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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 23 de agosto de 2021 

 

Às dezoito horas do dia vinte e três 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 22ª 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, SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS, e ausência justificada do Sr. Vereador SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, totalizando 

quórum de onze vereadores. ABERTURA: Havendo número regimental, o Sr. Presidente 

declarou abertos os trabalhos. Após a leitura do texto bíblico pelo Sr. Vereador ALEXANDRE 

CARLOS PERES - “Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás a teu 

próximo como a ti mesmo. ” (Gálatas, Capítulo 5, Versículo 14), o Sr. Presidente agradeceu a 

presença do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Rogério Nogueira e convidou o Sr. 

Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, líder de governo, para saudá-lo, e os Srs. 

Vereadores LUIZ CARLOS CHIAPARINE e LEANDRO JOSÉ PINTO para conduzi-lo ao 

Plenário, a fim de participar da sessão ordinária. Em seguida, com a palavra, o Sr. Vereador 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA destacou algumas das contribuições do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Estadual Rogério Nogueira para o município de Indaiatuba, dentre elas o 

aumento de leitos de UTI, aquisição de dezessete novos respiradores e a melhoria da Rodovia 

Lix da Cunha, enfatizando que não seria possível ter uma interlocução direta com o governo do 

estado sem um deputado representando a cidade. Em seguida, com a palavra, o Exmo. Sr. 

Deputado Estadual Rogério Nogueira agradeceu ao Sr. Vereador ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA pela homenagem, ressaltando que todos os recursos que os deputados enviam 

para a saúde em Indaiatuba são bem aplicados e bem representados, o que tornou possível 

melhor equipar o Hospital Augusto de Oliveira Camargo e adquirir usina de oxigênio, além de 

realizar melhorias de rodovias importantes, bem como no trânsito e na segurança do município; 

e desenvolver projetos de habitação. Em seguida, com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu 

ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Rogério Nogueira por todo seu empenho pela cidade e 
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inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 21ª sessão 

ordinária, de 16 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 1331/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Fazer o reparo da cerca que está 

localizada na entrada da Rota dos Cavaleiros; Nº 1332/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - 

Providenciar instalação e/ou manutenção de sinalizações verticais e horizontais em todas as 

vias que dão acesso da Rua Silvio Talli à Rua Joana Bernardini Brizola; Nº 1333/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Providenciar serviços de nivelamento asfáltico e melhoria nas sinalizações 

vertical e horizontal, na confluência das ruas Silvio Talli e Teruo Imanishi; Nº 1334/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Instalar redutor de velocidade na confluência das ruas Silvio Talli e Luiz 

Teixeira de Camargo; Nº 1335/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Providenciar serviços de 

calçamento, revitalização, instalação de bancos e academia de ginástica ao ar livre nas praças 

Ana Maria Ambiel Barnabé e Kely Cristina Aliberti; Nº 1336/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - 

Instalar redutor de velocidade e providenciar melhorias na sinalização horizontal na Rua José 

Francisco Tuon, nos cruzamentos com a Rua Violeta e Rua da Caixa d'água; Nº 1337/21 - 

DÉCIO ROCHA DA SILVA - Criar uma área destinada à carga e descarga, com sinalizações 

horizontal e vertical, na Al. Comendador Santoro Mirone, defronte ao numeral 140, no Distrito 

Industrial; Nº 1338/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Executar obras para calçadas acessíveis e 

sinalizadas em toda a extensão da Avenida Ário Barnabé; Nº 1339/21 - JORGE LUÍS LEPINSK 

- Interceder junto à SEMOP, secretaria competente, um estudo para construir um 

estacionamento em frente ao Colégio Objetivo - Indaiatuba; Nº 1340/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar um estudo para instalação/implantação de Espaço Pet na frente do Colégio 

Objetivo; Nº 1341/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar a limpeza da ciclo faixa entorno do 

Pq. Ecológico; Nº 1342/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Estudar a possibilidade de 

instalação de alambrado com portão no entorno do Cemitério dos Indaiás; Nº 1343/21 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Realizar de serviço de tapa buraco na Rua Padre Vicente Rizzo - 

Jardim Pau Preto; Nº 1344/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar melhorias na segurança do 

trânsito na Rua Antônio Cantelli, Indaiatuba; Nº 1345/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Implementar um programa/projeto para inclusão da prática de meditação e/ou yoga nas 

atividades de assistência social promovidas em nosso município; Nº 1346/21 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Implementar um programa/projeto para inclusão da prática de meditação elou 

yoga nas atividades sócio esportivas para toda faixa etária no ginásio de esportes de município 

de Indaiatuba; Nº 1347/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implementar um programa/projeto 

para inclusão da prática de meditação e/ou yoga nas atividades promovidas pela secretaria de 
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cultura em nosso município; Nº 1348/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implementar um 

programa/projeto para inclusão da prática de yoga e/ou meditação nas aulas de educação 

física ou como atividades extracurriculares na rede do ensino fundamental e do ensino médio 

no município de Indaiatuba; Nº 1349/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a instalação de 

lixeiras no Parque Ecológico, Indaiatuba; Nº 1350/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder 

junto ao setor responsável para dar continuidade na pulverização e nebulização para 

desinfecção diária em locais públicos de grande circulação no Município de Indaiatuba; Nº 

1351/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Criar um sistema de ouvidoria itinerante sob o 

modelo da ouvidoria ativa; Nº 1352/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar um estudo 

de viabilidade para o pagamento de adicional de periculosidade aos agentes municipais de 

trânsito; Nº 1353/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo para implementação 

da coleta seletiva de porta-a-porta; Nº 1354/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder 

junto ao Governo do Estado de São Paulo para que o IAMSPE estabeleça na cidade um 

Centro de Assistência Médica-Ambulatorial (CEAMAS) para oferecer as especialidades 

médicas para os servidores públicos estaduais lotados no Município de Indaiatuba; Nº 1355/21 

- RICARDO LONGATTI FRANÇA - Intensificar as ações de fiscalização de queimadas no 

município; Nº 1356/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar manutenção do meio fio da 

calçada da Rua Riachuelo na Vila Georgina; Nº 1357/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar estudos de trânsito para melhoria do tráfego de veículos na Rua Jordalino Pietro Bom, 

no Jardim Morada do Sol; Nº 1358/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para 

examinar a viabilidade de instalação de uma base de atendimento médico no Parque do Mirim; 

Nº 1359/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar o recapeamento da Rua Humaitá, na altura 

do nº 27; Nº 1360/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar o recapeamento do Bairro Vila 

Soriano; Nº 1361/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar o recapeamento do Bairro Maria 

Helena; Nº 1362/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar o recapeamento do Bairro Aqui Se 

Vive; Nº 1363/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Estudar a possibilidade de que seja realizado 

o nivelamento da tampa de bueiro que fica na Rua Tuiuti - Bairro Centro; Nº 1364/21 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar pintura de faixa proibido estacionar e também estudo para 

implantação de pintura de faixa parada de ônibus escolar, fundos da E.E. Dom José de 

Camargo Barros; Nº 1365/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à Secretaria de Obras 

do Município, em caráter de urgência, para efetuar reparo e nivelar a tampa do poço de 

inspeção com a camada asfáltica na Rua Tuiuti, em frente ao número 620; Nº 1366/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à SEMOP, em caráter de urgência, para efetuar o 

fechamento da viela existente entre o fundo das casas e o empreendimento do Parque 
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Imperattore, Jardim Bem Te Vi; Nº 1367/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à 

SEMOP, em caráter de urgência, para efetuar a pintura e demarcação de solo com sinalização 

de trânsito na Rua Paraná ao lado da Escola Vicente Bernardinetti; Nº 1368/21 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Podar árvore na Av. Ario Barnabé frente ao n° 2.120 — Jd. Morada do Sol; 

Nº 1369/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a limpeza do bueiro na Rua Paraná, esquina 

com Rua Almirante Tamandaré; Nº 1370/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar, em caráter de 

urgência, manutenção e reparo do semáforo para pedestres de fronte à Escola Vicente 

Bernardinetti - Rua Almirante Tamandaré, Indaiatuba; Nº 1371/21 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Viabilizar para que sejam instalados enfeites de Natal em toda a extensão da Rua 

João Martini (Ant. 40), com início na Av. Ario Barnabé, finalizando no Bairro João Pioli; Nº 

1372/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que no novo Parque Ecológico do 

Buru, Campo Bonito, que está com suas obras em andamento, sejam instaladas áreas de 

lazer, campo de futebol, playground, academia ao ar livre, quadras poliesportivas, e inserir 

peixes no lago, para atender os moradores da região e a todos os munícipes de nossa cidade; 

Nº 1373/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar substituição de abrigo de ponto de 

ônibus situado na Rua Tucuruvi, altura do número 615, no Jardim Paulistano; Nº 1374/21 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar a pintura de faixas zebradas na esquina da Rua 

Almirante Tamandaré com a Rua Sargento Max Wolf Filho; Nº 1375/21 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Providenciar estudo de viabilidade para que o SAAE crie um aplicativo de 

celular visando ampliar e facilitar o acesso às informações, serviços e consultas; Nº 1376/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à SEMOP, em caráter de urgência, para efetuar a 

instalação de lombada na via de acesso ao Parque do Mirim, Indaiatuba; Nº 1377/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Efetuar, em caráter de urgência, pintura da faixa para pedestres de fronte à 

Escola Vicente Bernardinetti, Rua Almirante Tamandaré, Indaiatuba; Nº 1378/21 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Providenciar a construção de uma passarela para pedestres e ciclistas sob 

trevo/trecho compreendido entre a Av. Visconde de Indaiatuba e a Av. Coronel Antônio 

Estanislau do Amaral; Nº 1379/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Resolver o problema de 

empoçamento de água localizado na Rua Antônio Barnabé, esquina com a Rua José Carlos 

Geiss — Dist. Ind. Recreio Campestre Joia (próximo ao portal do Distrito Industrial); Nº 1380/21 

- LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar o reparo e manutenção no bueiro, localizado na Rua Maria 

Corral Perez, em frente ao número 71 — Jd. Belo Horizonte; Nº 1381/21 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Viabilizar a compra de uniformes e equipamentos de segurança, tais como: luvas, 

botas ou botinas, entre outros, para os servidores públicos municipais lotados na Secretaria 

Municipal de Obras e Vias Públicas e para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 
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Ambiente; Nº 1382/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Realizar a limpeza dos bueiros da 

Avenida Ário Barnabé e toda a sua extensão, no Jardim Morada do Sol; Nº 1383/21 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Bororó, 

Vila Maria Helena; Nº 1384/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a construção de 

uma lombada elevada na Avenida Francisco de Paula Leite, entre o posto de combustível Shell 

e Resukar Center Car, no Bairro Recreio Campestre Jóia, próximo à Avenida Ário Barnabé; Nº 

1385/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Realizar a manutenção das lixeiras ecológicas do 

Parque Ecológico em toda a sua extensão; Nº 1386/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Implantar na região do Parque Ecológico Jardim Regente um 'Espaço Pet'; Nº 1387/21 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Providenciar melhoria do trânsito na estrada do Sapezal, na 

altura do desvio do pedágio que dá acesso às Chácaras Alvoradas; Nº 1388/21 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Viabilizar a implantação de ponto de coleta de óleo de cozinha nas 

escolas municipais, com o objetivo de minimizar os impactos ambientais que seu descarte 

inadequado pode causar; Nº 1389/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar substituição 

de placas nos pontos de coleta de recicláveis, com o intuito de educar os usuários, dando uma 

nova ótica sobre o tema; Nº 1390/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar um programa de 

extensão universitária e voluntária denominado 'Adote um Idoso'; Nº 1391/21 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Implantar um programa de acessibilidade e divulgação denominado 

'Comunicação audiovisual da cor de bengalas dos deficientes visuais'; Nº 1392/21 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que seja feita uma redução do canteiro central da Av. 

