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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 16 de agosto de 2021 

 

Às dezoito horas e quatro minutos do dia dezesseis 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 21ª 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 LEANDRO JOSÉ PINTO - “Assim 

resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 

glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. ” (Mateus, Capítulo 5, Versículo 16), o Sr. 

Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 20ª 

sessão ordinária, de 09 de agosto de 2021. APROVADA (por unanimidade). Ato contínuo, a 

Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco de uma indicação de cada vereador (as restantes 

foram mantidas na ata):  Nº 1272/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar redutores de 

velocidade na Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé - próximo ao número 4352- Jardim 

Monte Verde; Nº 1273/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar de serviço de tapa buraco 

na Rua Dom José — Jardim Pau Preto; Nº 1274/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Efetuar os 

serviços de revitalização na área destinada às práticas esportivas, limpeza urbana, capinação e 

colocação de lixeira para coleta seletiva, no Bairro Veredas da Conquista; Nº 1275/21 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Alterar para via de mão única a Rua Ignácio Ambiel Júnior - Jardim 

Moacyr Arruda; Nº 1276/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Efetuar procedimentos terapêuticos 

com equoterapia e cinoterapia, na rede pública de saúde, às crianças e aos adolescentes 

vítimas de violência ou portadores de necessidades especiais; Nº 1277/21 - DÉCIO ROCHA 

DA SILVA - Instalar bancos para assento e fontes de iluminação na Rua Roma, nas 

proximidades da “Rota do Cavaleiro”; Nº 1278/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Incluir 

transporte público com itinerário do Caminho da Luz para a UBS do Bairro de Itaici; Nº 1279/21 
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- LEANDRO JOSÉ PINTO - Construir faixa de pedestres elevada na Rua Albérico Minioli - 

Núcleo Hab. Brg. Faria Lima, no início do Boulevard da Cecap; Nº 1280/21 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Providenciar troca das lâmpadas dos postes de iluminação pública localizados no 

Bairro Jd. Alice por LED; Nº 1281/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar troca das 

lâmpadas dos postes de iluminação pública localizados no Bairro Parque das Nações por LED; 

Nº 1282/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar troca das lâmpadas dos postes de 

iluminação pública localizados no Bairro Vila Pires da Cunha por LED; Nº 1283/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Instalar guard-rail na Avenida Fabio Roberto Barnabé, altura do número 4232 

- Indaiatuba; Nº 1284/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Providenciar melhorias na sinalização 

de solo e placas na Rua Humaitá com a Rua Araguaia; Nº 1285/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

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

aumentar o número de ônibus na linha Tancredo Neves - Mini Hospital - Parque Corolla -

Indaiatuba; Nº 1286/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar, em caráter de urgência, 

manutenção e reparos da academia ao ar livre na Praça da Liberdade, Indaiatuba; Nº 1287/21 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Tomar providências para que seja obrigatória a vacinação de 

todos os comerciantes, independente da natureza comercial; Nº 1288/21 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Realizar ações para localização, identificação e adequação de pontos 

de ônibus sem sinalização; Nº 1289/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Desenvolver uma 

plataforma digital de consulta da base de dados geográficos do Município de Indaiatuba; Nº 

1290/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos técnicos para a concessão de 

incentivos fiscais para a produção e o uso de veículos elétricos; Nº 1291/21 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Verificar a viabilidade de distribuição de máscaras de proteção 

(PFF2/N95) para os servidores municipais em atividades presenciais; Nº 1292/21 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Realizar a manutenção do meio fio da calçada da Rua Tupinambás, nas 

imediações do número 376, no Bairro Aqui Se Vive; Nº 1293/21 - RICARDO LONGATTI 

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

Martinho Lutero no Jardim Morada do Sol; Nº 1294/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar ações de orientação e fiscalização ao cumprimento da Lei Municipal 6.739/2017; Nº 

1295/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que seja implantado um redutor de 

velocidade (lombada), com uma travessia elevada, no Bairro Jardim das Maritacas, na Avenida 

Higienópolis, Próximo ao n° 692; Nº 1296/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar pintura 

de solo em toda a extensão da Rodovia José Boldrini; Nº 1297/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Instalar redutor de velocidade elevada na Av. Pres. Vargas, proximidades do número 2921 - 

Vila Homero; Nº 1298/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar lombada na Rua das Orquídeas, 
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altura dos numerais 153 ao 325 - Indaiatuba - SP; Nº 1299/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - 

Adotar providências quanto às árvores cujas raízes estão causando avarias no calçamento da 

Rua Alberto Santos Dumont, defronte ao numeral 865, e em continuação pela Rua Pedro de 

Toledo; Nº 1300/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar lombada na Avenida Manoel Ruz 

Peres, cruzamento com a Rua Onório Novachi - Jd. Laura Bueno; Nº 1301/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar limpeza, roçagem e poda de arvores no Parque das Frutas, Indaiatuba; Nº 

1302/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a reforma do calçamento no Parque das Frutas, 

Indaiatuba; Nº 1303/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar, em caráter de urgência, vistoria para 

calçar uma árvore tipo Palmeira na Rua das Orquídeas, lado oposto, em frente ao número 175, 

Indaiatuba; Nº 1304/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que seja implantada 

uma linha experimental de ônibus no Bairro Jardim dos Sábias; Nº 1305/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar estudo de revitalização da Rua 24 de Maio - Indaiatuba; Nº 1306/21 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Implementar um programa/projeto para inclusão da disciplina de 

inteligência sócio emocional na rede pública de ensino em nosso município; Nº 1307/21 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Providenciar a limpeza e desobstrução da boca de lobo localizada na 

