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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 09 de agosto de 2021 

 

Às dezoito horas e um minuto do dia nove de agosto 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 20ª 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, 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 DÉCIO ROCHA DA SILVA - “Muitos propósitos há no coração 

do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. ” (Provérbios, Capítulo 19, Versículo 

21), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata 

da 19ª sessão ordinária, de 02 de agosto de 2021. APROVADA (por unanimidade); Balancete 

08/2021 - Presidência da Câmara Municipal - Balancete referente ao mês de julho de 2021. Ato 

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

(as restantes foram mantidas na ata):  Nº 1212/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar 

para que sejam instalados enfeites de Natal em toda a extensão da Rua Serafim Gilberto 

Candello (Ant. 32), com início na Rua Antônio Angelino Rossi (Ant. 80), finalizando na Av. Ário 

Barnabé, no Jardim Morada do Sol; Nº 1213/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar 

chamamento público visando ampliar as ações da Lei Municipal nº 6769/2017, que visa a 

instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência; Nº 1214/21 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Intervir junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem - para 

viabilizar câmeras de monitoramento na Rodovia Lix da Cunha, altura do número 2601 ao 

5341; Nº 1215/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Construir uma alça de acesso na Marginal Sul 

e Norte, próximas à empresa Filtros Mann, com o intuito de evitar os recorrentes acidentes da 

região, além de diminuir o congestionamento; Nº 1216/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Construir 

rampas de acesso para cadeirantes em toda a extensão das calçadas da Rua dos Indaiás; Nº 

1217/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar nivelamento da tampa de bueiro que fica na 
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Rua Anselmo Scacheti, Jardim Paraíso; Nº 1218/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar 

repintura de faixa de pedestre em frente à EMEB Prof.ª Maria Conceição Giacomini Bega, 

Bairro Cidade Nova II; Nº 1219/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à SEMOP, em 

caráter de urgência, a fim efetuar um estudo local para instalação de semáforo para pedestres 

na Rua Álvaro dos Santos, no trecho entre os numerais 1776 e 1278 - Indaiatuba; Nº 1220/21 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar redutor de velocidade tipo lombada na Rua Lourenço Rossi 

(antiga 83), na altura dos números 227 e 238 - Jd. Morada do Sol; Nº 1221/21 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Instalar uma placa de identificação do Banco do Povo no Ponto Cidadão, 

localizado na Av. Pres. Vargas, 125 - Vila Vitoria II; Nº 1222/21 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Realizar estudos técnicos para a inscrição de projetos de mobilidade urbana, 

através do Sistema SeleMob do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), visando a 

captação de recursos financeiros para novos empreendimentos de qualificação viária; Nº 

1223/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para a formulação de ações de 

conscientização sobre o descarte correto de resíduos sólidos urbanos; Nº 1224/21 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Instalar refletores na quadra poliesportiva e no campo de futebol do 

Parque das Frutas na Vila Homero; Nº 1225/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Providenciar melhoria do sistema de drenagem urbano da Rua Pará, nas imediações do 

número 181, no Bairro Cidade Nova II; Nº 1226/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar 

a viabilidade de instalação de faixa elevada na Avenida Francisco de Paula Leite, nas 

imediações do número 1251, no Jardim Kioto II; Nº 1227/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar estudos de trânsito para avaliar o controle do tráfego de veículos na Avenida 

Conceição na Vila Georgina; Nº 1228/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos 

para o desenvolvimento de aplicativo, similar ao CEP Rural, para cadastro das residências 

construídas na área rural do município; Nº 1229/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Viabilizar a 

implantação de sinalização adequada no cruzamento da Rua Treze Maio, com Av. Itororó, 

Indaiatuba; Nº 1230/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à Secretaria de Obras do 

Município, em caráter de urgência, para efetuar reparo e manutenção da tampa do poço de 

inspeção no cruzamento da Rua Humaitá com Rua Tuiuti; Nº 1231/21 - JORGE LUÍS LEPINSK 

- Interceder junto à Secretaria de Obras do Município, em caráter de urgência, para efetuar 

reparo e manutenção da tampa do poço de inspeção na Avenida Coronel Estanislau do Amaral 

altura do numeral 1604 - Itaici; Nº 1232/21 - OTHNIEL HARFUCH - Providenciar revitalização 

da Praça Darcy Ventaroli, no Parque Residencial Indaiá; Nº 1233/21 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Providenciar recapeamento asfáltico da Avenida Presidente Vargas; Nº 1234/21 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Informar o cardápio das alimentações diárias que a 
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empresa Nutriplus oferece aos funcionários do município; Nº 1235/21 - JORGE LUÍS LEPINSK 

- Efetuar a limpeza da calçada na fronte da Escola Estadual Geraldo Eneas de Campos, 

localizada à Rua Voluntário João dos Santos, 555 - Jardim Pau Preto, Indaiatuba - SP; Nº 

1236/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar a revitalização do Parque Temático; Nº 

1237/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a instalação de tela de alambrado das duas 

quadras de vôlei da Praça Luiz Narezzi — Vila Suíça - Indaiatuba; Nº 1238/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar a melhoria na iluminação das quadras de vôlei da Praça Luiz Narezzi — 

Vila Suíça - Indaiatuba; Nº 1239/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Reinstalar os 

carregadores de celulares da Praça Dom Pedro II e ampliar o projeto para que sejam 

instalados em outros pontos de ônibus do município; Nº 1240/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE 

- Instalar banheiro químico no ponto de encontro dos ciclistas, que fica localizado na Rota dos 

Cavaleiros; Nº 1241/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Criar um ecoponto na região central de 

nosso município; Nº 1242/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar gradil na Ponte no Pq. 