Manoel Ruz Peres, com início na UBS João Pioli, até a Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé; Nº 

1393/21 - OTHNIEL HARFUCH - Providenciar a instalação de lixeiras tipo container na rua 

Benedita Ribeiro Barnabé, 31- Jardim Morumbi; Nº 1394/21 - OTHNIEL HARFUCH - Inserir na 

grade curricular do ensino fundamental aula de empreendedorismo; Nº 1395/21 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Implantar o portal do voluntário no site da prefeitura, visando divulgar 

os espaços de voluntariado ofertados pelas entidades; Nº 1396/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Instalar placas alertando aos motoristas sobre a travessia de animais silvestres na 

Avenida Windsor Park e Alameda Irmãos Bannwart; Nº 1397/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Retomar as atividades de divulgação dos animais disponíveis para adoção no 

CRA - Centro de Reabilitação Animal, conforme Lei Municipal nº 6.744, de 24 de julho de 2017; 

Nº 1398/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar câmeras de monitoramento nos 

cruzamentos das ruas Algemiro Coraine Júnior com Maria Armelin Trinca, Jardim Califórnia; Nº 

1399/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar um estudo de viabilidade técnica para 

que os horários das linhas de ônibus que atendem o Distrito Industrial sejam estendidos até às 



 
 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 

 

 

23h30; Nº 1400/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar uma passagem para pedestres e 

providenciar melhoria da iluminação no viaduto de Itaici, situado sobre a linha férrea; Nº 

1401/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar um estudo de viabilidade para 

instalação de um redutor de velocidade na Marginal Direita do Parque Ecológico, na altura do 

número 4.186 (próximo à Sorveteria Indaiá); Nº 1402/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Instalar bebedouro de água na Praça do Complexo Educacional Prof.ª Laura Fahl Corrêa; Nº 

1403/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Transformar a atual quadra de futebol de areia da Praça 

Brigadeiro Faria Lima, localizada na Rua Luiz Narezzi — Nucl. Hab. Brg. Faria Lima - Cecap 3, 

em uma quadra de futebol society de grama sintética; Nº 1404/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - 

Realizar a revitalização da quadra de esportes e a manutenção nos aparelhos da Academia ao 

ar livre no Bairro Jardim Doutor Carlos Augusto de Camargo Andrade. A seguir, usaram da 

palavra para dar ênfase a indicações de suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) DÉCIO 

ROCHA DA SILVA, LEANDRO JOSÉ PINTO, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS, RICARDO LONGATTI FRANÇA, ANA MARIA DOS SANTOS e 

ALEXANDRE CARLOS PERES. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as indicações 

serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal, pelo Departamento de Expediente, e que 

as moções e projeto de lei do Sr. Vereador SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA foram retirados da pauta 

devido a sua ausência por motivo de luto na família. Seguiu-se à leitura em bloco das moções:  

Nº 262/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula o pároco Pe. Rogério Almeida pelos 

02 anos de Ordenação Sacerdotal na Paróquia Santa Rita de Cássia; Nº 263/21 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS, 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DÉCIO ROCHA DA SILVA, JORGE LUÍS LEPINSK, 

LEANDRO JOSÉ PINTO, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE 

SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Apoio pela 

aprovação do Projeto de Lei 2.022/2019 de autoria do Deputado Federal Mauro Nazif (PSB-

RO); Nº 264/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula a servidora pública Telma 

Schiavinato Silva pela merecida aposentadoria após o excelente trabalho prestado a nossa 

Indaiatuba durante 33 anos; Nº 266/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Pesar pelo falecimento do 

Sr. Roberto Cavalcanti Branco, ocorrido em 15 de agosto de 2021; Nº 267/21 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Congratula o Guarda Civil de Classe Distinta Divino Doniseti Theodoro, 52 

anos, atua na corporação a 24 anos, sempre zelando pela segurança de nossos munícipes; Nº 

268/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Pesar pelo falecimento de Marco Antônio Geraldo, 

ocorrido aos 18 de agosto de2021; Nº 269/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Pesar pelo 

falecimento do venerável Jefferson Henrique de Souza, primeiro vice-presidente da Sociedade 
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Brasileira de Eubiose, ocorrido em 17 de agosto de 2021; Nº 271/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO 

- Congratula o Laboratório Dra. Edna Jaguaribe, pelos seus 45 anos de história, respeitando 

todas as regulamentações e sempre mantendo o foco na satisfação de seus pacientes, 

auxiliando os médicos num diagnóstico preciso e correto, tornando-se referência em Indaiatuba 

e região; Nº 272/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula a 

Executiva Municipal do Partido Republicanos pelos 16 anos de fundação com sua sede em 

Brasília/DF, a ser comemorado no dia 25 de agosto; Nº 273/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA, 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula a todos os advogados e advogadas pela 

comemoração do “Dia do Advogado”, celebrado em 11 de agosto de 2021, em especial a 

advogada Rosana de Cássia Gasgues Pavarina Chignolli; Nº 274/21 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Pesar pelo falecimento da Sra. Rozana Domingues Ruela, ocorrido em 21 de 

agosto de 2021; Nº 275/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Pesar pelo falecimento de Silmara 

Aparecida Teixeira Pechoto, ocorrido aos 22 de agosto de 2021; Nº 276/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Pesar pelo falecimento de José Raimundo de Sousa Neto, ocorrido aos 22 de 

agosto de 2021; Nº 277/21 - OTHNIEL HARFUCH - Pesar pelo falecimento do Sr. Marcelo Luiz 

Ramos, ocorrido em 21/08/2021; Nº 278/21 - JORGE LUÍS LEPINSK, ALEXANDRE CARLOS 

PERES, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DÉCIO ROCHA DA SILVA, LEANDRO JOSÉ 

PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, SILENE SILVANA CARVALINI, 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o Excelentíssimo 

Senhor Deputado Estadual Rogério Nogueira, pelo envio de recursos para a Cidade de 

Indaiatuba. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os(as) Srs(as). 

Vereadores(as) DÉCIO ROCHA DA SILVA, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE,  ANA MARIA DOS SANTOS, OTHNIEL HARFUCH e JORGE LUIS LEPINSK. 

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

(por unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as moções de pesar serão 

enviadas às famílias enlutadas, nos termos do artigo 165, §2°, do Regimento Interno. Com a 

palavra, o Sr. Presidente declarou suspensa a sessão por dois minutos. Reaberta a sessão, 

procedeu-se à leitura das matérias apresentadas: Projeto de Resolução Nº 9/21 - A Mesa da 

Câmara Municipal - Institui o Grupo de Trabalho de Proteção de Dados no âmbito da Câmara 

Municipal de Indaiatuba e dá outras providências; Projeto de Resolução Nº 10/21 – Comissão 

de Justiça e Redação - Denega recurso interposto pela Vereadora Ana Maria dos Santos; 

Projeto de Lei Nº 116/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Doutor José Maurício 

Ims Pires da Cunha o logradouro público do Reserva Petrus, que especifica; Projeto de Lei Nº 

124/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Denomina Aparício Bonifácio Leite o logradouro 
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público do Jardim Park Real, que especifica; Projeto de Lei Nº 134/21 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Denomina Rua Yuiti Hayashi, o logradouro público do Loteamento Jardim 

Indaiatuba Golf, que especifica; Projeto de Lei Nº 136/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina 

Rua Margarida Tavares Lucarelli o logradouro público no Vale do Sol - Indaiatuba - SP, que 

especifica; Projeto de Lei Nº 138/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Institui e inclui no Calendário 

Oficial de Eventos do Município de Indaiatuba o Dia Municipal do Profissional de 

Administração, a ser comemorado anualmente no dia 09 de setembro, e dá outras 

providências; Projeto de Lei Nº 148/21 - Executivo Municipal - Dispõe sobre desafetação e 

autorização de alienação de bem público e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 150/21 - 

Executivo Municipal - Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Indaiatuba para o 

período de 2022 a 2025 e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar Nº 9/21 - 

Executivo Municipal - Altera dispositivos da Lei nº 4.608, de 11 de novembro de 2004, que 

dispõe sobre a Instituição do Código de Edificações do Município de Indaiatuba 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. Em seguida, a Mesa da Câmara apresentou requerimento de urgência 

especial ao Projeto de Lei Nº 143/2021 - 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. Colocado em votação, o requerimento de regime de urgência especial foi 

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, 

SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS, determinou o Sr. Presidente 

que se passasse à Ordem Do Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 143/2021 - 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. Emenda Nº 1 (Modificativa) - 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Altera a redação do caput do Art. 27-A do Projeto de Lei nº 

143/2021; Emenda Nº 2 (Modificativa) - JORGE LUÍS LEPINSK - Altera a redação do inciso III 

do Art. 27-A - Art. 1º do Projeto de Lei nº 143/2021; Emenda Nº 3 (Modificativa) - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Altera a redação do § 4º do Art. 27-A do Projeto de Lei nº 143/2021; Emenda Nº 4 

(Aditiva) - LEANDRO JOSÉ PINTO - Acresce o Art. 2º ao Projeto Lei 143/2021, renumerando-
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se os demais. Colocadas em discussão e votação, as emendas foram APROVADAS (por 

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

Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes projetos: Projeto de Lei 

Nº 115/2021 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Professora Maria Rita Pires da 

Cunha o logradouro público do Reserva Petrus, que especifica; Projeto de Lei Nº 130/2021 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Dr. Williams Elias Manzur Morillo, o logradouro 

público do Loteamento Parque Barnabé, que especifica. Colocados em discussão e votação, 

foram APROVADOS (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 129/2021 - ARTHUR MACHADO 

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

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

108/2021 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre a realização de visitas virtuais, 

realizadas através de videochamadas, para pacientes internados por complicações de Covid-

19. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES 

explicou que o projeto formaliza a realização das visitas virtuais através de videochamadas 

para pacientes de Covid-19, desde que tenham o aval do médico responsável, o que permite 

mais proximidade entre os entes queridos, dando uma sensação de bem-estar e amenizando o 

sofrimento dos pacientes internados. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade) 

em segunda votação; 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. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença do Diretor do Procon, Sr. 