Alameda Pedro Wolf, entre os números 300/396 – Bairro Helvetia; Nº 1308/21 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Passar a máquina na Estrada de terra da 4 Estações até o Jardim Brasil para 

igualar o chão; Nº 1309/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar a vinda de um SESC 

para Indaiatuba; Nº 1310/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Instalar semáforos sonoros 

para auxiliar pessoas com deficiência visual; Nº 1311/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Destinar parte das vagas do estacionamento da Avenida Ário Barnabé para idosos e PCD; Nº 

1312/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Providenciar melhorias de trânsito na Rua Luiz 

Casagrande com a Avenida João Ambiel; Nº 1313/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Fazer 

estudo de viabilidade técnica para tornar em sentido único a Rua Celestino Guimarães, no 

Bairro Cidade Nova; Nº 1314/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Disponibilizar 

profissional(is) para orientar e auxiliar pessoas que precisam solicitar benefícios junto ao INSS; 

Nº 1315/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para retomar o Programa de 

Incentivo ao pagamento do IPTU; Nº 1316/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Colocar proteção 

lateral, em ambos os lados, nas passarelas do Parque Ecológico de Indaiatuba; Nº 1317/21 - 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Verificar possibilidade de poda das árvores da Avenida 

Visconde Indaiatuba; Nº 1318/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Construir uma ponte 

metálica para acesso a ciclistas e pedestres ao lado da ponte da Avenida Ário Barnabé e ao 

lado da ponte da Rua João Peron no Jardim Morada do Sol; Nº 1319/21 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Implantar um bolsão de estacionamento ao lado da "Guarda Civil de Indaiatuba" e a 
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"Praça dos Amigos" entre o cruzamento da "Av. Ário Barnabé" e "Av. Eng. Fábio Roberto 

Barnabé" no Jardim Morada do Sol; Nº 1320/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Instalar 

lâmpadas nos postes contidos nas Estradas Municipal Grama Videira em toda sua extensão e 

Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone em toda sua extensão; Nº 1321/21 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Providenciar recapeamento das ruas dos bairros Jardim Moacyr Arruda e Jd. 

América, munícipio de Indaiatuba; Nº 1322/21 - OTHNIEL HARFUCH - Providenciar, em 

caráter de urgência, a readequação de trânsito no cruzamento da Rua Christiano Steffen com a 

Rua Tocantins, na Vila Almeida; Nº 1323/21 - OTHNIEL HARFUCH - Implantar uma área de 

lazer no Bairro Chácaras Videiras de Itaici; Nº 1324/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Instalar os postes de iluminação na Av. Horst Frederico João Heer, que liga Distrito Industrial 

com os bairros ao redor; Nº 1325/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar reparos no 

acabamento asfáltico na Rua Silvio Talli (entre os números 95 e 165) - Jardim Califórnia, após 

obras realizadas no local; Nº 1326/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar estudo 

para implantação de uma 'Casa do Diabético'; Nº 1327/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Instalar semáforo no cruzamento das ruas Almirante Tamandaré, Bahia e Regente Feijó; Nº 

1328/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Incentivar as indústrias a utilizarem água de reuso, 

com o objetivo de reduzir o custo de produção e aumentar a oferta de água potável aos 

usuários; Nº 1329/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar conjunto semafórico no 

cruzamento da Rua Humaitá com a Rua Quinze de Novembro, Centro; Nº 1330/21 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para instalar lixeiras maiores em toda extensão do 

Parque Ecológico. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a indicações de suas autorias 

os Srs. Vereadores WILSON JOSÉ DOS SANTOS, LEANDRO JOSÉ PINTO, ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA, RICARDO LONGATTI FRANÇA e DÉCIO ROCHA DA SILVA. Com a 

palavra, o Sr. Presidente informou que as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo 

Municipal, pelo Departamento de Expediente. Após, procedeu-se à leitura em bloco dos 

requerimentos: Requerimento Nº 15/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Requer informações 

sobre os pacientes submetidos ao tratamento de hemodiálise do Hospital Augusto de Oliveira 

Camargo. Com a palavra, o Sr. Vereador OTHNIEL HARFUCH pediu vista do requerimento por 

dez dias. Colocado em votação, o pedido foi APROVADO (por unanimidade); Requerimento Nº 

16/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Requer informações sobre as obras para reforma da 

pista de skate do Parque Ecológico de Indaiatuba. Com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA pediu vista do requerimento por dez dias. Colocado em votação, o 

pedido foi APROVADO (por unanimidade). Seguiu-se à leitura em bloco das moções:  Nº 

258/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Pesar pelo falecimento do Sr. Cineas Feijó Valente, 
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ocorrido em 10/08/2021; Nº 259/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o Sr. Walter 

Santos, representando toda a classe de Garçons de Indaiatuba, pelo Dia dos Garçons, 

comemorado em 11 de agosto; Nº 260/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula a TV Sol 

48 pelos seus 25 anos disseminando informação, educação, cultura e assuntos de interesse 

dos indaiatubanos; Nº 261/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o Dr. Luiz Carlos 

Chiaparine médico cardiologista pelo "Dia do Cardiologista", comemorado em 14 de agosto de 

2021. A seguir, usaram da palavra para comentar as homenagens os Srs. Vereadores WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS, JORGE LUÍS LEPINSK, LUIZ CARLOS CHIAPARINE e SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA. 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 Decreto 

Legislativo Nº 13/21 - A Mesa da Câmara Municipal - Dispõe sobre a doação de utensílios e 

equipamentos em desuso, de veículo oficial, automotor, à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, e 

dá outras providências; Projeto de Lei Nº 115/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina 

Professora Maria Rita Pires da Cunha o logradouro público do Reserva Petrus, que especifica; 

Projeto de Lei Nº 117/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Altera e revoga dispositivos da Lei 

no. 6.035, de 25 de julho de 2012, que ‘Define critérios para a denominação e a alteração da 

denominação de vias, logradouros e próprios municipais, e dá outras providências.’; Projeto de 