Temático x Pq. da Criança; Nº 1243/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar redutor de 

velocidade na Rua Emílio Lopes Cruz entre os n° 138/139, Jd. Belo Horizonte; Nº 1244/21 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Instalar um caixa eletrônico 24 horas no futuro Posto da 

Guarda Civil, que será construído no Bairro Campo Bonito; Nº 1245/21 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Viabilizar a organização de um mutirão para realização de cirurgias eletivas e 

exames em diferentes especialidades, que ficaram parados em função da pandemia; Nº 

1246/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a instalação de instituições financeiras 

sejam elas ltaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e lotéricas no bairro Parque Campo 

Bonito; Nº 1247/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a instalação de iluminação 

pública no ponto de ônibus da Fazenda Pimenta, localizado na Alameda Comendador Doutor 

Santoro Mirone, em frente ao campo de futebol; Nº 1248/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Efetuar a manutenção em algumas áreas de recreação do Pq. Temático; Nº 1249/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Interceder junto à SEMOP para efetuar a pintura das faixas amarelas 

sinalizando carga e descarga permitida com placa de sinalização na Rua Candelária n° 1175, 

Centro - Indaiatuba; Nº 1250/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Interceder junto à 

Concessionária AB Colinas para providenciar melhoria na iluminação pública na Marginal Sul, 

no trecho entre Estrada General Mortos até a divisa com o município de Salto; Nº 1251/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Intensificar rondas das forças de segurança na Alameda 

Ezequiel Mantoanelli; Nº 1252/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar melhoria da 

iluminação pública na Alameda Ezequiel Mantoanelli; Nº 1253/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Interceder junto ao SEMOP para efetuar o rebaixamento da guia para acesso de cadeirantes 
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na frente da Clínica de Fisioterapia existente na Rua Humaitá n° 1357, Vila Vitória II - 

Indaiatuba; Nº 1254/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar melhoria do escoamento de 

água pluvial na Rua Jundiaí, quadra entre as ruas Salto e Itu, Vila Furlan; Nº 1255/21 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Implantar uma ponte de acesso (elevado) com mão dupla para 

interligação entre à Av. Nelson José de Campos e a Avenida definida como “Rua 11”,ainda 

sem nome, no Bairro Jardim dos Sabiás; Nº 1256/21 - OTHNIEL HARFUCH - Viabilizar a 

instalação de uma academia ao ar livre no Jardim Sevilha; Nº 1257/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Estruturar a área próxima ao lago do Jardim Portal do Sol; Nº 1258/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Instalar sinalização horizontal para o controle de velocidade na Rua 

Faustina Deny Stifter, no Jd. Esplanada ll; Nº 1259/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - 

Providenciar execução de serviços que solucionem o vazamento de água na tubulação, na Rua 

Frederico Fortunato Brollo, defronte ao numeral 632, no Jd. Morada do Sol; Nº 1260/21 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Fazer a aquisição e distribuição de absorventes íntimos higiênicos a 

estudantes da rede pública estadual e das universidades estaduais com o intuito de diminuir a 

evasão escolar; Nº 1261/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar o recapeamento da 

Rua Amadeu Furlan, CECAP, Indaiatuba; Nº 1262/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Implantar um EcoBike no Parque Ecológico, próximo ao Colégio Objetivo; Nº 1263/21 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Intensificar ronda escolar na praça e nas proximidades da Escola 

Professora Laura Fahl; Nº 1264/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar caixas 

eletrônicos no Terminal Rodoviário Maurilio Gonçalves Pinto; Nº 1265/21 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Efetuar estudo de viabilidade para que o SAAE amplie as formas de 

recebimentos de débitos; Nº 1266/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Construir uma faixa de 

pedestres elevada na Rua Ademar de Barros, na altura do número 114 - Centro (entre o posto 

de gasolina e os comércios do outro lado da via); Nº 1267/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Efetuar um reestudo, em caráter de urgência, no cruzamento das Ruas Tuiuti e Armando Salles 

de Oliveira, Bairro Cidade Nova 1, com o intuito de diminuir a quantidade de acidentes no local; 

Nº 1268/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar reestudo para tornar a Rua Uichi Miyake 

mão única, até a Rua Maria Izabel Garcia Squilanti - Colinas de Indaiatuba II; Nº 1269/21 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar reparos de acabamento asfáltico na Av. Francisco de Paula 

Leite, entre os números 695 a 621 - Jd. Santa Cruz, após obras realizada no local; Nº 1270/21 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Retirar do poste de iluminação, instalado entre as vagas de 

estacionamento da Praça Andrea Maria Bonachela, localizada na Rua Algemiro Coraine Junior; 

Nº 1271/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar, em caráter de urgência, um reestudo de 

trânsito na Rua Eurico Primo Venturine, cruzamento com a Rua dos Indaiás (sentido Jd. Santa 
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Cruz, Vila Brizolla), visando a diminuição de acidentes no local. 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 245/21 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula o Secretário Municipal de Segurança Pública 

Sandro Bezerra Lima e o Eduardo Turati, da equipe de comunicação da Guarda Civil de 

Indaiatuba, pelos excelentes serviços prestados ao nosso município; Nº 246/21 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Congratula o 3º Sgt PM Carlos José Piccirillo, pela prisão de um dos 

indivíduos envolvidos na morte de pai e filha em um bar na cidade, em conjunto com sua 

equipe, formada por: CB PM Marcivon Carlos de Castro, CB PM Anderson Luis D’Onofre, CB 

PM Devanir Francisco de Oliveira e equipe da Polícia Militar; Nº 247/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA, OTHNIEL HARFUCH - Congratula Gustavo Rodrigues pela convocação para jogar 

handebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021; Nº 248/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS 

- Congratula a todos os padres de nossa cidade, em especial, Padre Rogério Carvalho de 

Almeida, pároco da Paróquia Santa Rita, pelo Dia do Padre (Sacerdote), comemorado 

anualmente em 4 de agosto; Nº 249/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o Sr. 

Francisco Firmino dos Santos pelo excelente serviço prestado por tantos anos à frente da 

Associação dos Artesãos de Indaiatuba; Nº 250/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula o 

Secretário da Junta Militar, Sr. Garba Cardoso Pedro, pelo excelente trabalho desenvolvido 

frente à Junta de Serviço Militar 14/061Indaiatuba/SP e por todos seus serviços prestados à 

Municipalidade - Indaiatuba; Nº 251/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o Salão Lima 

Cabelo & Barba, pelos seus 32 anos de trabalho e dedicação aos clientes e amigos; Nº 252/21 

- WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o estabelecimento "Varejão do Alemão", em 

nome de Ginaldo Barbosa da Silva, por realizar ações sociais como doações para entidades, e 

por estar a mais de 10 anos em funcionamento no mesmo local; Nº 253/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Congratula Genari Imóveis pelos 25 anos de excelente trabalho desenvolvido frente 

ao Município de Indaiatuba, SP; Nº 254/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Pesar pelo 

falecimento de Marisa Aparecida Tuon Valério, ocorrido em 05 de agosto de 2021; Nº 255/21 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, ALEXANDRE CARLOS PERES, DÉCIO ROCHA DA SILVA, 

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

HARFUCH, SILENE SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Congratula a Paróquia Santa Rita de Cássia, em nome do Pe. Rogério Almeida, 

pela 57ª Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia, que ocorreu durante todo o mês de maio; Nº 

256/21 - OTHNIEL HARFUCH - Congratula Dr. Fabio Bacco, pelo aniversário de 34 anos da 

Clínica Centro Médico Indaiatuba; Nº 257/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula a Dra. 
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Claudia Duarte Silva, representante do Tribunal de Justiça Desportiva, um espelho para nossa 

cidade, pelas suas ações sociais e pelos trabalhos prestados ao futebol amador de Indaiatuba 

e região. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os Srs. Vereadores 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, OTHNIEL HARFUCH e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. 