Ivan Gílio, e do Diretor da Habitação, Sr. Valdney dos Santos. Colocado em discussão e 

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

117/2021 - 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. Emenda Nº 1 

(Modificativa) - ALEXANDRE CARLOS PERES - Alteração redação dos Arts. 1º ao 4º do 

Projeto de Lei nº 117/2021. Colocada em discussão e votação, a emenda foi APROVADA (por 

unanimidade). Colocado em discussão o projeto, com a palavra, o Sr. Vereador ALEXANDRE 

CARLOS PERES esclareceu que as mudanças foram na redação do projeto, substituindo o 

nome da Fundação Pró-Memória por Departamento de Preservação e Memória. Colocado em 

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

140/2021 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Dispõe sobre a publicidade dos preços nos postos 

de combustíveis e dá outras providências. Emenda Nº 2 (Modificativa) - JORGE LUÍS 
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LEPINSK, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Altera o artigo 2° ao projeto de lei 140/2021. 

Colocada em discussão a emenda, com a palavra, o Sr. Presidente comentou que o projeto 

obrigará os postos de gasolina a colocarem, do mesmo tamanho da promoção, o dia da 

semana em que está sendo feita, a fim de evitar enganos de clientes em postos de gasolina. 

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

votação o projeto, 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 dezenove 

horas e trinta e quatro minutos, deu-se por encerrada a presente sessão e de tudo, para 

constar, foi lavrada esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente 

e pela Sra. 1ª Secretária. 

 

 

 

 

JORGE LUÍS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

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

TRANSCRIÇÃO DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 23 de agosto de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. Declaro aberta a 22ª 

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

vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. "Porque toda a lei se cumpre 

numa só palavra, nesta: Amarás a teu próximo como a ti mesmo". Gálatas, Capítulo 5, 

Versículo 14. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Antes de entrar o expediente, eu gostaria 

de agradecer imensamente a presença do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Rogério 

Nogueira. O qual convido o vereador Arthur Spíndola, líder do governo, para fazer a saudação 

ao mesmo. Gostaria também de pedir para o Doutor Chiaparine e ao vereador Leandro Pinto 

para que conduza o deputado, o nobre deputado até a nossa bancada para acompanhar a 

sessão junto com a gente. Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Boa noite, Sr. Presidente, ao nobre deputado 

estadual Rogério Nogueira, a todos os vereadores, a todos aqui presentes, principalmente a 

todos os funcionários desta Câmara. Excelente noite. Muito obrigado por tudo. E a todos que 

nos acompanham nas redes sociais. Sr. Presidente, é uma honra para mim fazer essa 

saudação ao deputado estadual Rogério Nogueira. E muitas pessoas nos perguntam: qual é a 

importância do deputado para o nosso município? Pois bem, só nas últimas semanas, vamos ir 

cronologicamente, de trás para a frente, aliás, de frente para trás, não é? Estivemos juntos em 

uma visita nessa sexta-feira no Hospital Augusto de Oliveira Camargo que com recursos que 

passam a somatória de seis milhões de reais, o deputado conseguiu trazer para a nossa 

cidade dezessete respiradores. A nossa capacidade de leitos de UTI, por conta do trabalho do 

deputado, foi para trinta e um leitos de adultos, além dos dezoito para UTI neonatal. Além 

disso, nós vimos também o trabalho do deputado em relação à rodovia Lix da Cunha, algo que 

era um gargalo para o nosso município. Entre tantas outras coisas que o deputado trouxe para 

a nossa cidade. 
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E qual é a interlocução? Nós sabemos que o deputado tem um grande trabalho perante o 

estado de São Paulo, mas sem um deputado representando a nossa cidade, nós não 

conseguimos ter uma interlocução direta com o governo do estado. E se vocês não sabem, a 

maior renda que tem na cidade de Indaiatuba, hoje, é provinda de ICMS, que é o imposto 

estadual. Então, se nós não tivermos um diálogo direto com o governo do estado, se nós não 

tivermos a união entre o Legislativo estadual e o Legislativo municipal, estes vereadores, a 

nossa cidade vai ficar para trás. E, hoje, ela está na frente, ela é um expoente, ela é um 

exemplo porque nós temos um grande representante na Alesp, que é o deputado Rogério 

Nogueira. 

Deputado, seja muito bem-vindo à nossa sessão. Muito obrigado pela sua presença. E espero 

que cada vez mais esse legislativo cresça junto com o senhor e traga melhorias para nossa 

cidade. Parabéns por todo o trabalho e muito obrigado. Ótima noite. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Passo a palavra agora ao Excelentíssimo 

Senhor Deputado, Senhor Rogério Nogueira. 

SENHOR ROGÉRIO NOGUEIRA: Boa noite a todos e a todas, não é? Nós temos aqui a 

vereadora Ana, nossa mulher junto com a Silene, representando aqui a Câmara Municipal. O 

Ricardo França, Doutor Othoniel (sic), também está aqui o Alexandre Peres, Doutor 

Chiaparine, o Índio, nosso famoso Índio da Doze, está aqui o Leandro Pinto, o Arthur. 

Obrigado, viu, Arthur, pela homenagem aí, essa moção. E também o pastor Décio, e o 

presidente da Câmara, nós temos aqui o Pepo. Eu fico feliz de estar aqui. Faz muito tempo que 

a gente está marcando para estar aqui na Câmara Municipal, até porque passado essa... 

melhorado essa pandemia, que nós estamos vivendo aí desde março de dois mil e vinte, 

muitas vezes a pessoa pública, né, ficou afastado aí da população. E esse meio de 

comunicação, seja as câmaras municipais e também o meio de internet, a rede social faz com 

que a gente possa prestar conta à população. E eu fico feliz de vir aqui, porque na sexta-feira 

nós fomos lá, convidamos os vereadores para estar presentes lá no Haoc, né, que hoje nós 

vemos uma dificuldade no estado de São Paulo, principalmente, na saúde, santas casas 

fechando em plena pandemia, que não podem receber dinheiro do governo do estado e do 

governo federal por não estarem em ordem com as documentações. As nossas cidades 

vizinhas, morrendo gente porque a capacidade e o investimento na saúde não foram 

suficientes. Mas Indaiatuba fez a lição de casa e vem fazendo a lição de casa. Todos os 
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recursos que deputados enviam para a saúde em Indaiatuba são bem aplicados e bem 

representados. Por isso é que nós conseguimos praticamente equipar o Haoc, são dez milhões 

de reais, seis milhões e duzentos e cinquenta reais, agora, que já recebeu, já comprou os 

equipamentos. Nós temos lá um aparelho supermoderno, que o próprio vereador Chiaparine, 

Doutor Chiaparine trabalhou para isso, não é? Fazer a parte de coração, né, Chiaparine. Tem 

um nome específico lá, né, faz o cateterismo. Uma máquina de dois milhões e duzentos e 

cinquenta mil, onde os indaiatubanos vão poder fazer essa cirurgia aqui em Indaiatuba. São as 

camas todas eletrônicas. Lavandeira com secadora, até máquina para passar, lá, as roupas, 

enormes, um equipamento de grande necessidade. Também aparelhos de raio-X portáteis, 

porque muitas vezes a dificuldade de fazer um raio-X e levar o paciente. Eu até passei por isso, 

muitas vezes, para fazer um raio-X, e todo esse equipamento já está lá no hospital, não é vai 

vir, já está lá. O hospital está equipado. E agora mais quatro milhões de reais para a usina de 

oxigênio, não é? Nós acompanhamos aí o Brasil, a falta de oxigênio. Então, quatro milhões de 

reais o hospital Haoc estar fazendo a usina do oxigênio. Enfim, passado aí, de janeiro até 

agora, presidente, só de emendas e também de ajuda do governo do estado, junto ao 

governador, a nosso pedido, eu vou associar um informativo, passa de trinta e cinco milhões de 

reais. 

São SPs importantes aqui para a cidade, a SP setenta e cinco, o desvio do pedágio ali, 

Helvetia. Também na área da habitação, um milhão de reais. E nós vamos ter o projeto piloto 

na habitação, que é a casa para solteiros, apartamentos para solteiros. Mas não é... vai ser 

algumas regrinhas, não é o solteiro, mas o solteiro, que muitas vezes perdeu o mãe, perdeu o 

pai, ou tem o deficiente físico também. Então, tem algumas regras. Mas vai ser lançado em 

Indaiatuba esse projeto piloto. E vai servir para o todo o estado de São Paulo. Então, são 

inúmeros recursos que beneficiam a nossa cidade. 

Nós vemos o trânsito, Ricardo França, você que sempre está aí nos semáforos, trabalhando de 

uma forma diferenciada, mas, foram quase dois milhões de reais para o trânsito de Indaiatuba, 

não é? E são investimentos importantes também, porque visam o pedestre, as pessoas mais 

idosas, o ciclista. Então são investimentos muito importantes para a cidade. 

Fora isso, gente, em todas as áreas, no meio ambiente, também na área do bombeiro, foi carro 

que veio para o bombeiro. Na área da segurança, lá, os novos delegados para a cidade, que já 

era uma promessa antiga. São poucos ainda, vierem dois, alguns investigadores. Mas são 

poucos pelo tamanho que é o nosso município. Hoje é até vergonhoso falar que em Indaiatuba 

tem quatro delegados e os pouquíssimos investigadores e escrivães que nós temos aqui. É 
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vergonhoso. Nós temos que ter mais ainda, mas mesmo assim a gente sabe que tudo isso foi 

um trabalho que não foi feito, uma lição de casa de governos passados que não fizeram 

concurso públicos, principalmente para mulher. Hoje nós temos aí recurso para fazer a 

Delegacia da Mulher, investir na Delegacia da Mulher, mas não temos delegadas, porque não 

foi feito concurso público para delegadas. E tudo isso está acontecendo agora, e Indaiatuba só 

vai ganhar por isso. 

Então, presidente, e vereadores, eu agradeço a presença sempre de vocês na assembleia. 

Vocês estão sempre lá reivindicando melhorias para a cidade. Meu gabinete, vocês sabem que 

é aberto. Para mim não interessa se é oposição, se não é, a gente procura prestar atenção na 

cidade de Indaiatuba e em toda a nossa região. Então eu quero agradecer sempre aí a vocês, 

e contem sempre com o meu apoio, com o meu trabalho aqui na cidade de Indaiatuba. 

Obrigado, viu, presidente. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Nós que agradecemos todo o empenho do 

deputado pela cidade. Sabemos que Indaiatuba é uma cidade estruturada, mas sem esse elo, 

sem essa ajuda do governo estadual seria impossível tantas realizações que estão sendo feitas 

estarem acontecendo. Vamos para o Expediente. E com a palavra a primeira secretária, Silene 

Carvalini. 

EXPEDIENTE 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da Ata de 21ª Sessão 

Ordinária de dezesseis 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, Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. Sérgio Teixeira, 

"Efetuar a limpeza da ciclofaixa entorno do Parque Ecológico". 

Luiz Carlos Chiaparine, "Realizar serviço de tapa-buraco na Rua Padre Vicente Rizzo, Jardim 

Pau Preto". 

Ana Maria dos Santos, "Implementar um programa ou projeto para a inclusão da prática de 

ioga e/ou meditação nas aulas de educação física ou como atividades extracurriculares na rede 

do ensino fundamental e do ensino médio no município de Indaiatuba". 
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Ricardo França, "Realizar estudos para examinar a viabilidade de instalação de uma base de 

atendimento médico no Parque Mirim". 