Lei Nº 128/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Denomina Aderson Gimenes Junior o logradouro 

público do Parque Meraki, que especifica; Projeto de Lei Nº 129/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Institui, no calendário do município, o mês de agosto como o Mês do Advogado; 

Projeto de Lei Nº 130/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Dr. Williams Elias 

Manzur Morillo, o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé, que especifica; Projeto 

de Lei Nº 140/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Dispõe sobre a publicidade dos preços nos 

postos de combustíveis e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 143/21 - Executivo 

Municipal - Acrescenta dispositivos à Lei nº 3.525, de 18 de março de 1998, que dispõe sobre 

loteamentos, arruamentos, retalhamentos de imóveis em geral. 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. Em seguida, a Mesa da 

Câmara apresentou requerimento de urgência especial ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 

13/21 - A Mesa da Câmara Municipal - Dispõe sobre a doação de utensílios e equipamentos 

em desuso, de veículo oficial, automotor, à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, e dá outras 

providências. Colocado em votação, o requerimento de regime de urgência especial foi 
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APROVADO (por unanimidade), e o referido projeto passou a ter preferência sobre todas as 

matérias da Ordem do Dia, nos termos do artigo 134, parágrafo único, 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: Projeto de 

Decreto Legislativo Nº 13/2021 - A Mesa da Câmara Municipal - Dispõe sobre a doação de 

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

Indaiatuba, e dá outras providências. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Presidente 

comentou que o projeto trata da doação de um carro, veículo Corolla, da Câmara Municipal 

para a Prefeitura de Indaiatuba, e de alguns utensílios que não são mais utilizados. Colocado 

em votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Resolução Nº 7/2021 - OTHNIEL 

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

com Deficiência e Doenças Raras, e dá outras providências. Colocado em discussão e 

votação, foi APROVADO (por unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura em 

bloco dos seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 114/2021 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Denomina Orlando Medelis Rossi o logradouro público do Reserva Petrus, que especifica; e 

Projeto de Lei Nº 121/2021 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Denomina “Rua Dirce Bernardinelli” 

o logradouro do Jardim Residencial London Park, que especifica. Colocados em discussão e 

votação, foram APROVADOS (por unanimidade); 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. Emenda 

Nº 1 (Aditiva) - DÉCIO ROCHA DA SILVA, RICARDO LONGATTI FRANÇA - Acresce o Art. 2° 

e seu respectivo parágrafo único ao Projeto de Lei nº 45/2021. Colocada em discussão a 

emenda, com a palavra, o Sr. Vereador DÉCIO ROCHA DA SILVA agradeceu ao Sr. Vereador 

RICARDO LONGATTI FRANÇA pela contribuição. Colocada em votação, a emenda foi 

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

(por unanimidade); 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 e votação, foi APROVADO (por unanimidade) em segunda votação; Proposta de 

Emenda à LOMI Nº 1/2021 - Executivo Municipal - Dá nova redação ao § 5º do artigo 137 e aos 
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1º e 2º do artigo 179 da Lei Orgânica do Município de Indaiatuba. Colocada em discussão e 

votação, foi APROVADA (por unanimidade) em segunda 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 segunda votação; 

Projeto de Lei Nº 108/2021 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre a realização de 

visitas virtuais, realizadas através de vídeo chamadas, para pacientes internados por 

complicações de Covid-19. Emenda Nº 1 (Supressiva) - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Suprime o artigo 3º do Projeto de Lei nº 108/2021. 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 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. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade) 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

JORGE LUÍS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

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

TRANSCRIÇÃO DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 16 de agosto de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. Declaro aberta a 21ª 

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

vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, 

para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus”. Mateus, 

Capítulo 5, Versículo 16. Uma boa noite, uma ótima sessão a todos. 

EXPEDIENTE 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Para a leitura dos itens, eu convido a 

vereadora, primeira secretária, Silene Carvalini. 

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

da 20ª Sessão Ordinária, de nove 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: Leitura das indicações. Décio Rocha, “Efetuar 

procedimentos terapêuticos, como equoterapia e cinetoterapia (sic), na rede pública de saúde, 

às crianças e aos adolescentes vítimas de violência ou portadores de necessidades especiais”. 

Luiz Chiaparine, “Providenciar melhorias na sinalização de solo e placas na Rua Humaitá com 

a Rua Araguaia”. 

Wilson Santos, “Tomar providências para que seja obrigatória a vacinação de todos os 

comerciantes, independente da natureza comercial”. 

Ricardo França, “Realizar ações de orientação e fiscalização ao cumprimento da Lei Municipal 

6.739/2017”. 

Sérgio Teixeira, “Providenciar pintura de solo em toda a extensão da Rodovia José Boldrini”. 

Pepo, “Efetuar estudo de revitalização da Rua 24 de Maio”. 
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Ana Maria dos Santos, “Implementar um programa ou projeto para a inclusão da disciplina de 

inteligência socioemocional na rede pública de ensino em nosso município”. 

Arthur Spíndola, “Instalar semáforos sonoros para auxiliar pessoas com deficiência visual”. 

Alexandre Peres, “Disponibilizar profissionais para orientar e auxiliar pessoas que precisam 

solicitar benefícios junto ao INSS”. 

Silene Carvalini, “Viabilizar estudos para retomar o programa de incentivo ao pagamento de 

IPTU”. 

Leandro Pinto, “Colocar proteção lateral, em ambos os lados, nas passarelas do Parque 

Ecológico de Indaiatuba”. 

Othniel Harfuch, “Implantar uma área de lazer no bairro Chácaras Videiras de Itaici”. 

Lida as indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Índio da Doze. 

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

Municipal. Boa noite, vereadores. Boa noite a imprensa, falada e escrita aqui presente. Sr. 