Colocadas em votação, as moções, com exceção da moção de pesar, foram APROVADAS 

(por unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente informou que a moção de pesar será 

enviada à família enlutada, 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 7/21 - 

OTHNIEL HARFUCH - Dispõe sobre criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e Doenças Raras, e dá outras providências; Projeto de Decreto 

Legislativo Nº 11/21 - A Mesa da Câmara Municipal - Dispõe sobre a doação de veículo oficial, 

automotor e de utensílios e equipamentos em desuso, à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, e 

dá outras providências; Projeto de Lei Nº 108/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe 

sobre a realização de visitas virtuais, realizadas através de vídeo chamadas, para pacientes 

internados por complicações de Covid-19; Projeto de Lei Nº 114/21 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Denomina Orlando Medelis Rossi o logradouro público do Reserva Petrus, que 

especifica; Projeto de Lei Nº 121/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Denomina “Rua Dirce 

Bernardinelli” o logradouro do Jardim Residencial London Park, que especifica; Projeto de Lei 

Nº 133/21 - Executivo Municipal - Altera os artigos 2° e 3° da Lei n° 3.919, de 13 de setembro 

de 2000, que dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal da Habitação e institui o 

Fundo Municipal da Habitação a ele vinculado e dá outras providências. Todos 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. Finalizado o 

Expediente e havendo quórum regimental, com a presença dos(as) Srs(as). Vereadores(as): 

ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS, 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: A Sra. 1ª Secretária fez a 

leitura em bloco dos seguintes projetos: Projeto de Decreto Legislativo Nº 8/2021 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadã 

Indaiatubana à Sra. Jane Marcia Bonet; Projeto de Decreto Legislativo Nº 9/2021 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadã Indaiatubana 

à Dra. Maria Cristina Peixoto Bem Costa; Projeto de Decreto Legislativo Nº 10/2021 - DÉCIO 
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ROCHA DA SILVA - Dispõe sobre a concessão de Título Honorifico de Cidadão Indaiatubano 

ao Pastor Elizeu Ribeiro de Almeida. Colocados em discussão e votação, os projetos foram 

APROVADOS (por unanimidade). Após, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos 

seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 80/2021 - JORGE LUÍS LEPINSK - Dispõe sobre 

denominação de logradouro público e nomeia a conhecida Rota dos Cavaleiros, localizada no 

Município de Indaiatuba, de Estrada Dos Cavaleiros Cidão Gaspar; Projeto de Lei Nº 119/2021 

- OTHNIEL HARFUCH - Denomina lvanete Alves Maurício Ribeiro o logradouro público do 

Loteamento, que especifica; Projeto de Lei Nº 120/2021 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Denomina “Rua Antônio Fernando Bueno de Godoy” o logradouro do Jardim Residencial 

London Park, que especifica; Projeto de Lei Nº 125/2021 - Executivo Municipal - Dispõe sobre 

denominação de área pública. Colocados em discussão e votação, os projetos foram 

APROVADOS (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 113/2021 - ALEXANDRE CARLOS PERES 

- Inclui no calendário oficial do município a Campanha de Conscientização sobre a Depressão 

e os Transtornos de Ansiedade na Infância e na Adolescência. Colocado em discussão, com a 

palavra, o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES comentou sobre a importância do 

projeto por versar sobre a depressão, o mal do século, e que foi acentuada durante a 

pandemia; e solicitou o voto favorável de todos os vereadores. Colocado em votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 62/2021 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Estabelece normas específicas para a responsabilização de proprietários ou possuidores de 

imóvel e frequentadores que participem de festas clandestinas durante a pandemia de covid-19 

no município de Indaiatuba e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade) em segunda votação; Projeto de Lei Nº 111/2021 – Executivo 

Municipal - Dispõe sobre tombamento de bens móveis, imóveis de valor cultural, reorganiza o 

Conselho Municipal de Preservação, e dá outras providências. Emenda Nº 3 (Modificativa) - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Altera a redação do Art. 29 do Projeto de Lei nº 111/2021. Colocada 

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

e votação, o projeto foi APROVADO (por unanimidade) em segunda votação; Projeto de Lei Nº 

112/2021 - Executivo Municipal - Dispõe sobre o Sistema de Gestão de Documentos e 

Arquivos da administração pública municipal, e dá outras providências. Colocado em 

discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA comentou que o 

projeto trata da reorganização histórica da cidade e da velha polêmica em relação ao Pró-

Memória, que recebeu críticas, na época da reorganização, baseadas em falsas notícias; e 

parabenizou todos os funcionários da fundação, a Secretária de Cultura, Sra. Tânia Castanho, 

e todos os vereadores, por enfrentarem uma nova forma de organização e preservação 
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histórica da cidade. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade) em segunda 

votação; Projeto de Lei Nº 45/2021 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de equipamento Cadeira de Rodas, por parte de condomínios/edifícios 

residenciais/ comerciais e de instituições de ensino na cidade. Colocado em discussão e 

votação, foi APROVADO (por unanimidade) em primeira votação; Projeto de Lei Nº 77/2021 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre a limpeza de utensílios utilizados na pintura, no 

âmbito da construção civil, para que seja executada de forma a minimizar os impactos 

ambientais e dá outras providências. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador 

ALEXANDRE CARLOS PERES comentou que o projeto é de cunho ambiental e, a princípio, 

visa conscientizar a população e não prevê a aplicação de multa, explicando que as lavagens 

de utensílios, tais como rolo de pintura, pincel e latas de tinta, quando feitas no meio fio, vão 

para a galeria pluvial e têm o Córrego do Barnabé como principal destino, o que acaba 

acarretando a poluição deste. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade) em 

primeira votação; Projeto de Lei Nº 126/2021 - Executivo Municipal - Dá nova redação ao caput 

do art. 4º da Lei nº 2.033, de 15 de março de 1984, que dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO 

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

deliberada, passou-se à Palavra Livre. PALAVRA LIVRE: Com a palavra, o Sr. Vereador 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS comentou que a qualidade da alimentação fornecida pela 

Nutriplus precisa ser melhorada, pois tem recebido diversas reclamações de trabalhadores, 

comprometendo-se a fazer a fiscalização desses alimentos; em seguida, comentou sobre a 

necessidade de retomar o mutirão das cirurgias e sobre a resposta recebida de um de seus 

ofícios, o qual solicitava transporte para os moradores do Jardim Sabiá. Com a palavra, o Sr. 