Pepo, "Interceder junto à Semop, em caráter de urgência, para efetuar o fechamento da viela 

existente entre o fundo das casas e o empreendimento do Parque Imperattore, Jardim Bem-Te-

Vi". 

Alexandre Peres, "Providenciar estudo de viabilidade para que o Saae crie um aplicativo de 

celular visando ampliar e facilitar o acesso às informações, serviços e consultas". 

Leandro Pinto, "Viabilizar a compra de uniformes e equipamentos de segurança, tais como: 

luvas, botas ou botinas, entre outros, para os servidores públicos municipais lotados na 

Secretaria Municipal de Obras e Via Pública e para a Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Meio Ambiente". 

Silene Carvalini, "Providenciar melhoria do trânsito na Estrada do Sapezal, na altura do desvio 

do pedágio, que dá acesso às Chácaras Alvorada". 

Wilson José dos Santos, Índio da Doze, "Viabilizar para que seja feita uma redução do canteiro 

central na Avenida Manoel Ruz Peres, com início na UBS João Pioli até a Avenida Engenheiro 

Fábio Roberto Barnabé". 

Othniel Harfuch, "Inserir na grade curricular do ensino fundamental aula de 

empreendedorismo". 

Arthur Spíndola, "Implantar o portal do voluntário no site da prefeitura, visando divulgar os 

espaços de voluntariado ofertados pelas entidades". 

Décio Rocha, "Realizar a revitalização da quadra de esportes e a manutenção nos aparelhos 

da academia ao ar livre no bairro Jardim Doutor Carlos Augusto de Camargo Andrade". 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Décio Rocha. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Obrigado pela oportunidade da palavra, presidente. 

Cumprimento toda a mesa, Senhores e Senhoras Vereadores, público presente, a imprensa 

escrita e falada, o público que nos acompanha de casa. Quero fazer um cumprimento todo 

especial ao nosso deputado estadual Rogério Nogueira. Dizer que a sua visita aqui, deputado, 

muito enobrece a nossa câmara. E tenho muita confiança em dizer que o senhor, se não for o 
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mais, mas com certeza um dos deputados mais atuantes do estado de São Paulo. 

Cumprimentar também o Mário, nosso amigo, assessor do Rogério, que está acompanhando 

aqui a sessão na Câmara tempo. E até aproveitar, Rogério, gostaria até de fazer um 

agradecimento, eu tive uma sinalização do Mário, como você bem disse, o Rogério sempre de 

portas abertas, o seu gabinete, a todos os vereadores. Estive visitando lá a Alesp e levei um 

pedido lá, um pedido de vans de transporte de paciente de Indaiatuba. Indaiatuba tem muito 

essa conexão, Indaiatuba Campinas, Unicamp, não é? E o Mário já sinalizou que essas vans aí 

foram autorizadas. Então, quem ganha é o município, a saúde da nossa cidade. Muito 

obrigado, deputado, pela atenção. 

A indicação partiu de uma visita lá no bairro Camargo Andrade, até falando, citando mais uma 

vez o Rogério, no sábado, esteve lá no bairro do Campo Bonito, entregando lá a base da 

Guarda Civil, o Rogério fez lá um comentário interessante, que a régua em Indaiatuba é lá em 

cima, a cobrança é... então, todo mundo hoje, todos os bairros, hoje, querem ter, né, vereador 

Índio, um complexo poliesportivo, não é? Um dia a gente vai... está caminhando para isso, 

vários aí para serem entregues. Mas o pessoal lá do jardim Camargo Andrade sonha com esse 

complexo, mas pelo menos pede. E eu indico ao Senhor Prefeito, o pessoal lá pede uma 

revitalização da quadra de esportes, uma manutenção na academia ao ar livre lá, que o 

pessoal está precisando dar uma melhorada lá. Então é uma indicação para que haja uma 

revitalização lá na quadra. Eu tenho a certeza que o Senhor Prefeito, o nosso querido prefeito 

Nilson Gaspar, junto com a Secretaria de Obras, irá atender essa nossa indicação. Muito digno, 

presidente. 

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

Queria lembrar os nobres colegas que nós temos aqui hoje, para apresentar, uma moção ao 

deputado Rogério Nogueira. E quem tiver alguma saudação, aproveitar o momento da moção. 

E agora vamos focar nas indicações. Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite nobres 

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

aqui ao meu amigo Mário, ex-superintendente da Fiec. Obrigado pela presença. Agradecer 

aqui a presença do nobre deputado estadual meu amigo Rogério Nogueira, o qual sou fã desde 

menino, que assistia você nos representando e levando o nome do nosso município a todo o 

Brasil, sendo multicampeão quando você era corredor de motocross. E parabéns pelo 

belíssimo trabalho nesses cinco mandatos, que vem trabalhando por Indaiatuba e toda a 
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região. Obrigado pela presença. É um prazer de falar aqui com você na mesa. Agradecer aqui, 

também, a todos da mesa. 

Nobre presidente, a minha indicação, esses dias eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, 

onde eu trabalhei por quatro anos, e também passei na Secretaria de Obras. O senhor mesmo 

sabe que eu trabalhei por lá. E os funcionários, aqueles mais simples, que trabalham no 

pavimento. O que seria o pavimento? É o tapa-buraco. Aqueles do caminhão, que são os 

funcionários que são do cata-bagulho. Resumindo, os funcionários mais simples da prefeitura, 

eu presenciei, eu presenciei um descaso. A gente sabe que às vezes não seria um desleixo 

dos nossos secretários e do nosso prefeito, mas pode ser aí coisa que passa despercebido, 

mas um descaso nos uniformes de trabalho dessas pessoas. Gente, a nossa cidade é uma das 

cidades, se não a mais bela do nosso país, em gestão, em qualidade de vida. Agora, temos 

que dar valor para esses funcionários que levam o nome da nossa cidade. São os varrem a 

rua, os que tapam buracos, que com nossas indicações, eles vão lá tapar o buraco. Então, me 

desculpe, peço aqui ao secretário de Meio Ambiente, ao secretário de Obras e, claro, pedir 

também aqui ao Senhor Prefeito que possa olhar para essa classe, eles são os soldados da 

nossa cidade. São os que são linha de frente. Então, eu peço com carinho. Gente, é coisa 

simples. É uma camiseta, eu vi gente com camisa furada, rasgada. E como eu trabalhei lá, eu 

tenho essa intimidade de eles chegarem até mim. Sapatão, rasgado. Então, às vezes é coisa 

mínima. Então eu peço aqui, novamente falando, o nosso prefeito faz um trabalho belíssimo no 

nosso município, às vezes esquece desse detalhe, é uma coisinha simples. Então, que possa 

dar uma olhada com mais carinho para esses funcionários. Mais uma vez, muito obrigado a 

todos que nos assistem. Deputado, mais uma vez, parabéns pelo belíssimo trabalho. Obrigado 

a todos, uma boa noite a cada um de vocês. Uma ótima sessão. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Em cima da indicação do nobre vereador, 

eu peço para que o líder do governo leve isso até o prefeito, porque todos nós sabemos que é 

uma empresa terceirizada. Então, o secretário pode cobrar a empresa, a Corpus, não é? E com 

certeza esse problema será sanado. Com a palavra, vereador. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Sr. Presidente, não falei da empresa terceirizada, eu 

falei dos funcionários de carreira da Prefeitura, com todo o respeito. Os funcionários da Corpus 

estão bem vestidos, que eu acompanho. Nossos funcionários da Prefeitura aí, que tem que ter 

um pouquinho mais de atenção por parte de todos os Senhores Secretários das secretarias 

que eu mencionei, muito obrigado. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Continua o pedido ao vereador, ao líder de 

governo para levar. Quando o nobre vereador falou os funcionários que varrem rua, no meu 

entendimento, são funcionários da Corpus. Eu queria aqui registrar a presença do vereador 

licenciado Hélio Ribeiro, atual secretário Social. Muito obrigado pela presença e seja sempre 

bem-vindo aqui vereador. Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

com certeza levarei e tenho certeza que é apenas uma questão temporária. Vamos arrumar. É 

para isso, realmente, que os vereadores estão aqui, para poder passar coisas que auxiliam a 

gestão da cidade. Sr. Presidente, falar rapidamente apenas de uma de minhas indicações, vou 

focar exclusivamente nela porque acho que realmente que é uma ideia que pode nos levar 

para outro patamar em relação ao terceiro setor da cidade, em relação ao voluntariado, a 

implantação de um portal do voluntario no nosso sítio, né, no site da prefeitura, de que 

maneira? Ao invés de a gente ter um cadastro para o voluntário preencher, colocar os dados 

dele, ficar à disposição das entidades, a ideia é que as próprias entidades possam divulgar em 

que precisam de voluntários. Então, nós temos pessoas que têm a disponibilidade integral, nós 

temos pessoas que têm uma disponibilidade parcial e tem a gente que pode ajudar 

esporadicamente. Então, podemos ter voluntários que possam apenas ajudar em uma 

determinada ação no ano, mas eles podem ajudar. E assim a gente encurta essa dificuldade 

que nós temos de terceiro setor, ONGs, entidades, com vontade de fazer muita coisa, mas sem 

braço, sem pessoas que possam ajudar. E pessoas que queiram ajudar sem saber como e 

onde ajudar. Então, criando esse portal do voluntariado, a gente consegue trazer uma 

proximidade e uma maior efetividade aos eventos realizados pelo terceiro setor, por ONGs ou 

entidades. 

E é importante também que a gente possa destacar área, então, o cara quer ajudar na causa 

animal, não, ele quer ajudar na causa social, não, ele quer ajudar especificamente em uma 

determinada entidade. Então, eu quero dar o exemplo aqui da Casa Esperança, do Chico e da 

Jennifer que é uma excelente entidade da cidade, conhecida, temos até a nossa querida 

vereadora Ana Bannwart se voluntariando também na entidade. São locais... Ela realiza uma 

determinada atividade com um determinado intuito, naquele horário, com aquela finalidade e as 

pessoas corretas conseguem auxiliar e as pessoas corretas conseguem ajudar se chegar 

próximos. E com isso quem ganha é a sociedade de Indaiatuba. Com isso quem ganha é a 

prefeitura, que consegue fazer esse canal, e as entidades, que conseguem ser mais objetivas. 

E isso serve tanto para eventos esporádicos quanto permanentes quanto para próximos 
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mutirões. Eu me recordo recentemente, pastor Chico, me corrija se eu estiver enganado, que 

na pandemia houve o Toneladas do Bem, a Casa Esperança distribuiu mais de três toneladas 

de alimentos. E nessa distribuição contou-se cem por cento com a ajuda de voluntários. Então, 

naquele momento, naquela atividade, ia ser muito importante que a gente tivesse cada vez 

mais braço. 

Quero só aproveitar, Sr. Presidente, para encerrar, mandar um abraço para o direito do Procon, 

Ivan Gilio, grande parceiro, um grande diretor para a nossa cidade. Parabéns pelo trabalho, 

também, Ivan. Um grande abraço a todos e uma ótima sessão. 