Presidente, hoje eu quero dar ênfase para essa Indicação 1287, da qual eu tenho recebido 

algumas reclamações de consumidores, de usuários, no que se refere a vacina. Estou pedindo 

aqui que seja tomada a providência em nossa cidade para que aqueles estabelecimentos, seja 

ele de qualquer natureza, também dê o bom exemplo, porque se exigem que o consumidor 

tome a vacina, se eles colocam placa lá, álcool em gel e máscara, entendeu, então a gente 

também tem que solicitar que eles também tomem a vacina, porque eles estão mexendo com o 

público, eles estão mexendo com o consumidor. E muitos deles, inclusive eu tenho informação 

de que têm comerciante que a família dele teve Covid e não foi vacinado. Então, eu acho que 

isso é um crime contra a saúde pública. Eu acho que tem que ser feita uma fiscalização 

também dessa natureza. 

Quero falar também, Sr. Presidente, inclusive agradeço o Sr. Presidente pela orientação, para 

que seja criado uma linha experimental no Jardim Sabiá. Como eu falei, dez horas da noite é 

difícil para uma pessoa de idade descer do Colibris, que é o último ponto, até o Sabiá, à noite. 

Então eu estou pedindo para que seja feita uma linha experimental para que, aí, ver se 

realmente tem consumidor ou passageiro suficiente para utilizar desta linha. 
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Quero também aproveitar aqui e falar em um projeto muito importante, Ário Barnabé, todo 

mundo sabe que foi bonito, inclusive foi uma luta minha durante quase dez anos aí junto com 

os comerciantes, mas ali foram feitas várias... via expressa para bicicleta, entendeu, para 

pedestre. Só que quando chega ali na ponte da Ário Barnabé, principalmente, na Rua Oitenta 

também, mas na Ário Barnabé todo mundo vê que quando está descendo o ciclista, quem está 

vindo a pé tem que sair na rua, ou ele também sai, qualquer forma ele sai na rua. Então vocês 

veem que de qualquer forma está colocando a vida de alguém em risco. Então, para que seja 

construída ali uma passarela metálica para dar e cuidar da segurança desses usuários, como 

eu também uso lá. 

Sr. Presidente, quero aqui falar também sobre um projeto muito bom para a Morada do Sol, 

principalmente do que se trata ali da Ário Barnabé. Todo mundo sabe que o estacionamento da 

Ário Barnabé, onde foi feito foi feito para os usuários consumidores, até para dar mais vida 

para o comerciante ali. Só que hoje se você passar lá, você vai ver que os estacionamentos, a 

maioria deles são... quem usam aqueles espaços. Então, aquelas pessoas que vão efetuar a 

compra em qualquer estabelecimento não encontram vaga. Então, para que se crie um bolsão 

ali do lado da Guarda Municipal, no outro lado do Parque Ecológico, para que sejam dadas 

condições para o consumidor também. E só avisar aos comerciantes que estarei passando 

breve, eu e a minha equipe, para a gente fazer um estudo em questão da Zona Sul(F), porque 

não é possível os comerciantes deixarem o estacionamento totalmente lotado com os seus 

funcionários. Consumidor fica onde nessa? Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

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

meus amigos vereadores, ao público que nos assiste, a imprensa falada e escrita, as pessoas 

que nos assistem nas redes sociais. Um abraço para o amigo Joãozinho aqui, funcionário da 

Secretaria de Meio Ambiente. Seja bem-vindo, João. 

Sr. Presidente, gostaria de falar aqui de uma indicação, um problema que eu acho um 

probleminha um pouquinho sério, às vezes pode ser pequeno esse problema que eu vou 

relatar, mas é um problema muito sério. As passarelas em toda a extensão do Parque 

Ecológico, na lateral dela, ela é totalmente vazada, totalmente vazada, inclusive um amigo meu 

estava com a criança e com o animal de estimação, e ele filmou e falou: “Leandro, isso aqui é 

um absurdo, não é?”. E, realmente, é uma coisa simples que pode ocasionar um acidente e até 
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uma morte. Então eu peço à secretaria responsável, a Secretaria de Obras ou o Senhor 

Prefeito, que possam olhar com carinho essas passarelas aqui na extensão do Parque 

Ecológico. Porque as laterais delas são vazadas. Uma criança, se ela correr do pai dela, ela vai 

cair lá embaixo, um animal. Então é uma coisa simples que será muito benéfica para a nossa 

população aqui de Indaiatuba. 

E desde já também agradecer aqui ao prefeito Nilson Gaspar e a Secretaria de Meio Ambiente 

que atendeu uma indicação nossa, que quem ganha com isso são as pessoas que andam de 

bicicleta, que adoram essa nova modalidade que a nossa cidade aderiu, que é o ponto do 

ciclista. Eu fiz essa indicação uns quatro meses atrás lá na Rota dos Cavalheiros, e o nosso 

prefeito e o secretário de Meio Ambiente implantaram agora, semana passada. Então eu venho 

aqui agradecer ao prefeito, ao secretário, porque quem ganha com isso são os ciclistas do 

nosso município, são as pessoas que praticam esporte naquele local. Muito obrigado, Sr. 

Presidente. Boa noite. 

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

Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

vereadores, a toda a imprensa que nos acompanha, a todo o público presente. Uma ótima 

noite a todos os funcionários desta Casa. Eu quero aproveitar, Sr. Presidente, que eu estou 

segurando ali nosso querido colega advogado, Doutor Thiago de Souza, amigo e colega de 

profissão há oito anos. Doutor Thiago, em seu nome, parabéns pelo seu aniversário, e 

parabéns a todos os advogados do nosso município que exercem a função. O dia onze de 

agosto foi o Dia do Advogado. Parabéns a todos, à OAB, aos atuantes, em nome do nosso 

querido Doutor Thiago, que faz um papel incrível dentro da prefeitura. Muito obrigado. 