Presidente solicitou ao líder de governo, Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, que 

levasse a reivindicação do Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS para o Executivo, 

sugerindo uma linha experimental de ônibus no referido bairro. Com a palavra, o Sr. Vereador 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA parabenizou o Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS 

pela atuação e fiscalização, bem como os demais vereadores, por apontarem melhorias ao 

município; e esclareceu que recebem muitas reclamações desta empresa de ônibus e que o 

prefeito tem feito recorrentes reuniões para tentar solucionar os problemas apontados; ainda 

com a palavra, em relação à Nutriplus, comentou que alguns ingredientes precisam ser 

substituídos devido a problemas na logística e que os vereadores precisam mesmo atuar nesta 

fiscalização, para que, juntos, possam melhorar ainda mais a gestão do Sr. Prefeito Nilson 

Gaspar. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e comentou sobre a 
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moção de congratulação aprovada para a Imobiliária Genari Imóveis pelos excelentes serviços 

prestados e pela contribuição para o crescimento da cidade de Indaiatuba. Nada mais havendo 

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

sessão e de tudo, para constar, foi lavrada esta ata, que, depois de lida e aprovada, será 

assinada pelo Sr. Presidente e pela Sra. 1ª Secretária. 

 

 

 

 

JORGE LUÍS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

Presidente 1ª Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 
P A L Á C I O  V O T U R A 

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

CEP: 13339-140 – Indaiatuba - SP 

 

 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 09 de agosto de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. Declaro aberta a 20ª 

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

vereador Décio Rocha. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Boa noite, pessoal. Senhores e Senhoras 

Vereadoras, Sr. Presidente, toda a Mesa, o pessoal da imprensa e o público que nos 

acompanha através das redes sociais. É com muita satisfação, né, que a gente retorna aí, dá 

início ao retorno das nossas sessões presenciais. Desejo uma boa sessão a todos. “Muitos 

propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá”. Provérbios, 

Capítulo 19, Versículo 21. Obrigado, presidente. 

EXPEDIENTE 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Continuando a sessão, para a leitura dos 

itens, eu convido a primeira secretária, Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura do Expediente. Leitura e votação da Ata 

da 19ª Sessão Ordinária, de dois de agosto de dois mil e vinte e um. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): A Ata está em discussão. A Ata está em 

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

Ata foi aprovada por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Balancete nº 8/2021, presidência da Câmara 

Municipal, “Balancete referente ao mês de julho de 2021”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O balancete está na secretaria à 

disposição de todos os vereadores. Vamos às indicações. Com a palavra a primeira secretária, 

Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. Arthur Spíndola, 

“Realizar chamamento público visando ampliar as ações da Lei Municipal nº 6769/2017, que 

visa a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência”. 
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Ana Maria dos Santos, “Construir uma alça de acesso na marginal sul e norte, próximas à 

empresa Filtros Mann, com o intuito de evitar os recorrentes acidentes da região, além de 

diminuir o congestionamento”. 

Ricardo França, “Realizar estudo para o desenvolvimento de aplicativo, similar ao CEP rural, 

para cadastro das residências construídas na área rural do município”. 

Wilson dos Santos, “Informar o cardápio da alimentação diária que a empresa Nutriplus oferece 

aos funcionários do município”. 

Pepo, “Efetuar a melhoria na iluminação das quadras de vôlei na Praça Luiz Narezzi, Vila 

Suíça”. 

Doutor Chiaparine, “Instalar banheiro químico no ponto de encontro dos ciclistas, que fica 

localizado na Rota dos Cavaleiros”. 

Décio Rocha, “Criar um ecoponto na região central de nosso município”. 

Sérgio Teixeira, “Instalar gradil na ponte do Parque Temático versus Parque da Criança”. 

Doutor Othniel, “Viabilizar a instalação de uma academia ao ar livre no Jardim Sevilha”. 

Silene Carvalini, “Implantar caixas eletrônicos no Terminal Rodoviário Maurílio Gonçalves 

Pinto”. 

Alexandre Peres, “Efetuar estudo de viabilidade para que o Saae amplie as formas de 

recebimento de débitos”. 

Leandro Pinto, “Providenciar, em caráter de urgência, um reestudo de trânsito na Rua Eurico 

Primo Venturini, cruzamento com a Rua dos Indaiás, sentido Jardim Santa Cruz, Vila Brizzola, 

visando a diminuição de acidentes no local”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. Com a palavra a 

primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. Arthur Spíndola, 

“Congratula o secretário municipal de Segurança Pública, Sandro Bezerra Lima, e o Eduardo 

Turati, da equipe de comunicação da Guarda Civil de Indaiatuba, pelos excelentes serviços 

prestados ao nosso município”. 
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Arthur Spíndola, “Congratula o terceiro sargento, PM Carlos José Piccirillo, pela prisão de um 

dos indivíduos envolvidos na morte de pai e filha em um bar na cidade, em conjunto com a sua 

equipe, formada pelo cabo da Polícia Militar Marcivon Carlos de Castro, Anderson Luis Onofre, 

Devanir Francisco de Oliveira e equipe da Polícia Militar”. 

Arthur Spíndola e Othniel, “Congratula Gustavo Rodrigues pela convocação para jogar 

handebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021”. 

Wilson dos Santos, “Congratula a todos os padres de nossa cidade, em especial, padre 

Rogério Carvalho de Almeida, pároco da Paróquia Santa Rita, pelo Dia do Padre, comemorado 

anualmente em 4 de agosto”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula o Senhor Francisco Firmino dos Santos pelo excelente serviço 

prestado por tantos anos à frente da Associação dos Artesãos de Indaiatuba”. 

Pepo, “Congratula o secretário da Junta Militar, Senhor Garba Cardoso Pedro, pelo excelente 

trabalho desenvolvido frente à Junta de Serviço Militar 14/061, Indaiatuba, São Paulo, e por 

todos os seus serviços prestados à municipalidade”. 