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

a palavra o vereador Índio, Wilson, Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos aqui 

presentes. Primeiro boa noite a Deus, não é? Boa noite a cada um, meus amigos vereadores, a 

todos da imprensa aqui presente. Boa noite ao nosso deputado Rogério Nogueira, o qual eu 

agradeço, por tudo o que você tem feito para a nossa cidade e também para a cidade, do 

nosso município aqui. Agradecer aqui o presidente do nosso partido, o Hélio Ribeiro, está 

presente, o meu amigo Mário, o Ivan do Procon, a Paloma. Procon é um órgão que, hoje, é um 

dos principais responsáveis pelo país aí, por tudo. Só perde para o Corpo de Bombeiros, claro, 

né, Ivan? O resto, graças a Deus, o Procon está sempre se destacando, a Paloma, que exerce 

sua função também no Procon. 

Hoje eu quero aqui primeiramente agradecer a meus amigos vereadores pela minha Indicação 

27, feita dia três de março, no qual, hoje, a prefeitura, agora, terá um sistema on-line no qual a 

gente não mais terá a necessidade para ir até os órgãos competentes quando a gente quiser 

fazer o recurso de uma multa, solicitar um trabalho, tá? Hoje, a gente já pode fazer direto via 

on-line. 

Sr. Presidente, quero aqui fazer uma pequena justificativa sobre a indicação que foi feita ali por 

mim no João Pioli. Todo mundo sabe ali ao lado do posto de saúde, quando a gente vem para 

a cidade, ele se estreita ali, o por quê? Porque os carros normalmente estacionam ali. E eles 

estacionando, estreita a avenida, estreitando a avenida, causa aquele tumulto. Então, estou 

pedindo para os órgãos competentes que seja feita uma retirada daquela margem para que 

possa dar condições para esses veículos ali transitar. Sr. Presidente, é isso o que eu queria 

falar, agradeço desde já. Deputado, um braço, conte com a gente aí. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): A indicações continuam em discussão. 

Com a palavra o vereador Ricardo França. 

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

Vereadoras, vereadores, imprensa, público que acompanha. Também dar um boa noite 

especial ao nosso deputado Rogério Nogueira, que está aqui. É muito bom ver essa prestação 

de contas, a transparência de tudo o que é conquistado para o nosso município. A gente tem 

dois deputados aqui, o Bruno Ganem e o Rogério Nogueira, que a gente sabe que se esforçam 

ao seu máximo para trazer benefícios para a nossa cidade, e é muito bacana ter a visita de 

Vossa Excelência aqui nessa noite. 

Sr. Presidente, vou falar de algumas das minhas indicações. A primeira é uma solicitação para 

que a prefeitura estude a viabilidade de se colocar o adicional de periculosidade para os 

agentes municipais de trânsito. Em dois mil e quatro foi inserido na CLT também a questão de 

que profissionais que trabalham de motocicleta podem ser classificados como pessoas 

elegíveis a ter esse adicional de insalubridade, esse adicional de periculosidade, desculpa. E é 

muito importante que isso seja vislumbrado pela nossa prefeitura para esses agentes. Lá em 

dois mil e quinze, dezesseis teve algumas movimentações e diálogos nesse sentido, 

infelizmente não se concretizou até hoje e a gente volta a bater nessa tecla tão importante. 

Espero que a prefeitura consiga ver o impacto financeiro, ver os benefícios e tentar contemplar 

esses trabalhadores. 

Uma outra indicação que faço, não é a primeira vez, é a opção de fazer uma coleta seletiva de 

porta em porta. Temos aqui em Indaiatuba os ecopontos, que agora estão sendo subterrâneos, 

mas eu acredito que um estudo de um impacto e de uma viabilidade de uma coleta seletiva de 

porta em porta será muito benéfico para a nossa cidade, para a sociedade e talvez até mesmo 

para a empresa. A gente sabe que condomínios, megaeventos e os órgãos públicos já são 

obrigados a fazer essa divisão dos seus resíduos para fazer essa coleta seletiva, mas talvez de 

porta em porta, em todas as ruas, a gente sabe que com o tempo a população vai se 

habitando, vai aprendendo, e isso é muito benéfico, até porque a gente vive um momento muito 

complicado em termos ambientais e eu acredito que vai ser uma tendência e uma exigência em 

breve, toda a sociedade se adaptar cada vez mais. E eu acho que Indaiatuba tem o perfil de 

dar esse primeiro passo, imitando algumas cidades de menor e médio, e conseguindo fazer 

isso para a nossa população. 
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E, por fim e também nessa questão ambiental, as queimadas, a gente solicita que a prefeitura 

consiga intensificar a sua fiscalização, o combate, a prevenção. Eu visitei o Corpo de 

Bombeiros, recentemente, junto com o nosso deputado, com o Bruno Ganem, vendo alguns 

recursos que viraram maquinários, viraram equipamentos, motosserras, desencarcerador, 

enfim, uma série de coisas. E durante a conversa me passaram já, nessa altura do ano, já 

passou bastante o número de focos de incêndio do ano passado inteiro. Então, é insuportável à 

noite, em muitos bairros parece que é constante aquela queimada. Não venta, fica aquilo no ar, 

as pessoas têm maiores dificuldades respiratórias, isso gera um impacto na saúde do nosso 

município. Então, a gente sabe que é difícil, mas a prefeitura tem que tentar melhorar nesse 

sentido. A gente tem drones, a gente tem outras tecnologias que uma década atrás era difícil 

de ter, e que hoje podem ser empenhadas nesse sentido de aumentar a fiscalização. Então, 

solicito que a prefeitura estude melhorar ainda mais esse combate, principalmente nesses 

períodos do ano que, infelizmente, ocorrem queimadas, algumas ilegais, outras por acidente, e 

que é muito importante ter uma ação muito rápida para corrigir isso. Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

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

Com a palavra a vereadora Ana dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Boa noite Sr. Presidente, boa noite deputado 

Rogério Nogueira, boa noite todos da mesa, à imprensa, aos colegas vereadores, a todos aqui 

presentes, e boa noite ao pessoal de casa, né, que estão lá do outro lado da telinha, que 

possam nos acompanham hoje. Com essa indicação que eu trago para o Poder Executivo. Não 

só na pandemia, essa minha indicação não é só porque estamos passando pela pandemia e 

voltando às aulas, essa indicação é para que seja colocado nas escolas a técnica de ioga ou 

meditação. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo cheio problemas, pais que se 

separaram toda hora, crianças inseguras, com muito medo, e ali entra a prática da meditação, 

que seja cinco minutos antes da aula, que seja na hora do lanche ou quando terminar a aula, 

antes da criança ir para casa. A ioga e a meditação, ela nos conecta com uma energia muito 

sútil, muito leve, onde pode se limpar da mente toda aquela confusão e preparar o ser para que 

ele possa se concentrar, estar mais equilibrado, né, ter uma disposição melhor, tanto física 

como mental, e poder ter mais produtividade em uma sala de aula, e estando com os seus 

colegas na escola também. 

Eu faço essa indicação também para a área do ginásio de esportes, para a assistência social e 

para a Secretaria de Cultura. A meditação e a ioga são coisas que trazem a calma, trazem a 
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paz e fazem bem para o próprio ser que pratica, para a família e para toda a comunidade, tá? 

Então, eu peço que o Poder Executivo analise com carinho, não é? Que o prefeito possa dar 

uma atenção. E assim a gente vai tratar dos nossos alunos, das nossas crianças, com mais 

qualidade. Gratidão a todos. Boa noite. 

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

Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Quero agradecer a presença 

aqui da imprensa da Casa, quero agradecer a presença de todos que estão aqui participando. 

Quanto tempo, né, que infelizmente a gente não podia ter a presença do público, e agora com 

a presença do público, isso só engrandece aqui essa Casa de Leis. Quero também deixar um 

grande abraço para todos os pares, todos os colegas. E não podia deixar de agradecer a 

presença do meu amigo, o deputado Rogério Nogueira. Rogério, conheço ele desde quando 

tinha... quando era adolescente, quando era campeão de motocross, e que quantas vezes eu 

vibrei com as suas vitórias, no motocross, representando Indaiatuba, quando a pista era ali do 

lado do ginásio de esporte. E enfim, desde muito novo levando o nome de Indaiatuba no mais 

alto patamar. E depois de deputado, acompanhei você ainda participando de algumas corridas 

meio de freelance lá, e ganhando a corrida, brincadeira. Enfim, e como deputado, desde dois 

mil e dois que eu te acompanho, e quantas vezes a gente foi lá para a assembleia, discutindo 

coisa, principalmente na área de saneamento, que é a área que eu atuo há quase trinta anos, e 

o Rogério sempre levou muito a sério e sempre honrou o voto que teve da nossa população, e 

sempre honrou os compromissos assumidos. Então, muito obrigado pela presença, viu, 

Rogério. É importante a presença de um deputado aqui nessa Casa de Leis. 

Bom, enfim, eu quero aqui falar de duas indicações, uma delas é que eu estou pedindo para 

que o Saae faça um estudo para criar um aplicativo para que os usuários tenham acesso a 

informações, a consultas, a serviço. O Saae tem um site, mas mexer em site é muito mais 

complicado do que o aplicativo. E o aplicativo, hoje todo mundo tem celular, então eu acho que 

já está na hora de o Saae desenvolver esse aplicativo e você poder pagar conta, você poder 

ter acesso ao histórico de contas, você poder fazer a reclamação por ali. Você poder fazer 

certas consultas por ali. Enfim, eu acho que já está na hora de o Saae desenvolver um 

aplicativo, porque hoje tudo a gente manuseia através de aplicativo. Então, fica aqui a dica 

para o Saae não perder... sempre esteve à frente, então tem que continuar dessa maneira, e 

eu acho que o aplicativo é a bola da vez. 
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Uma outra questão que eu queria também aqui deixar claro é que existem alguns pontos aqui 

na nossa cidade que a questão do tráfico e da questão da droga, está um pouco forte. Eu tive 

reclamações, inclusive fui até o local, ali no Califórnia, próximo dos Correios, ali no Califórnia. E 

de dia o pessoal já se reúne ali para consumir. Então, eu acho que nós temos que colocar 

câmeras de monitoramento, ampliar essa questão o máximo possível. Mas aquele ponto é um 

ponto que realmente tem necessidade e eu faço um pedido muito contundente para que àquele 

ponto se coloque uma câmera de monitoramento. Existem outros lugares, mas ali, realmente, 

está difícil de... quem mora por ali não está aguentando mais. Então, eu peço encarecidamente 

que o prefeito veja essa questão e instale uma câmera de monitoramento, principalmente ali na 

questão dos Correios lá no Califórnia. Um abraço a todos. 

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

indicações serão encaminhadas ao Executivo para análises e providências. Vamos para as 

moções. Infelizmente, não contamos com a presença do professor Sérgio, hoje, por motivo de 

luto na família, e as moções dele e o projeto de lei dele foram retirados da Pauta. E Deus 

abençoe e conforte o coração dele. Para quem não sabe, teve o falecimento da irmã do 

mesmo. Vamos para as moções, com a palavra a primeira secretária Silene Carvalini. 

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

"Congratula o pároco padre Rogério Almeida pelos dois anos de ordenação sacerdotal na 

Paróquia Santa Rita de Cássia". 