Sr. Presidente, falando sobre minhas indicações. Primeiro lugar, algo que já tenho batido na 

tecla e tenho me movimentado no estado de São Paulo, mas sempre pedindo a colaboração do 

Executivo e também nesta Câmara Municipal, é viabilizar um Sesc para a nossa cidade, não é? 

Não preciso mais uma vez aqui explicar os benefícios que nós teríamos, e a importância 

cultural que poderia trazer. A gente tem um trabalho tão bonito feito hoje pela nossa secretária 

de Cultura, Tânia Castanho, e nós poderíamos, inclusive, viabilizar junto com o estado que 

tenhamos mais ainda espaços para que nossos artistas, para que... como eles se chamam, 

fazedores de cultura, muito interessante, possam 'performar', se apresentar e mostrar isso para 
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o nosso município, para que a gente conheça cada vez mais esses artistas. E também todos os 

eventos, tudo o que o Sesc traz de interessante para a nossa cidade. 

Sr. Presidente, também falar sobre a destinação, o vereador Índio falou, muito importante em 

relação às vagas de estacionamento. E também na Avenida Ário Barnabé nós não temos uma 

destinação correta, as vagas de idosos e as vagas de PCD, de pessoas com deficiência, 

porque, apesar de serem obrigatórias por lei, muita gente não respeita. Então, uma melhor 

demarcação, um cálculo correto dessas áreas, com certeza, vai viabilizar e ajudar muito essas 

pessoas que tenham o seu direito garantido, de acordo com o Código de Trânsito e também 

em relação às leis municipais. 

E por último, Sr. Presidente, nós fizemos... a prefeitura fez uma melhoria na entrada ali do 

bairro Vila Suíça, que é o cruzamento entre a João Ambiel e a Luiz Casagrande. Todo o fluxo 

do bairro foi direcionado para aquela entrada. E, obviamente, isso causou transtornos, porque 

apesar de ter aliviado bastante o trânsito ao entorno, aquele local na João Ambiel ficou 

prejudicado pela saída do condomínio Maison Du Parc e também por todo o tráfego advindo do 

Parque Indaiá e de todos... do bairro Cidade Jardim e de todos os outros que vêm daquela 

direção. Então, é importante que tenhamos uma revisão em relação isso. Eu agradeço muito, 

como disse o vereador Leandro, nós temos uma Secretaria de Obras atuante, ao secretário 

Dote, à Greice, ao Murilo, a todos os envolvidos, sabemos que lá a gente pede, as coisas 

acontecem. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o vereador Ricardo França. 

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

Vereadoras, vereadores, público que nos acompanha. Muito obrigado pela palavra. Gostaria de 

ressaltar e destacar algumas das minhas indicações nesta noite. Uma delas é um pedido para 

que a prefeitura fiscalize e oriente os comerciantes, os comércios do nosso município sobre a 

lei municipal de minha autoria em parceria com o Hélio Ribeiro, uma lei municipal muito 

importante, que trata sobre as pessoas com transtorno de espectro autista. Existe uma lei 

federal que os classificou desde dois mil e doze como PCD. Portanto, eles têm direito a 

atendimento preferencial em filas, mercados, bancos e por aí vai. E através desta lei municipal 

de nossa autoria, esse símbolo tem que estar afixado nas placas, para que seja mais fácil de 

ser difundido, de ser conhecido por todos, até para os próprios usuários, que por vezes não 
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sabem que têm esse direito. Então peço para que a prefeitura faça campanhas de 

conscientização nesse sentido. 

Outro pedido que trago nessa noite é para que a prefeitura estude a possibilidade de distribuir 

máscaras PFF2 ou N95, são máscaras que têm uma porcentagem maior de captação das 

partículas no ar. E essas máscaras, sendo oferecidas, ofertadas aos funcionários públicos que 

têm atendimento direito com a população. Todos estamos cansados da pandemia, bem no 

começo da pandemia falavam que máscara não ia funcionar, que não era para usar, e depois 

descobriu-se que é muito importante. E como infelizmente a gente teve muita 

desindustrialização no país, essas máscaras mais específicas, elas deveriam ser utilizadas 

apenas por profissionais da área da saúde. Mas alguns meses depois isso foi melhorado, até 

então todos nós usávamos apenas máscaras de pano, confeccionadas de uma forma mais 

manual, porque essas máscaras mais específicas, mais poderosas, vamos dizer assim, em 

controlar a doença, elas teriam que estar apenas aos profissionais. Mas hoje não. Hoje já é de 

fácil acesso. Essa que eu uso custou dois reais e cinquenta, isso que a gente que a gente sabe 

que paguei “caro”. Então a prefeitura ofertando alguns pares aos funcionários, eles podendo 

fazer um revezamento, três, quatro máscaras por semana, você consegue fazer um 

revezamento, elas durante, dez, quinze reutilizações. Então, imagino ser importante para o 

funcionalismo, que a prefeitura oferte essas máscaras de forma gratuito a esses funcionários 

que atendem a população, pela segurança deles e também da própria população. 

Uma outra indicação que trago nessa Casa é justamente sobre veículos elétricos. Aqui no 

nosso município a gente tem uma legislação que dá benefícios fiscais para a produção de 

veículos e para proprietários de veículos híbridos. A gente sabe que é uma tendência, que 

também a gente desenvolva cada vez mais tecnologia vindo no sentido de veículos elétricos, e 

acho que é importante a prefeitura também dar esse próximo passo importante para fomentar o 

consumo desses equipamentos, para assim, talvez, até atrair indústrias que tenham geração 

de energia nesse sentido, nessa cadeia e nessa escala de produção. Então faço esse pedido 

para a prefeitura estudar a possibilidade de criar dispositivos fiscais, benefícios fiscais para 

usuários e indústrias que produzam motores, veículos, né, elétricos. 