Leandro Pinto, “Congratula o Salão Lima Cabelo & Barba pelos seus 32 anos de trabalho e 

dedicação aos clientes e amigos”. 

Wilson dos Santos, “Congratula o estabelecimento Varejão do Alemão, em nome de Ginaldo 

Barbosa da Silva, por realizar ações sociais, como doações para entidades e por estar há dez 

anos em funcionamento no mesmo local”. 

Pepo, “Congratula Genari Imóveis pelos 25 anos de excelente trabalho desenvolvido frente ao 

município”. 

Alexandre Peres, “Pesar pelo falecimento de Marisa Aparecida Tuon Valério, ocorrido em 5 de 

agosto de 2021”. 

Em nome de todos os vereadores, “Congratula a Paróquia Santa Rita de Cássia, em nome do 

padre Rogério Almeida, pela Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia, que ocorreu durante 

todo o mês de maio”. 

Othniel, “Congratula Doutor Fabio Bacco pelo aniversário de 34 anos da Clínica Centro Médico 

Indaiatuba”. 
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Leandro Pinto, “Congratula a Doutora Cláudia Duarte Silva, representante do Tribunal de 

Justiça Desportiva, um espelho para nossa cidade, pelas suas ações sociais e pelos trabalhos 

prestados ao futebol amador de Indaiatuba e região”. 

Lida as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador professor Sérgio. 

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

intérprete de Libras, todos os presentes e a população que nos assiste em casa. A moção que 

eu estou fazendo hoje é em homenagem ao Chicão, Francisco Carlos Firmino dos Santos, que 

está há trinta anos à frente da Feira do Artesanato na nossa cidade, tá? Uma feira que ocorre 

ali na Praça Rui Barbosa, que agora nesse período está voltando gradativamente. E mostra ali 

o valor do trabalho artesanal da população de Indaiatuba. Então essa moção aqui em 

homenagem ao Chicão da Feira do Artesanato. Obrigado. 

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

a palavra o vereador Doutor Othniel. O senhor vai... As moções. Com a palavra o vereador. 

Isso. 

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Gente, boa noite. Presidente, obrigado, desculpa a 

confusão aí. Na verdade, minha moção é para falar de um médico que é companheiro meu de 

trabalho e já trabalhamos juntos há mais de dez anos. E na verdade, assim, é muita honra 

fazer uma moção para o Doutor Fabio, que está nessa cidade clinicando há trinta e quatro 

anos. E de muitas histórias que eu escuto, que a gente conversa, ele começou tendo o 

consultório na frente da casa. E ele sempre brinca, fala que no começo iam de madrugada 

bater na porta dele para ele atender. Então, é alguém que veio para a cidade, assumiu a 

cidade como sua, tem uma clínica já há muito tempo, que é o Centro Médico Indaiatuba, e eu 

acho que é alguém que merece o nosso respeito, porque é um grande médico, é um excelente 

profissional e uma excelente pessoa com quem eu tenho muito prazer e muita honra de 

trabalhar. Então é isso, é uma moção que faço com muito prazer ao Doutor Fabio Bacco. 

Obrigado. 

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

a palavra o vereador Arthur Spíndola. 
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VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos os 

vereadores, ao público que nos assiste aqui presente, a todos os funcionários dessa Casa, 

mais vez, o agradecimento pelo trabalho de vocês, e a todos que nos assistem de forma on-

line. Sr. Presidente, hoje calhou de ter algumas moções de minha autoria, vou ser o mais breve 

possível. E já agradecer também ao Doutor Othniel por essa moção ao Doutor Fabio Bacco, foi 

meu pediatra também. Tenho 32 anos, foi meu pediatra também. Realmente, grande respeito. 

Sr. Presidente, primeiro lugar, quero dar congratulações ao secretário municipal Lima, da 

Segurança Pública, que faz um trabalho diferenciado junto com o Eduardo Turati em relação à 

comunicação social da Guarda Municipal. Eu não sei se todos sabem desses números, mas 

nós temos vinte e sete mil, quase vinte e oito mil seguidores no Facebook do município, vinte 

mil seguidores no Instagram da guarda do nosso município, e quase três mil pessoas inscritas 

no canal do YouTube, além de milhares de inserções, de visitas que nós temos no site da 

própria guarda. Sabe o que isso traz para nós? Aquela maravilhosa sensação de segurança, 

porque a gente consegue ver o governo agindo, a gente consegue ver a segurança pública da 

nossa cidade trabalhando, e isso nos faz mais seguros. 

Então, além do grande trabalho que é realizado no campo, a gente ainda demonstra para a 

população o que está sendo realizado, isso é muito inovador. Nós sabemos que andamos até 

recebendo nesse departamento de comunicação a visita de outros municípios para entenderem 

como a gente faz e também trabalharem em suas cidades essa divulgação. Então trata-se de 

algo muito importante. Meus parabéns ao Lima, meus parabéns ao Turati, a todos os guardas 

que realizam esse trabalho, porque a segurança pública da nossa cidade está de parabéns. 

Também uma moção também feita com o meu grande parceiro, o Doutor Othniel, que é em 

relação ao Gustavo Rodrigues, a gente precisa dar uma divulgação maior aos atletas da nossa 

cidade que acabaram de nos representar na Olimpíada. O Gustavo, ele faz parte do time de 

handebol do Brasil. E eu vou dar um pequeno resumo aqui de quem é o Gustavo, vinte e cinco 

anos de idade, começou jogando no nosso Selt, na nossa Secretaria de Esportes, e começou a 

jogar campeonatos regionais e se destacar. Ainda na categoria de base, ele jogou no 

Pinheiros, começou a se profissionalizar, ganhou seis paulistas, três brasileiros e foi convocado 

para a disputa do Pan. Recebeu proposta para jogar em Portugal, recebeu o Melhor Jogador 

da Champions League do handebol, não sei se todos sabem, um indaiatubano, e foi convocado 

para jogar na seleção em dois mundiais, em dois mil e dezenove, na Alemanha, e na 

Dinamarca, em dois mil e vinte e um. 
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O handebol brasileiro nas Olimpíadas ficou em quinto lugar, né, na fase de grupos, não 

avançou, mas o que a gente precisa comemorar é que nós temos um indaiatubano, da nossa 

cidade, nos representando na Olimpíada como atleta, uma coisa tão nobre, né, uma coisa tão 

importante, demonstrando o quanto a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Alguém que 

estava ali, que pode ser qualquer criança que hoje esteja em uma quadra de handebol da 

nossa cidade chegou à seleção, chegou a mundial e chegou à Olimpíada. Então, que a gente 

use isso de exemplo. 