Luiz Carlos Chiaparine e demais vereadores, "Apoio pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.022/2019 de autoria do deputado federal Mauro Nazif".  

Arthur Spíndola, "Congratula a servidora pública Telma Schiavinato Silva pela merecida 

aposentadoria após o excelente trabalho prestado a nossa Indaiatuba durante 33 anos". 

Leandro Pinto, "Pesar pelo falecimento do Senhor Roberto Cavalcanti Branco, ocorrido em 15 

de agosto de 2021". 

Wilson dos Santos, "Congratula o guarda civil de classe distinta Divino Doniseti Theodoro, 52 

anos, atua na corporação há 24 anos, sempre zelando pela segurança de nossos munícipes". 

Arthur Spíndola, "Pesar pelo falecimento de Marco Antônio Geraldo, ocorrido aos 18 de agosto 

de 2021". 

Alexandre Peres, "Pesar pelo falecimento do venerável Jefferson Henrique de Souza, primeiro 

vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, ocorrido em 17 de agosto de 2021". 
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Leandro Pinto, "Congratula o laboratório Doutora Edna Jaguaribe, pelos seus 45 anos de 

história, respeitando todas as regulamentações e sempre mantendo o foco na satisfação de 

seus pacientes, auxiliando os médicos em um diagnóstico preciso e correto, tornando-se 

referência em Indaiatuba e região". 

Décio Rocha e Wilson José dos Santos, "Congratula a executiva municipal do Partido 

Republicanos pelos 16 anos de fundação, com sua sede em Brasília, Distrito Federal, a ser 

comemorado no dia 25 de agosto". 

Décio Rocha, "Congratula todos os advogados e advogadas pela comemoração do Dia do 

Advogado, celebrado em 11 de agosto de 2021, em especial a advogada Rosana de Cássia 

Gasgues Pavarina Chignolli". 

Ana Maria dos Santos, "Pesar pelo falecimento da Senhora Rozana Domingues Ruela, ocorrido 

em 21 de agosto de 2021". 

Pepo, "Pesar pelo falecimento de Silmara Aparecida Teixeira Pechoto, ocorrido aos 22 de 

agosto de 2021". 

Pepo, "Pesar pelo falecimento de José Raimundo de Sousa Neto, ocorrido aos 22 de agosto de 

2021". 

Othniel Harfuch, "Pesar pelo falecimento do Senhor Marcelo Luiz Ramos, ocorrido em 21 de 

agosto de 2021". 

Jorge Luís Lepinsk e demais vereadores, "Congratula o Excelentíssimo Senhor Deputado 

Estadual Rogério Nogueira, pelo envio de recursos para a cidade de Indaiatuba". 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador professor... vereador Décio Rocha. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Mais uma vez, muito obrigado pela palavra. Sr. 

Presidente. Eu quero dar destaque a duas de minhas moções. Uma um pouquinho atrasada, 

mas de muita importância, comemorado no dia onze de agosto, do Dia do Advogado. Inclusive, 

essa moção foi protocolada, o nosso líder de governo, vereador Arthur Spíndola protocolou 

junto comigo, então gostaria de homenagear todos os advogados, inclusive, o nosso nobre 

vereador, que é advogado também, os advogados aqui na mesa. E homenageio, em especial, 

a Doutora Rosana. Inclusive, presidente, a Doutora Rosana é tia do Gabriel Beccari, não é? 
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Amigo nosso, amigo do senhor. Então, eu homenageio todos os advogados, porque sem 

advogado não há justiça, não é? 

E a outra moção, de muita importância, para mim, porque, deputado, quarta-feira agora, dia 

vinte e cinco, o meu partido Republicanos, ele vai completar dezesseis anos, aniversário do 

Republicanos. Um partido, um dos partidos considerados aí, não poderia deixar passar em vão, 

que mais cresce no Brasil, está entre ele e outro partido, quase meio milhão de filiados, já é o 

quinto maior partido, trinta e três deputados federais, seis são por São Paulo. Não deixando de 

dar destaque à importância da valorização que o partido dá à mulher, a deputada federal por 

São Paulo, deputada Maria Rosas. Quarenta e sete deputados estaduais, sendo seis estaduais 

também por São Paulo. Também, valorizando a mulher, Dona Edna é deputada por São Paulo. 

Duzentos e treze prefeitos, dois mil quinhentos e cinquenta e um vereadores, um senador. Em 

Indaiatuba, o terceiro partido mais votado na última eleição, a chapa, com treze mil votos, 

fazendo dois vereadores diretos, o qual gostaria até de cumprimentar aqui o nosso vereador 

licenciado, Hélio Ribeiro, presidente municipal do Republicanos, assumiu a chapa, assumiu a 

secretaria, a pasta, né, a secretaria de... como fala a secretaria? Social, Secretaria Social, e aí, 

então, eu assumi essa vaga de vereador. O partido, então, compõe dois representantes na 

Câmara e um secretário. Inclusive, essa moção, também, que foi protocolada junto com o 

vereador Índio, que também é vereador pelo Republicanos. Quero cumprimentar o Beto Geist 

que está aqui nessa noite nos dando a honra da sua presença, que faz parte da executiva do 

partido. Então essa moção é para... em homenagem à executiva do partido pelo excelente 

trabalho que vem fazendo em Indaiatuba e em todo o Brasil, então meus parabéns ao partido 

Republicanos. Muito obrigado, presidente. 

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

a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

noite a todos. Mais uma vez, apenas parabenizar o deputado Rogério Nogueira pela moção 

recebida por todos os vereadores que compõem o bloco do governo. Os dez vereadores 

assinaram, os dez vereadores entregaram e parabenizam o deputado por todos os recursos 

que trouxe para a nossa cidade. Eu sei que muita coisa já foi falada nessa noite, deputado. 

Mas eu acho importante sempre salientar que a nossa homenagem da cidade de Indaiatuba, 

ela é cem por cento e intimamente direta e ligada ao seu trabalho, à sua representação dentro 

da assembleia legislativa que nos permite trazer esses recursos para a cidade. Então, mais 

uma vez, muito obrigado pelo seu trabalho, por suas ações e por não deixar Indaiatuba para 
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traz, pelo contrário, deixarmos sempre na frente. Muito obrigado deputado, mais uma vez, em 

nome de todos os vereadores da base do governo, em nome do nosso presidente Pepo, muito 

obrigado. 

Sr. Presidente, falar rapidamente também de uma pessoa muito importante que esteve se 

aposentando agora nesse mês de agosto, Telma Schiavinato Silva. A Telma, para quem não 

sabe, ela foi diretora do departamento de dois mil e quatro a dois mil e dezessete na nossa 

prefeitura. Esteve, agora, recentemente, o último local que ela esteve, mas sempre interligada 

dentro da Secretaria da Fazenda, no Derim(F), e nós sabemos o quanto Telma fez esse 

trabalho com amor durante todos esses anos, desde mil novecentos e oitenta e oito, 

trabalhando pela nossa cidade. Telma, em nosso nome, em nome da cidade, em nome dos 

vereadores, em nome do nosso grande mestre Vivaldo, que já foi presidente, sempre será 

presidente desta Casa, um grande apoiador e grande admirador do trabalho da Telma. Em 

nome do Acácio, hoje também diretor do Derim(F), nosso muito obrigado por todo esse tempo 

trabalhado, por todo o serviço prestado e por dedicado a sua vida à nossa querida e amada 

cidade de Indaiatuba, Telma, muito obrigado. 

E por último, Sr. Presidente, muito triste, na verdade, a moção de pesar ao Senhor Marco 

Geraldo, quero deixar meus pêsames à família, minhas condolências ao Vinícius(F), ao 

Artur(F), principalmente ao Vitor(F), nossos amigos que perderam um pai, um lutador, um 

grande indaiatubano, Senhor Marco Geraldo, que faleceu recentemente e precocemente. Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

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

a palavra o vereador Doutor Chiaparine. 

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

Presidente. Cumprimentar o nosso deputado estadual Rogério Nogueira. E o meu motivo de vir 

aqui é para falar a respeito do meu amigo, nosso deputado, né, como todos aqui já falaram, 

mas eu tenho um carinho especial pelo Rogério, pela sua família, não é? Independente da 

política, a gente tem uma amizade pessoal de longa data. E desde o primeiro momento a gente 

vem caminhando junto, acompanhando o trabalhador Rogério. E eu digo que o Rogério vem 

crescendo na política, eu tenho falado para ele que esse mandato dele como deputado, eu 

acho, no meu entender, é o melhor mandato que ele já teve, não é? E diferente de outros 

políticos que às vezes, que vai passando o tempo, e vão decaindo, vão ficando para atrás, o 

Rogério a cada mandato vem crescendo ainda mais, em trabalho, em conquista, em 
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relacionamento. E a gente só fica feliz, a gente pode ficar contente. E ele tem um feito um 

trabalho na área de saúde. Não é da saúde, é do esporte, né, como já foi lembrado, campeão 

brasileiro sul-americano, né, correu na Europa, Estados Unidos, quem já foi na casa dele, para 

ver a sala de troféus, é realmente impressionante a quantidade de títulos que ele tem, não é? 

Pela idade que ele teve, enquanto correu, pelo tempo que ele fez, o que ele conquistou, 

realmente, é muito impressionante. 

Mas para quem não sabe, o Rogério vem, nos últimos anos, ajudando muito a saúde do 

município, não só aqui de Indaiatuba mas como da região, mas eu vou falar especificamente 

aqui da nossa cidade, não é? Trouxe recurso para fazer dois grandes postos de saúde, 

equipamento. Para quem não sabe, né, isso lá atrás, o Hospital Dia, eu ainda era secretário da 

Saúde aqui no município, o centro cirúrgico do Hospital Dia foi montado pelo Rogério, né, 

Rogério? Pouca a gente sabe disso, não é? Então, na época foi um avanço o Hospital Dia, foi 

um avanço, né, o centro cirúrgico. Mas todo aquele equipamento inicial, hoje aumentou, foi 

aumentado, mas quem possibilitou a finalização do Hospital Dia foi o Rogério. Ele trouxe a 

verba para se montar o laboratório municipal, ele trouxe a verba para montar o centro cirúrgico 

ambulatorial, que na época foi um centro cirúrgico de excelência, trouxe os equipamentos ali 

para a cardiologia, trouxe a mamografia, trouxe ultrassom, trouxe raio-X, tudo isso do Hospital 

Dia, não é? Então, grande parte do movimento do Hospital Dia, na época, foi graças ao 

empenho do Rogério. 

E ele tem feito um trabalho extraordinário ali junto ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo, 

nesse programa de expansão do hospital, não é? Nós estivemos lá sexta-feira passada, alguns 

dos vereadores estiveram lá presenciando. Nós tivemos um grande investimento na área física, 

a câmara participou, nós tivemos, né, votações aqui que designaram verbas para o hospital. 