E, por fim, uma indicação que faço, a qual já fiz algumas vezes no decorrer dos últimos anos, é 

para que a prefeitura verifique os pontos de ônibus dessa cidade que ainda estão sem 

demarcação. São vários e vários pontos que ainda precisam ter demarcação, que precisam ter 

o ponto. Então já apresentei em dois mil e dezessete, dois mil e dezenove, em dois mil e vinte, 

a gente sabe que a prefeitura gradativamente está corrigindo isso, mas acredito que com um 
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pouco mais de empenho a gente zera essa demanda, consegue ter ponto de ônibus em todos 

os locais que precisam ter, porque não dá para demorar tanto tempo para conseguir colocar 

isso em ordem. Basicamente é isso. Sr. Presidente, muito obrigado pela palavra. 

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

Com a palavra o vereador Décio Rocha. 

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

vereadores, a imprensa, escrita, falada, o público de casa através das redes sociais. Eu 

cumprimento aqui também, boa noite ao público presente. Lembrando até, Sr. Presidente, que 

as sessões a partir de hoje, elas estão abertas ao público, né, a trinta por cento da capacidade 

do Plenário, cumprindo todos os protocolos de higiene. Então, a gente convida a população 

que venha acompanhar as sessões, importante os cidadãos acompanharem o trabalho dos 

vereadores, né, em que eles elegeram, dos vereadores de um modo geral. 

Sr. Presidente, a minha indicação, ela partiu de uma reunião com pais que possuem filhos 

portadores de síndrome de Down, de autismo e até algum tipo de paralisia motora, esse 

tratamento que já existe em outros municípios e que é muito eficaz e que, na minha opinião, 

como Indaiatuba já é um município que é referência em várias áreas, educação, segurança, 

saúde também, e acredito que essa indicação irá referendar ainda mais o nosso município e 

auxiliar muito essas pessoas que eu citei. Eu vou ler aqui a justificativa, para ficar bem mais 

clara. “A presente indicação visa a terapia na convivência com animais, buscando garantir as 

crianças, aprendam a respeitá-los das mais diversas formas de convivência cotidiana e 

também como estímulo multissensorial, pois já está provado cientificamente que na terapia 

assistida por animais, no caso a cinoterapia, cães, e a equoterapia, cavalos, em serviços de 

saúde, que essa convivência promove a nutrição do afeto, estimula o desenvolvimento motor e 

psicossocial e supera situações extremas de estresse em vítimas de violência”. Então, não só a 

questão da doença em si, mas essa questão de vítimas de violência, esse tratamento tem sido 

muito eficaz. Eu tomei conhecimento que já existe alguma coisa no Centro Avançar nesse 

sentido, mas é algo bem restrito, não é algo aberto à rede pública de saúde. Então eu indico ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Nilson Gaspar que inclua nos procedimentos de saúde do 

nosso município esse tratamento com animais para essas vítimas destas situações. Muito 

obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As indicações continuam em discussão. As 

indicações serão caminhadas ao Executivo para análises e providências. Vamos aos 

requerimentos. Com a palavra a primeira secretária, Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento nº 15/2021, Ricardo França, 

“Requer informações sobre os pacientes submetidos ao tratamento de hemodiálise do Hospital 

Augusto de Oliveira Camargo”. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Sr. Presidente, eu peço vistas por dez dias desse 

requerimento. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O pedido de vista está em votação. Os 

vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido de 

vista foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento nº 16/2021, Ricardo França, 

“Requer informações sobre as obras para reforma da pista de skate do Parque Ecológico”. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, peço vistas desse 

requerimento for dez dias, por favor. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O pedido de vista está em votação. Os 

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

requerimento... o pedido de vista foi aprovado por unanimidade. Vamos para as moções. Com 

a palavra, a primeira secretária, Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. Nº 258/2021, Sérgio 

Teixeira, “Pesar pelo falecimento do Senhor Cineas Feijó Valente, ocorrido em 10 em de 

agosto de 2021”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula o Senhor Walter Santos, representando toda a classe de garçons 

de Indaiatuba, pelo Dia dos Garçons, comemorado em 11 de agosto”. 

Ana Maria dos Santos, “Congratula a TV Sol 48 pelos seus 25 anos disseminando informação, 

educação, cultura e assuntos de interesse dos indaiatubanos”. 

Wilson dos Santos, “Congratula o Doutor Luiz Carlos Chiaparine, médico cardiologista, pelo Dia 

do Cardiologista, comemorado em 14 de agosto de 2021”. 
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Lida as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Sr. Presidente, quero aqui, hoje, prestar uma 

moção em homenagem a uma pessoa que muitas das vezes, conforme eu estava conversando 

com o pastor Décio, com o Leandro Pinto, então, isso significa que não sou só eu que vejo 

esses atos, uma pessoa que, muitas das vezes tem pessoas carentes que não têm condições 

de pagar um convênio e procura essa pessoa, e ele, na sua clínica, com o maior carinho e 

maior amor atende essas pessoas de forma voluntária. Então, hoje, quero prestar aqui uma 

homenagem ao Doutor Luiz Carlos Chiaparine, que ele é merecedor, doutor, de muito mais 

louvor, pelo que eu sei que o senhor faz pelas pessoas carentes. Então, doutor, em nome aqui, 

conforme conversamos no gabinete, eu, o Leandro Pinto e o pastor Décio, tá, eles acharam 

muito honrosa essa moção. Então eu que em maio de dois mil e quinze atravessei por um 

problema que só Deus salvou minha vida, e eu tive esse homem, eu tive o Doutor Chiaparine 

do meu lado, uma pessoa que momento algum deixou de passar a informação para a família, 

aqueles momentos que eu já estava desenganado na vida, ele, dando o amor e incentivando a 

minha família para que não desistisse. E foi quando Deus botou o Doutor Urbano na minha 

vida, juntamente com o Doutor Chiaparine, e hoje eu estou aqui. Para quem estava no corredor 

da morte, para serem retirados os órgãos, porque eu sou doador de órgão, e eles acreditaram 

na minha vida e, como sempre acreditaram em Deus, e hoje eu estou aqui. Doutor Chiaparine, 