E, também, para encerrar, Sr. Presidente, rapidamente, queria congratular o sargento Carlos 

Piccirillo e toda a equipe de soldados da Polícia Militar, do cabo Marcivon Carlos de Castro, 

cabo Anderson Luis D’Onofre, cabo Devanir Francisco de Oliveira, esses foram, né, e o 

comando do sargento Carlos Piccirillo, foram os responsáveis pela prisão daquela atrocidade 

que aconteceu no Jardim Lauro Bueno aqui no nosso município, onde um pai de família foi 

morto ao defender a sua filha de uma questão absurda, de um abuso a céu aberto, e aí uma 

pessoa ainda teve a capacidade de tirar uma arma e tirar a vida de um pai de família, de um 

comerciante da nossa cidade. Então, parabéns aos PMs. Parabéns ao sargento Piccirillo por 

nos proteger e por elucidar esse caso que, infelizmente, foi um marco negativo no nosso 

município. Parabéns a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

a palavra o vereador Índio da Doze. 

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

agradecer a Deus por esse momento. A gente está de volta aqui. Agradecer a toda a imprensa, 

falada e escrita, todos vocês da Mesa, vocês dão apoio para a gente. Sr. Presidente, hoje eu 

venho aqui falar algo que vem acontecendo com a Nutriplus. Não sei quem é o dono, também, 

para mim, não interessa. Eu acho que eles deveriam ter um pouco mais de respeito com os 

funcionários públicos que recebem essas alimentações. Pergunto a esse povo: será que eles 

também se alimentam dos mesmos que são entregues a esses colegas? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Índio, só um minutinho, eu entendo a sua 

preocupação. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Não, vou falar a indicação. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Mas é... É, pela ordem, é que nós estamos 

na moção. Então, vamos deixar você pela palavra livre. Pode ser? 
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VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Não, Sr. Presidente. Ficou certo da minha 

indicação hoje. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Então, eu perguntei na hora das 

indicações, que estava em discussão. Repeti. Tornei de novo a perguntar, e ninguém se 

manifestou. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Não, moção eu não tenho para falar. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Não? Então, você pode... o nobre vereador 

pode falar desse assunto na palavra livre. Pode ser? 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Palavra livre eu já tenho uma palavra. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Não, e você pode falar também. Sem 

problema. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Sr. Presidente, obrigado, tá? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Tá bom? Eu que agradeço, Índio, a 

compreensão. As moções continuam em discussão. As moções estão em votação. Os 

vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções 

foram aprovadas por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas. Othniel, 

“Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e Doenças Raras e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei 11/2021, da Mesa da Câmara Municipal, “Dispõe sobre a doação de veículo 

oficial automotor e de utensílios e equipamentos em desuso à Prefeitura Municipal de 

Indaiatuba e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 108/2021, Alexandre Peres, “Dispõe sobre a realização de visitas virtuais, 

realizadas através de vídeo chamadas, para pacientes internados por complicações de Covid-

19”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 114/2021, Alexandre Peres, “Denomina Orlando Medelis Rossi o logradouro 

público do Reserva Petrus”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 121/2021, Luiz Chiaparine, “Denomina Rua Dirce Bernardinelli o logradouro 

do Jardim Residencial London Park”. Às comissões. 
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Projeto de Lei nº 133/2021, Executivo Municipal, “Altera os artigos 2° e 3° da Lei n° 3.919, de 

13 de setembro de 2000, que dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal da Habitação 

e institui o Fundo Municipal da Habitação a ele vinculado e dá outras providências”. Às 

comissões. 

Lidas as matérias apresentadas, Sr. Presidente. 

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

secretaria, para as comissões. Vamos para a Ordem do Dia. Com a palavra a primeira 

secretária, Silene Carvalini. Já peço para que... peço autorização para os nobres para 

votarmos em bloco os projetos de decreto Legislativo, os itens um, dois e três. Tudo bem? 

Então, peço para que a secretária leia o número um, dois e três. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 8/2021, Arthur Spíndola, 

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadã Indaiatuba (sic) à Senhora Jane 

Marcia Bonet”. Votação única, dois terços, nominal. 

Projeto de Lei nº 9/2021, Silene Carvalini, “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de 

Cidadã Indaiatubana à Doutora Maria Cristina Peixoto Bem Costa”. Votação única, dois terços, 

nominal. 

Projeto de Lei nº 10/2021, Décio Rocha da Silva, “Dispõe sobre a concessão de Título 

Honorifico de Cidadão Indaiatubano ao pastor Elizeu Ribeiro de Almeida”. Votação única, dois 

terços, nominal. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Os projetos estão em discussão. Os 

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

se manifestem. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não é dois terços esse, presidente? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): É dois terços? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É dois terços, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Estão, vamos nominal. Vereador Leandro 

Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Décio Rocha. 
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VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Favorável, presidente. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Doutor Chiaparine. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereadora Ana Bannwart. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador... Esse vereador também é voto 

favorável. Gostaria de pedir desculpa a vereadora Ana Maria dos Santos, tá bom? Com a 

palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Pede para ler o quatro, o seis, o sete e o oito. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Temos mais alguns projetos para ler em 

bloco, o número quatro, seis, sete e oito. Peço para que a vereadora leia, por favor. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 80/2021, Pepo, “Dispõe sobre 

denominação de logradouro público e nomeia a conhecida Rota dos Cavaleiros, localizada no 

município de Indaiatuba, de Estrada dos Cavaleiros Cidão Gaspar”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 119/2021, Othniel Harfuch, “Denomina lvanete Alves Maurício Ribeiro o 

logradouro público do loteamento que especifica”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 120/2021, Luiz Chiaparine, “Denomina Rua Antônio Fernando Bueno de 

Godoy o logradouro do Jardim Residencial London Park”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 125/2021, Executivo Municipal, “Dispõe sobre a denominação de área 

pública”. Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Os projetos estão em discussão. Os 

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

se manifestem. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Com a palavra a primeira 

secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 113/2021, Alexandre Peres, 

“Inclui no calendário oficial do município a campanha de conscientização sobre a depressão e 

os transtornos de ansiedade na infância e na adolescência”. Votação única simples. 