Mas o hospital não é feito só de parede, não é? Não é feito só de concreto. E agora talvez vem 

a parte mais difícil de um hospital, que é pôr ele em funcionamento, com equipamento, mão de 

obra e tecnologia. Ele já trouxe seis milhões de reais. Então, toda a enfermaria, SUS, do 

hospital novo, foi montada com recurso do Rogério, a área nova de cardiologia, a nova UTI, né, 

quem foi lá viu que já está em fase de obras, com recurso do Rogério, não é? Aparelho de 

ultrassom, equipamento... a lavandeira, tem capacidade para sessenta mil quilos por dia, né, 

hoje. E ela pode lavar até cento e oitenta mil quilos por dia, não é? Então, realmente, é uma 

quantidade enorme. E isso vai fazer com que o hospital funcione por vários anos, não é? 

Monitor, raio-X portátil, né, os monitores novos da UTI, não é? E está trazendo mais três 

milhões para a gente começar a terminar o hospital, não é? Então, com esse dinheiro, vai ser 
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comprada a nova usina de oxigênio, prevendo o crescimento do hospital. Não faltou oxigênio 

no município, apesar do consumo intenso. E vários outros projetos que o hospital está fazendo, 

não é? 

Então, realmente, a gente fica feliz, porque independente do Haoc atender SUS ou convênio, 

ou ser particular, ou ser SUS, se a gente sofrer um acidente aqui na esquina, saindo aqui do 

hospital, nós vamos cair lá dentro, não é? Então, se a gente é rico, se é pobre, se tem convênio 

ou se não tem convênio, nós dependemos do Haoc. Lógico, tem outro hospital na cidade que 

funciona bem, não é? Mas o grande hospital da cidade, né, onde as coisas acontecem, onde 

os acidentados são levados, onde o Samu faz o seu primeiro atendimento é no Haoc, não é? 

Eu já estive internado lá, alguns de vocês já estiveram, também, lá internados. E o atendimento 

que é feito para o SUS é exatamente o mesmo que é feito para o convênio. É o mesmo 

médico, é a mesma medicação. E hoje é o mesmo leito, né, sem diferenciação nenhuma, não 

é? Então, a gente fica feliz por esse empenho no Rogério na área de saúde, não é? Desse 

entendimento que ele tem de que a gente precisa crescer com tecnologia, precisa crescer com 

investimento, para que a gente possa ter um hospital seguro, saudável. E que a gente possa 

trazer mão de obra qualificada, não é? Quer dizer, se eu não tiver um hospital com 

equipamento, eu não trago mão de obra qualificada, não é? 

Um desses equipamentos que a gente trouxe agora vai ser operado por um médico que ficou 

fazendo pós-doutorado dois anos na Holanda, não é? Então se eu não tiver um equipamento 

adequado, um equipamento bom, esse médico, ele não fica aqui, ele vai embora, não é? E ele 

vai atender a gente, não é? Se eu passar mal aqui e tiver um enfarto, eu sei que eu vou para 

lá, eu vou ser bem atendido, com qualificação, com uma mão de obra de extrema qualidade. 

E a atividade dele vai mais longe ainda, não é? A gente está falando aqui na área da saúde, 

mas o Rogério tem feito um trabalho também excelente na área da educação, não é? Trouxe lá 

verba para a escola no Campo Bonito, escola estadual que está sendo feita. Trouxe verbas 

para os centros esportivos, para as piscinas do município, oitocentos mil reais para o Dom José 

e novecentos mil reais para o Antônio de Pádua. Trouxe verba para mais cinco escolas 

estaduais, aí em torno de setecentos e vinte mil reais. Trouxe verba para pavimentação, ajudou 

o Saae, né, ajudou a Semfabes, ajudou a Guarda Municipal, com viatura, ajudou os bombeiros 

trazendo viatura, Polícia Civil, Polícia Militar, então, a gente não tem nenhuma área, né, do 

setor público que ele não tenha ajudado, que ele não tenha trazido recurso, não é? E isso 

acontece muito pela credibilidade que ele tem junto ao governo do estado, não é? É uma 

pessoa extremamente correta, uma pessoa que no seu sexto mandato, pessoa extremamente 
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ilibada, que a gente só escuta falar bem do governo do estado, na Assembleia Legislativa do 

estado de São Paulo. E através desse respeito, a gente abre portas, não é? E é muito bom ser 

seu amigo, seu companheiro, poder ajudar você, e pode ter certeza que nós vamos estar 

fazendo o maior empenho possível para que você continue nos ajudando e fazendo tudo isso 

você tem feito pela cidade de Indaiatuba. Parabéns Rogério, que você continue sendo desse 

jeito, que Deus ilumine você, que Deus ilumine a sua família, que também é não fácil ser 

esposa de deputado, ser filha de deputado, não é? Geralmente, é um trabalho extremamente 

cansativo e muitas vezes está ausente de família. E que a gente possa continuar juntos aí por 

muitos anos. Obrigado a todos. 

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

a palavra a vereadora Ana dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Muito obrigada pela palavra Sr. Presidente. Muito 

obrigada. É com muita dor no coração que eu trago essa moção de pesar, hoje. Quero deixar 

aqui meu abraço, minhas condolências, meus sentimentos à família da Rozana Domingues 

Ruela. A Rozana, não sei se vocês sabem, né, mas ele era fisioterapeuta do Ciaspe. Muito 

dedicada, muito esforçada e veio a falecer neste sábado. Ela descarnou nesse sábado, 

deixando marido, deixando as filhas, já adultas. Mas eu quero deixar aqui meu carinho muito 

especial, minha gratidão por ela ter sido tão dedicada, não é? A família dela ter permitido com 

que ela trabalhasse com tanto amor no Ciaspe, cuidando dos 'Down', cuidando das crianças 

especiais. A Rozana, ela tinha muito amor e era um amor puro. E eu tenho certeza que Deus 

dará para ela em dobro toda a luz que ela deixou aqui. Ela deixou um bom exemplo para nós, 

para nós que somos do trabalho voluntariado, vai ficar uma lição muito grande. Então nosso 

coração está apertado, ela era uma amiga muito querida. Ela tinha grandes projetos para o 

Ciaspe e eu espero em Deus poder atender, como vereadora, poder reivindicar algum dos 

projetos que ela tinha ali para a instituição do Ciaspe. Então, fica aqui o meu pesar para toda a 

família da Rozana Domingues Ruela. Gratidão a todos. 

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

Com a palavra o vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos, a Mesa, a 

todos que nos assistem, aos colegas vereadores. Na verdade, eu queria só complementar o 

que o Doutor Chiaparine falou sobre o nosso deputado. Eu não conheço a carreira dele como 

esportiva deste o começo, mas com certeza fui um fã. Me lembro muito bem de levar meu filho 
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para ver as disputas que ele ainda disputava, e era um prazer vê-lo correndo em motocross. 

Mas acho que ele foi muito além disse, não é? Ele saiu de um esporte, de um desportista para 

um deputado que faz essa cidade cada vez melhor. Eu, quando vim para cá em noventa e 

quatro, eu vim procurando uma cidade pequena para morar. E, hoje, graças a Deus e graças a 

homens com o Rogério Nogueira, Reinaldo Nogueira, Gaspar, que fizeram dessa sociedade o 

que ela é hoje, uma cidade de oportunidades. 

E em relação ao que o Rogério tem feito por nossa cidade, eu fico muito agradecido por aquilo 

que ele faz pela saúde, porque na verdade também trabalho na saúde dessa cidade. E ver o 

que ele trouxe para o nosso hospital, hoje, é mais que uma honra, é mais que um prazer, é 

algo emocionante, de passar e passear pelo hospital, reconhecer o que foi feito com o dinheiro 

que ele trouxe. Em que você vê uma igualdade entre o que vai ter para os pacientes que são, 

como o Doutor Chiaparine disse, de convênio particular ser igualzinho o que vai ter para aquele 

paciente que é do SUS, não é? Com todo o equipamento igual, com a estrutura física igual. 

E, falando um pouquinho mais, uma coisa nos afetou bastante e que nos deixou muito triste na 

época auge da pandemia, falta de oxigênio, agora com verba para trazer uma usina de 

oxigênio, o que nos deixa tranquilos. Esperamos nunca precisar, mas se precisarmos, a gente 

sabe que vai ter. Então, eu quero só complementar e agradecer, de coração, ao nosso 

deputado Rogério Nogueira, por todo esse empenho, por todo o trabalho que ele tem feito para 

que essa cidade seja a nossa cidade, enquanto estivermos aqui, e para os nossos filhos, 

nossos descendentes, não é? Que ela continue sendo uma cidade maravilhosa graças as 

pessoas como ele, que fazem de tudo para que nós tenhamos a cidade que vamos ter e temos. 

Muito obrigado, deputado. E é um prazer essa moção que todos nós fazemos para você. 

Obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu quero aqui também registrar a minha 

opinião sobre o trabalho do Rogério. E é com muita honra que nós conferimos a ele essa 

moção de congratulação. Tem uma lei muito importante do vereador Ricardo França, que nós 

aprovamos para essa Casa, onde a prefeitura, daqui uns dias, eu acredito até que já foi 

sancionada pelo prefeito, vai deixar disponível no site todas as emendas, todas as verbas 

trazidas pelos deputados. E, com certeza, em cima do que o pastor Décio falou, que o Rogério 

é um dos que mais trouxe, eu posso afirmar com toda certeza que o Rogério é o político que 

mais trouxe recurso para a cidade de Indaiatuba, em todas as áreas, dispensa comentários, 

tanto na saúde como na educação, na habitação, no esporte. Então, Rogério, parabéns pelo 

seu trabalho. Sabemos aqui, que todos nós, aqui, o vereador é o político mais próximo do 
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povo, não é? E essa moção foi assinada com muito carinho por dez vereadores. E todos, tenho 

certeza, que reconhecem seu trabalho, gostam do seu trabalho e todos te acompanham e 

sabem verdadeiramente o que você faz, já fez, faz e, tenho certeza, vai continuar fazendo pela 

nossa querida cidade de Indaiatuba. Muito obrigado em nome do Legislativo de Indaiatuba, 

muito obrigado por todo o apoio, por todas as emendas, por todos os recursos que você traz 

para a nossa cidade. Sabemos que você mudou a vida de muitas pessoas. 

Estive à frente da habitação, e me lembro bem quando nasceu Campo Bonito. Seria impossível 

aqueles apartamentos, onde as pessoas pagam uma parcela de vinte e cinco a oitenta reais se 

concretizar sem aquele recurso que você trouxe através do Casa Paulista. Então, como eu já 

disse, repito, dispensa comentários, que você trabalhou em todas as áreas. Então, muito 

obrigado, em nome do Legislativo de Indaiatuba por todo esse empenho com a nossa cidade. 

As moções continuam em discussão. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): 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. Queria deixar registrado também que além da perda da irmã do professor Sérgio, 

tivemos também a morte o Senhor José Raimundo, que é pai da nossa funcionária Taís(F).  

Vamos agora, então, eu vou pedir a suspensão de dois minutos para nós entregarmos a moção 

para o deputado, que o deputado tem um outro compromisso. E assim nós continuaremos com 

as matérias que vão ser apresentadas e a Ordem do Dia, tudo bem? Então, peço dois minutos 

de suspensão da sessão. 

