalini, "Denomina Rua Alaor José Cheracomo, o 

logradouro público do Parque Residencial Sabiás". Às Comissões. 

Projeto de Lei nº 69/2021, Luiz Chiaparine, "Denomina Rua Maria Raccosta Brizolla o 

logradouro do Jardim Residencial London Park". Às comissões. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Os projetos serão encaminhados às 

comissões. Passamos à Ordem do Dia. Com a palavra a senhora secretária. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 3/2021, "A Mesa da Câmara 

Municipal dispõe sobre a autorização para o prefeito municipal de Indaiatuba licenciar-se do 

cargo". Votação única, dois terços. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): O projeto está em discussão. O 

projeto está em votação nominal dois terços. Vereador Índio. Favorável. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: A favor. 
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SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Desculpa, pulei aqui, Leandro. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Décio. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Arthur. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Othniel. 

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Alexandre. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Pepo. 

VEREADOR JORGE LUÍS LEPINSK: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Ana. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS BANNWART: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Silene. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): E eu também, favorável. O projeto foi 

aprovado por dois terços com todos os votos favoráveis. Com a palavra a senhora secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 65/2021, Silene Carvalini, 

Doutor Othniel, "Dispõe sobre a Semana de Prevenção e Conscientização a Sífilis e Sífilis 

Congênita, no município de Indaiatuba". Votação única simples. Esse projeto tem uma emenda. 

"O artigo 3 de Projeto de Lei passa a vigorar com a seguinte redação: 'Durante a semana 

municipal de conscientização e prevenção da sífilis e da sífilis congênita, serão realizados 

treinamentos e palestras, visando a capacitação dos profissionais da saúde em atividades para 

enfatizar a importância do diagnóstico e do tratamento adequado da sífilis na gestante, durante 
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o pré-natal e da sífilis em ambos os sexos como doença sexualmente transmissível'. Sala das 

sessões, 17 de maio, vereadora Silene Carvalini". 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): A emenda está em discussão. A 

emenda está em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como 

estão. A emenda foi aprovada. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os 

contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. O projeto foi aprovado. Com a 

palavra senhora secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 68/2021, Luiz Chiaparine, 

"Denomina Rua Chain Miguel Ferreira o logradouro do Jardim Residencial London Park". 

Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): O projeto está em discussão. O 

projeto está em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. O 

projeto foi aprovado. 

Não tem ninguém inscrito para a Palavra Livre. A sessão está encerrada. 

 

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

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 

 