é com muito amor, com muito carinho que em seu nome eu homenageio o senhor e todos os 

cardiologistas de nossa cidade. Um abraço, doutor. E obrigado. Obrigado, presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vou chamar o Doutor Chiaparine para 

falar, mas eu também queria parabenizar o vereador Índio pela atitude tão nobre de 

parabenizar um vereador como o Doutor Chiaparine e um cardiologista, acima de tudo. E 

somente quem está precisou do Doutor Chiaparine, como eu já precisei com a minha mãe 

infartada, no hospital, e o Doutor Chiaparine não mediu esforços para ajudar. E isso não é 

comigo, não é com o Índio que é vereador, não, isso ele faz para todas as pessoas. Então em 

nome de todos os médicos cardiologistas, essa homenagem sua, Índio, de uma gentileza 

enorme e um ato de nobreza de um vereador, fazer uma moção de congratulação a um outro 

amigo, a um outro colega de trabalho, entendendo e reconhecendo a grandeza que é o Doutor 

Chiaparine para a população de Indaiatuba. Parabéns, doutor. E com a palavra o 

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

Presidente. A gente fica muito emocionado, né, Índio? A gente... é lógico que a gente é amigo 

aí de tantos anos, independente da política, mas isso toca fundo no coração da gente, não é? 

E, como o Índio falou, a gente é amigo nas horas boas e nas horas ruins, não é? E a gente tem 

um lanço muito forte, antigo, né, tanto a parte de amizade pessoal como pela medicina, não é? 

E eu não sei se eu mereço tanto, viu, Índio? A gente procura sempre fazer o que é possível, o 

que está no alcance da gente, mas vindo de você, pelo que a gente passou junto, eu sei que 

isso é sincero, que é do fundo do coração. E estendo também a gratidão a todos os outros 

vereadores aí, né, pelo carinho que me tratam, que a gente, no Plenário, a gente tem as 

nossas desavenças, mas eu acho que a gente tem amizade com todos, gosta de todos e eu 

estimo cada um de vocês, aqui, também aos funcionários da Casa, né, todo mundo. Tenho um 

carinho muito grande por todos vocês. Obrigado, Índio, do fundo do coração. E que a gente 

possa estar junto aí por muitos anos. Obrigado, viu, meu irmão. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Parabéns, Índio. E parabéns, Doutor 

Chiaparine. As moções continuam em discussão. Com a palavra, o professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa noite a todos. Boa noite, presidente, a nossa 

intérprete, Jeniffer, a todos os munícipes que acompanham. Eu tenho duas moções hoje, não 

é? Uma de pesar pelo falecimento do fundador do Grupo Corpus, o engenheiro Cineas Feijó 

Valente, que faleceu agora no último dia dez de agosto, aos noventa anos. Fundou o Grupo 

Corpus em mil e novecentos e oitenta e sete. E uma moção de congratulação ao Buiú(F), o 

garçom Walter Santos, que trabalha na Pizzaria Chega Mais, já faz uns vinte e dois anos que 

ele trabalha nessa pizzaria. E no dia onze de agosto, né, comemorou-se o Dia do Advogado, 

parabéns a todos os advogados, o Dia do Estudante, e eu, como professor, não posso fazer 

uma moção para um estudante, então parabéns a todos os estudantes, e também o Dia do 

Garçom, certo? Essa categoria aí que a gente também tem que reconhecer. E deixo aqui 

também os parabéns ao Dia do Cardiologista para o Doutor Chiaparine. Obrigado, presidente. 

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

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas. Projeto de 

Lei nº 13/2021, a Mesa da Câmara Municipal, “Dispõe sobre a doação de utensílios e 
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equipamentos em desuso, de veículo oficial automotor, à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, e 

dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 115/2021, Alexandre Peres, “Denomina Professora Maria Rita Pires da Cunha 

o logradouro público da Reserva Petrus, que especifica”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 117/2021, Alexandre Peres, “Altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.035, de 

25 de julho de 2012, que 'define critérios para a denominação e a alteração da denominação de 

vias, logradouros e próprios municipais', e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 128/2021, Sérgio Teixeira, “Denomina Aderson Gimenes Junior o logradouro 

público do Parque Meraki, e especifica”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 129/2021, Arthur Spíndola, “Institui, no calendário do município o mês de 

agosto como o Mês do Advogado”. Às comissões. 

Silene Carvalini, “Denomina a Rua Doutor Williams Elias Manzur Morillo o logradouro público 

do loteamento Parque Barnabé”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 140/2021, Wilson dos Santos, “Dispõe sobre a publicidade dos preços nos 

postos de combustíveis e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 143/2021, Executivo Municipal, “Acrescenta dispositivo à Lei nº 3.525, de 18 

de março de 1998, que dispõe sobre loteamentos, arruamentos, retalhamentos de imóveis em 

geral”. Às comissões. 

Lidas, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As matérias apresentadas serão 

encaminhadas às comissões. Vamos para a Ordem do Dia. Mas temos um pedido de 

requerimento de urgência, tá bom? Peço para que a primeira secretária leia. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento. “A Mesa da Câmara Municipal 

vem respeitosamente requerer ao Plenário, nos termos do artigo 133, alínea 'a' do Regimento 

Interno, que o Projeto do Decreto Legislativo nº 13/2021, de autoria da Mesa da Câmara 

tramite em regime de urgência especial. Sala das sessões, 16 de agosto de 2021, Mesa da 

Câmara Municipal". 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O pedido de urgência está em votação. 

Vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Décio Rocha. 