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

palavra o vereador autor do projeto, Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Bom, esse projeto, ele vem 

de encontro com o momento em que estamos vivendo hoje, ele insere no calendário oficial do 

município uma campanha de conscientização sobre a depressão e os transtornos de 

ansiedade na infância e na adolescência. Nós sabemos que essa questão da depressão é 

considerada o mal do século, né, pois acomete pessoas de todas as idades, de ambos os 

sexos, independente de raça e de classe social. E que, com a questão da pandemia, isso se 

amplificou de maneira contundente. Segundo uma pesquisa, inclusive, feita pela USP, vinte e 

cinco por cento das crianças acabam tendo essa questão da depressão e da ansiedade. E aqui 

na lei coloca que será discutido no mês de setembro, porque é no mês de setembro que isso, 

essas ações são feitas no Brasil, como um todo, um combate contra a depressão e ao suicídio. 

Então eu acho que isso tem que ser discutido porque só sabe o que é isso quem tem, e eu 

tenho alguns amigos que têm filhos que estão passando por isso, e eu acho que isso tem que 

ser discutido, e a gente não pode fechar os olhos nesse momento tão doloroso. Então essa lei 



 
 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 

 

 

é votação única, e eu peço que todos votem a favor. E que o mês de setembro está chegando 

aí, que dê de tempo de fazer uma campanha de conscientização e discutir essa questão. Muito 

obrigado. 

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

Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 62/2021, Ana Maria dos 

Santos, “Estabelece normas específicas para que a responsabilização de proprietários ou 

possuidores de imóvel e frequentadores que participem de festas clandestinas durante a 

pandemia de Covid-19 no município de Indaiatuba e dá outras providências”. Segunda votação 

simples. 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Eu leio primeiro a emenda, né, doutor? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É, primeiro a emenda. Só um minutinho aí. Só um minuto. Só 

um minuto. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Peço só um minutinho. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Aqui está dizendo que é em segunda votação, é isso? Ah, é 

segunda mesmo. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 

111/2021, “O artigo 29, exceto na hipótese do § 1º e 2º do artigo 23, os prazos que tratam esta 

lei se contam em dias úteis, não se iniciando nem vencendo em dias em que não haja 

expediente na Prefeitura Municipal de Indaiatuba”. 

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

do Projeto 111. A emenda está em votação. É nominal? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não, simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vamos votar de maneira simples. Os 

vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi 
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aprovada por unanimidade. Vamos para a leitura do projeto. Com a palavra a primeira 

secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 111/2021, Executivo 

Municipal, “Dispõe sobre o tombamento de bens móveis, imóveis de valor cultural, reorganiza o 

Conselho Municipal de Preservação e dá outras providências”. Segunda votação simples. 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 112/2021, Executivo 

Municipal, “Dispõe sobre o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da administração 

pública municipal e dá outras providências”. Segunda votação simples. 

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

palavra o vereador líder de governo, Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, mais uma vez boa noite. Boa 

noite novamente a todos. Sr. Presidente, quero só aproveitar, essa é a última votação desses 

dois projetos que se tratam, na verdade, da reorganização da questão histórica da nossa 

cidade, daquela velha polêmica em relação ao Pró-Memória. Então eu acho que é importante 

ressaltar, deixar muito claro e dar os parabéns à secretária Tania Castanho, a toda a 

secretaria, a equipe da Secretaria de Cultura e a todos os vereadores que aqui estão, Sr. 

Presidente, porque na época que foi votada a reorganização da então fundação houve críticas 

nas redes sociais, houve xingamentos aos vereadores, pessoas falando diversas coisas que, 

na época, não tinham conhecimento sobre. E hoje eu posso afirmar para vocês que cada vez 

mais que a gente trabalha em cima daquela extinta fundação, nós achamos coisas que não 

deveriam ter sido feitas daquela maneira. E estamos nos reorganizando, trabalhando para que 

a preservação histórica da nossa cidade fique sempre em primeiro lugar. 

Então, parabéns a todos os funcionários do Pró-Memória, parabéns à Secretaria de Cultura, e 

parabéns, mais uma vez, a esses vereadores que tiveram a coragem de enfrentar uma nova 

forma, uma nova organização da administração municipal e nos garantiu aí o objetivo final, que 

é a preservação de Indaiatuba. É importante que a gente não acredite mais em fake news, 

pessoal. Nós estamos na época das fake news. E é importante a gente trabalhar para o que 

realmente importa, que é a nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): 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. Com a palavra a primeira secretária, 

Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 45/2021, Décio Rocha, 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento cadeira de rodas por parte de condomínios, 

edifícios residenciais, comerciais e de instituições de ensino na cidade”. Primeira votação 

simples. 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária, 

Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 77/2021, Alexandre Peres, 

“Dispõe sobre a limpeza de utensílios utilizados na pintura, no âmbito da construção civil, para 

que seja executada de forma a minimizar os impactos ambientais e dá outras providências”. 

Primeira votação simples. 

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

palavra o autor do projeto, vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Só para explicar para os nobres pares aí que 

essa é uma lei de cunho ambiental, porque acaba proibindo que os pintores da construção civil 

lavagem os utensílios, rolo, pincel, lata de tinta, no meio fio, que é isso o que acontece muito. O 

que acontece quando você lava esses utensílios no meio fio? Ele acaba indo para a galeria 

pluvial e acaba caindo córrego. Setenta por cento da nossa parte pluvial para o Córrego do 

Barnabé. Ou seja, a gente trata água lá na frente, tem que... tem o problema dessa poluição lá 

no córrego. Então é uma lei, a princípio, inclusive, de conscientização, porque ela não prevê 

multa nesse primeiro momento. Nada impede, na hora de regulamentar, o Executivo prever 

alguma multa, mas é mais a título de conscientização e em benefício do meio ambiente. 

Porque esses utensílios têm que ser limpos no tanque, porque os resíduos têm que ir para o 

esgoto, e não para a galeria pluvial, que vai acabar caindo no córrego, sendo que o nosso 

principal, a gente utiliza essa água para fornecer ainda para a nossa população. Seria isso que 

eu queria esclarecer, essa... é o esclarecimento que eu queria deixar. Muito obrigado. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto continua em discussão. O projeto 

está em votação. Votação simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira 

secretária, Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 126/2021, Executivo 

Municipal, “Dá nova redação ao caput do artigo 4º da Lei nº 2.033, de 15 de março de 1984, 

que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente”. Primeira 

votação simples. 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Sendo mais nada a tratar, declaro 

encerrada a sessão, mas temos... Ah, temos palavra livre. Temos inscrito o vereador Índio da 

Doze e o vereador Arthur Spíndola. Com a palavra o vereador Índio da Doze. 