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... Oi? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É normal. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Faz, agora vai embora. Vereador Índio da 

Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Décio Rocha. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: 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): O pedido de urgência foi aprovado por 

unanimidade. Peço para que a primeira secretária entre na Ordem do Dia. 
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ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: VEREADORA SILENE SILVANA 

CARVALINI: Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 13/2021, "A Mesa da Câmara Municipal dispõe 

sobre a doação de utensílios e equipamentos em desuso, de veículo oficial automotor, à 

Prefeitura Municipal de Indaiatuba, e dá outras providências”. 

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

está em votação. Só para avisar aos nobres companheiros, esse projeto é a doação de um 

carro, um veículo Corolla, da Câmara Municipal para a Prefeitura de Indaiatuba, e alguns 

utensílios que a nossa Câmara não usa mais. Então, o motivo da urgência, tem alguns 

materiais que estão aqui embaixo no estacionamento que não é mais serventia da Câmara 

Municipal, estamos doando para a prefeitura, que talvez alguma entidade possa usar, alguns 

monitores, alguns computadores, algumas mesas e algumas cadeiras. E o veículo Corolla, que, 

na época, com o aval do Doutor Chiaparine, quem estava aqui no mandato passado, Alexandre 

Peres, Ricardo França, Arthur Spíndola, o carro foi emprestado para a prefeitura, e hoje 

estamos fazendo a doação definitiva desse Corolla para a prefeitura. 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 Resolução nº 7/2021, Othniel 

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

Deficiência e Doenças Raras, e dá outras providências”. Votação única simples. 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço que a primeira secretária leia o 

Projeto nº 2 aqui, o cento e quatorze e o cento e vinte e um, porque se trata de nome de rua, 

nós votaremos em bloco, tudo bem? Por favor, Silene. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 114/2021, Alexandre Peres, 

“Denomina Orlando Medelis Rossi o logradouro público do Reserva Petrus”. Votação única 

simples. 

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

do Jardim Residencial London Park”. Votação única simples. 
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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 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 da cidade”. Segunda votação. 

Esse projeto tem uma emenda. 

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

emenda. A emenda é do vereador Ricardo França e do próprio autor do projeto, Décio Rocha. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda nº 1 Aditiva, Décio Rocha e Ricardo 

França, “Acresce o artigo 2° e seu respectivo Parágrafo Único ao Projeto de Lei nº 45/2021. 

Artigo 2º: o não cumprimento do dispositivo nesta lei acarretará as edificações especificadas no 

artigo 1º, seguintes penalidades: advertência por escrito na primeira ocorrência, multa no valor 

de 5 Ufesp na segunda ocorrência; multa no valor de 10 Ufesp a partir da terceira ocorrência. 

Parágrafo Único: as atuações terão interstício de 60 dias como o prazo para o cumprimento do 

dispositivo desta lei. Sala das sessões, 10 de agosto de 2021, vereador Décio Rocha e 

vereador Ricardo França". 

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

palavra, o vereador... a emenda, não o projeto. Está em discussão. O senhor quer falar da 

emenda, fica tranquilo. Com a palavra o vereador Décio Rocha. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Obrigado mais uma vez pela palavra, Sr. Presidente. 

O que eu queria falar da emenda, na verdade, é agradecer o vereador Ricardo França, porque 

ele só fez, com a sua emenda, melhorar, na verdade, o projeto. Então muito obrigado, nobre 

vereador. Eu gostaria só de... posso fazer uma pequena explicação aqui sobre o projeto? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): À vontade, vereador. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Só, essa obrigatoriedade, deixar bem claro aqui... 

porque as pessoas... criou uma dúvida aqui, todos os comércios, condomínios, edifícios 

residenciais e comerciais, ou seja, prédios e instituições de ensino, escolas. A pessoa sofre lá 

um mal súbito, a pessoa vai ficar no chão, uma mulher, você vai carregar ela no colo? Então 

você tem que ter uma cadeira de rodas para locomover a pessoa até uma ambulância, a 
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chegada da ambulância, a chegada de um resgate. E a emenda do vereador, porque você tem 

a lei, mas você tem que ter algo disciplinar, né, vereador? Porque caso a pessoa não cumpra, 

fica ao deus-dará. Então ele acrescentou aqui essa emenda, que é muito louvável, eu 

agradeço. Muito obrigado, presidente. 

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

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

manifestem. A emenda foi aproveitada por unanimidade. Vamos para a discussão do projeto. 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 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”. 

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 Emenda Lei Orgânica nº 1/2021, 

Executivo Municipal, “Dá nova redação ao § 5º do artigo 137 e aos 1º e 2º do artigo 179 da Lei 

Orgânica do Município de Indaiatuba”. Segunda votação, dois terços. 

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

está em votação. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador 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 Othniel. 

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Alexandre Peres. 
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VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador pastor Décio. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto foi... Ah. Vereadora Silene 

Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Meu voto também é favorável. O projeto foi 

aprovado com doze votos. Com a palavra a primeira secretária. 

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”. 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 com maioria absoluta, com todos os votos. Com a palavra a 

primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 108/2021, Alexandre Peres, 

“Dispõe sobre a realização de visitas virtuais, realizadas através de videochamadas, para 

pacientes internados por complicações de Covid-19”-- 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto tem uma emenda. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Primeira votação simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto tem uma emenda, peço para que 

a primeira secretária leia a emenda. 

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

108/2021, “Fica suprimido o artigo 3º do Projeto de Lei nº 108/2021. Sala das sessões, 3 de 

agosto de 2021, vereador Alexandre Peres”. 

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

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

manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. 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 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”. 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 em primeira votação por unanimidade. Sem mais nada a 

tratar, ninguém inscrito a Palavra Livre, declaro encerrada a 21ª Sessão Ordinária de dois mil e 

vinte e um. 

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 48 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 

 