PALAVRA LIVRE 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Agora. Ok? Já tomei o chá de camomila do 

Leandro, então já estou mais tranquilo, tá? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Lembrando ao vereador, Índio, pela ordem, 

o senhor está... 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Gente... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O senhor pode falar o que quiser. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Eu estava falando a respeito da Nutriplus. Peço 

desculpas, Sr. Presidente, o momento, é algo que vem acontecendo com os nossos amigos 

que recebem essa alimentação diária. Eu acho que tem que ser revista alguma coisa, porque 

independente do valor que eles pagam, eu acho que a qualidade tem que ser melhorada, sim. 

Eu tenho recebido diversas reclamações, hoje, por exemplo, a refeição deles foi frango, frango 

cru, entendeu? Então, eu acho que tem que ser revisto, sim, porque essas pessoas trabalham 

em serviço pesado e têm que ter uma alimentação adequada também. Eu, como fiscalizador, 

pode ter certeza que eu vou continuar sempre defendendo esses irmãos, porque é um 

compromisso da gente e nós temos que estar atentos. 

Quero falar também aqui, Sr. Presidente, sobre o mutirão das cirurgias que estavam sendo 

feitas. Eu sei que tivemos aí o problema da Covid, né, Doutor Chiaparine, Silene, Doutor 
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Othniel, mas eu acho que já está na hora de começar a programar isso aí. Porque são muitas, 

são muitas, e tem que ser revisto. Hoje também recebi uma resposta do Ofício oitenta e sete, 

do qual eu estava pedindo transporte para aqueles amigos do Jardim Sabiá, Parque Sabiá. E 

tive uma resposta que, para mim, não convenceu, não convenceu, sabe por quê? Porque o 

circular para ali em torno do Colibri e as pessoas têm que andar praticamente dois quilômetros 

até próximo a escola, aqueles moradores ali. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser 

revista, porque lá tem em torno de seiscentas e vinte e quatro residências e trinta e três 

comércios, por enquanto. Então eu acho que tem que ser revisto e se fazer uma linha 

experimental, como disse nosso presidente, tá, porque isso eu acho que é um absurdo. Como 

eu falei, eu acho que muitas pessoas que pensam dessa forma, ele não tem nenhum parente 

que desce dez horas da noite ali sozinho. Então, eu vou continuar insistindo disso aí. E vou, 

com certeza, fiscalizar para que seja melhorado esse transporte, não só do Sabiá, como 

também de outros bairros. Sr. Presidente, obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu peço para o líder de governo, Arthur, o 

qual a palavra daqui a pouco, leva essa reivindicação do vereador Índio. E como eu falei para 

ele, uma linha experimental no bairro acho que funcionaria, pelo menos para testar, para saber 

se vai ter demanda ou não. Sabemos que a empresa não pode rodar com ônibus vazio, que 

tem prejuízo. Mas uma linha experimental, líder, Arthur, eu acho que caberia bem. Poderia 

marcar com o Índio no Executivo. Eu tenho certeza que o Arthur vai ajudar nessa questão. 

Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Boa noite mais uma vez, Sr. Presidente. Boa 

noite novamente a todos. Prometo que é a última vez que vocês vão me ouvir hoje, tá? Sr. 

Presidente, com certeza, conte comigo, não só comigo, tenho certeza de que com todos. E já 

aproveito para dar parabéns ao vereador Índio, porque as pessoas não entendem que não é 

porque o vereador faz parte de um vereador político que ele deixa de fiscalizar. E nessa 

legislatura todos os vereadores têm trabalhado em cima disso. 

As pessoas precisam entender que nós trabalhamos muito e o governo do nosso prefeito é 

muito bom, mas nem tudo pode ser perfeito, às vezes pode haver falhas. E os vereadores 

estão aqui exatamente para fiscalizar isso, para apontar isso e para ajudar a melhorar. Então 

parabéns, vereador Índio, principalmente, pela atuação e a todos os demais colegas de 

legislatura pela atuação nesse primeiro semestre. 
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Acho também importante salientar que nós temos algumas reclamações sobre essa empresa 

de ônibus, né, não só no bairro Parque dos Sabiás, mas em alguns outros bairros, 

principalmente nessa questão da pandemia, que deixaram muito a desejar, e nós fiscalizamos, 

cobramos. Só o prefeito eu vi ter mais de dez reuniões nesse semestre com os proprietários da 

empresa, e nós continuamos tendo problema nesse tratamento e nesse serviço auferido. 

E também é importante dizer em relação à Nutriplus, a gente sabe que às vezes alguns 

ingredientes precisam ser substitutos, porque tiveram problema na logística, enfim, essas 

coisas também acontecem, mas a gente tem mesmo que fiscalizar. Então, é importante. 

Acho... é bom deixar muito claro isso, algumas pessoas tentam distorcer a relação dos 

vereadores e do grupo político aqui dentro, mas é tudo muito claro, muito transparente. E 

juntos nós vamos conseguir consertar tudo o que tem que ser consertado e melhorar ainda 

mais esta ótima gestão do prefeito Nilson Gaspar. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Agora sim. Gostaria de registrar aqui a 

presença de algumas pessoas, os assessores, agradecer à imprensa falada e escrita. E já 

passou por essa Casa hoje uma moção de congratulação à Genari Imóveis, e o Genari se 

encontra aqui, vinte e cinco anos, Genari, já foi votado com o voto dos doze vereadores, aqui, 

favorável. E agradecemos você por tudo o que faz por Indaiatuba. Nós sabemos que o setor 

imobiliário gera muitos recursos para o nosso município, porque cada transação imobiliária é 

recolhida em prol da prefeitura três por cento do ITBI. E o Genari, ao longo dos vinte e cinco 

anos, vem fazendo isso com uma excelência, uma imobiliária idônea e que trabalha 

corretamente. Então quantos e quantos imóveis foram negociados na sua imobiliária, Genari, 

ao longo desses vinte e cinco anos e esse recurso que foi para os cofres da prefeitura se 

tornou em compras de remédio, cesta básica, principalmente nesse momento tão difícil que a 

nossa cidade está vivendo, que é a pandemia, e esses recursos vêm nos ajudando muito. 

Então, que a imobiliária dure por mais de cem anos à frente. Essa Casa parabeniza em nome 

de todos os empresários, você é o representante deles aqui, que vem trabalhando firme e forte 

e ajudando a nossa cidade crescer cada vez mais e ordenada. Um grande abraço à imobiliária 

Genari Imóveis, a todos os seus colaboradores por esses vinte e cinco anos de excelentes 

serviços prestados ao nosso município. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a 20ª 

Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um. 

 

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

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 

 