[Sessão Suspensa] 

[Sessão Reaberta] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Declaro reaberta a 22ª Sessão Ordinária 

de dois mil e vinte e um, para a leitura das matérias, eu convido a primeira secretária, Silene 

Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Matérias apresentadas. Projeto de Resolução 

nº 9/2021, a Mesa da Câmara Municipal, "Institui o Grupo de Trabalho de Proteção de Dados 

no âmbito da Câmara Municipal de Indaiatuba e dá outras providências". Às comissões. 
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Projeto de Resolução nº 10/2021, Comissão de Justiça e Redação, "Denega recurso interposto 

pela vereadora Ana Maria dos Santos". Às comissões. 

Projeto de Lei nº 116/2021, Alexandre Peres, "Denomina Doutor José Maurício Ims Pires da 

Cunha o logradouro público do Reserva Petrus". Às comissões. 

Projeto de Lei nº 124/2021, Arthur Spíndola, "Denomina Aparicio Bonifácio Leite o logradouro 

público do Jardim Park Real". Às comissões. 

Projeto de Lei nº 134/2021, Silene Carvalini, "Denomina Rua Yuiti Hayashi, o logradouro 

público do loteamento Jardim Indaiatuba Golf". Às comissões. 

Projeto de Lei nº 136/2021, Pepo, "Denomina Rua Margarida Tavares Lucarelli o logradouro 

público no Vale do Sol". Às comissões. 

Projeto de Lei nº 138/2021, Leandro Pinto, "Institui e inclui no calendário oficial de eventos do 

município de Indaiatuba o Dia Municipal do Profissional de Administração, a ser comemorado 

anualmente no dia 9 de setembro e dá outras providências". Às comissões. 

Projeto de Lei nº 148/2021, Executivo Municipal, "Dispõe sobre a desafetação e autorização de 

alienação de bem público e dá outras providências". Às comissões. 

Projeto de Lei nº 150/2021, Executivo Municipal, "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 

de Indaiatuba para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências". Às comissões. 

Projeto de Lei Complementar nº 9/2021, Executivo Municipal, "Altera dispositivos da Lei nº 

4.608, de 11 de novembro de 2004, que dispõe sobre a instituição do Código de Edificações do 

Município de Indaiatuba e dá outras providências". Às comissões.  

Lidas as matérias apresentadas, Sr. Presidente. 

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

comissões. Antes da Ordem do Dia, peço para que... nós temos um projeto em regime, e eu 

peço para que a vereadora leia o projeto. Na verdade, o requerimento, né, de... 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento de urgência, "A Mesa da 

Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao Plenário nos termos do artigo 133, alínea 

'a' do Regimento Interno que o Projeto de Lei nº 143/2021 tramite em regime de urgência 

especial. Sala das sessões, 23 de agosto de 2021". 

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

discussão. O pedido de regime de urgência está em votação. Os vereadores favoráveis 
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permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido de regime de urgência foi 

aprovado por unanimidade. Peço para que a vereadora leia o projeto. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 143/2021, "Acrescenta 

dispositivos à Lei nº 3.525, de 18 de março de 1998, que dispõe sobre loteamento, arruamento 

e retalhamento de imóvel em geral". 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto tem quatro emendas. Gostaria 

que a vereadora lesse as emendas. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das emendas. Emenda Modificada ao 

Projeto de Lei nº 143/2021, "O caput do artigo 27-A passa a ter a seguinte redação: 'A 

prefeitura e o Saae poderão, no exercício do ato discricionário, receber parcialmente as obras 

que tratam os incisos II e III do § 2º do artigo 15 desta lei em até duas etapas com expedição 

dos respectivos termos de recebimento parcial de obras, observado o dispositivo neste artigo'. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 2021, Luiz Chiaparine, vereador". 

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

está em votação. Vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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 Índio, Wilson, Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável, presidente. 

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. 



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 
P A L Á C I O  V O T U R A 

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

CEP: 13339-140 – Indaiatuba - SP 

 

 

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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 meu voto também é favorável. A emenda 

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

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

143/2021, "O inciso III, artigo 27-A, do artigo 1º passa a ter a seguinte redação: 'A quitação 

proporcionalmente à etapa concluída dos valores devidos à prefeitura e ao Saae pelo loteador, 

em razão da aprovação do empreendimento, com exceção da compensação financeira devida 

ao Saae, que deverá ser recolhida no recebimento total do empreendimento'. Sala das 

sessões, 23 de agosto de 2021, Pepo, vereador". 

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

está em votação. 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. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 
P A L Á C I O  V O T U R A 

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

CEP: 13339-140 – Indaiatuba - SP 

 

 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

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

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Meu voto também é favorável. A emenda 

foi aprovada por unanimidade. Com a palavra primeira secretária. 

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

143/2021, "O § 4º do artigo 27-A passa a ter a seguinte redação: 'O prazo de garantia civil das 

obras passará a contar a partir do recebimento de cada etapa entregue do empreendimento'. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 2021, vereador Pepo". 

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

está em votação. Vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Favorável, presidente. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

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

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

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável, Sr. Presidente. 

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. 

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): Meu voto também é favorável. A emenda 

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

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

143/2021, "Acrescenta o artigo 2º ao projeto de lei e altera, então, o segundo para o terceiro 

desta lei, nos seguintes termos: 'artigo 2º - altera o § 3º do artigo 16 da Lei 3.525/98, que passa 

a ter a seguinte redação: a prefeitura municipal deverá liberar parcialmente os empreendedores 

da garantia oferecida à medida que as obras forem satisfatoriamente concluídas, mediante 

comprovação dos órgãos técnicos da municipalidade. Esta lei entrará em vigor na data da sua 

publicação'. Sala das sessões, 23 de agosto de 2021. Vereador Leandro Pinto". 

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

está em votação. Vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

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. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereadora Ana dos Santos. 
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VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

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

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Leandro Pinto, autor da emenda. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Favorável, presidente. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Esse vereador também é favorável. Vamos 

à discussão do projeto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 143/2021, Executivo 

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

loteamentos, arruamentos, detalhamentos (sic) de imóveis em geral". Primeira votação dois 

terços nominal. 

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

está em votação. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

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

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

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Favorável. 

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

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Doutor Othniel. 
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VEREADOR DR. OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): 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 favoráveis. Vamos para... Onze votos. Desculpa, o professor Sérgio 

não está presente. Vamos para dar continuação à Ordem do Dia. Com a palavra a primeira 

secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Poderia ler o um e o quatro junto? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto número um e o quatro, nós 

vamos ler juntos, sem problema? E votaremos em bloco? Então, eu peço para que a primeira 

secretária leia os dois projetos juntos e votemos em bloco. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 115/2021, Alexandre Peres, 

"Denomina professora Maria Rita Pires da Cunha o logradouro público do Reserva Petrus". 

Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 130/2021, Silene Silvana Carvalini, denomina Rua Doutor Williams Elias 

Manzur Morillo o logradouro público do loteamento Parque Barnabé", 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 dois projetos foram aprovados por unanimidade. Com a palavra a primeira 

secretária. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 129/2021, Arthur Spíndola, 

"Institui, no calendário do município, o mês de agosto como o Mês do Advogado". 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. 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".  Segunda votação simples. 

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

palavra o autor do projeto, Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Mais uma vez, boa noite a todos. Só para 

explicar para o público presente, esse projeto nada mais é do que uma formalização da 

realização das visitas virtuais através de videochamadas para pacientes de Covid. Só para 

vocês saberem uma pesquisa... Lógico, com aval do médico, passa por uma consulta ao 

médico. E só para vocês saberem, através de uma pesquisa divulgada pelo SUS, um paciente 

internado por Covid, ele fica em torno de vinte e dois dias, fica vinte e dois dias internado, uma 

pessoa que está com Covid e está hospitalizada. E, na verdade, essas visitas virtuais, elas 

acabam permitindo mais proximidade entre os entes queridos, dando uma sensação de bem-

estar, o que ameniza esse sofrimento. Então é por isso que eu entrei. É uma lei, inclusive, 

muito parecida, bem parecida com a que o deputado Rogério Nogueira apresentou lá na 

assembleia legislativa e que foi aprovada lá. E eu achei, nada mais... achei bem justo a gente 

trazê-la para cá, fazendo algumas adequações para que essas pessoas que passam por esse 

movimento tão difícil amenizem a sua dor através da visita virtual. É isso, então. 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 133/2021, Executivo 

Municipal, "Altera os artigos 2° e 3° da Lei n° 3.919, de 13 de setembro de 2000, que dispõe 
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sobre a constituição do Conselho Municipal da Habitação e institui o Fundo Municipal da 

Habitação a ele vinculado e dá outras providências". Segunda votação simples. 

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

do Procon, Ivan Gilio, sempre bem-vindo nessa casa. Queria registrar também a presença do 

diretor da habitação, Valdney dos Santos, junto com a Fran. 

E 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 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". Primeira votação simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Esse projeto tem duas emendas. Eu 

gostaria que a primeira secretária lesse as duas juntas, pode ser? E votaremos as duas juntos, 

tudo bem? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emendas modificativas ao Projeto de Lei nº 

117/2021. Emenda um: "No corpo do Projeto de Lei nº 117/2021 onde se lê Lei nº 6.035, de 25 

de julho de 2021, leia-se Lei nº 6.035, de 25 de julho de 2012". Emenda dois: "No corpo do 

Projeto de Lei nº 117/2021, onde se lê Lei 6.074, de 5 de dezembro de 2021, leia 6.074, de 5 

de dezembro de 2012", Vereador Alexandre Peres. 

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

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

se manifestem. As emendas foram aprovadas por unanimidade. Eu peço para que a primeira 

secretária leia o projeto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 117/2021, Alexandre Peres, " 

Altera e revoga dispositivos na 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". Votação simples. 

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

palavra o autor do projeto, vereador Alexandre Peres. 
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VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Aqui, nesse caso, só para vocês saberem, 

basicamente as mudanças que houveram de redação, tá? Então, onde, na lei anterior falava-

se, Fundação Pró-Memória, agora é Departamento de Preservação e Memória, basicamente 

isso, tá? 

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 140/2021, Wilson José dos 

Santos, "Dispõe sobre a publicidade dos preços nos postos de combustíveis e dá outras 

providências". Primeira votação simples. Tem uma emenda. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Esse projeto tem uma emenda, eu peço 

para que a primeira secretária leia a emenda. 

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

140/2021, "O artigo 2º do Projeto de Lei que passa a ter a seguinte redação: 'artigo 2º - fica 

estabelecida a padronização dos anúncios que compõem a comunicação visual nos postos de 

combustíveis, de modo a garantir ao cliente a clareza, precisão, legibilidade das informações 

prestadas pelo estabelecimento nos seguintes termos: o totens, banners, faixas e outros tipos 

de comunicação visual devem garantir a boa visualização dos preços dos produtos ofertados; II 

- o valor dos preços promocionais deve ser informado com fonte tipo de letra e tamanho iguais 

ao do dia de semana em que é válida a promoção; III - o valor do preço dos combustíveis nos 

dias não promocionais deve ser informado da mesma forma que o valor do preço promocional; 

IV - os preços dos produtos devem ser informados de forma clara e visível, garantindo a 

visualização durante o dia e a noite'. Sala das sessões, 16 de agosto, vereador Pepo e 

vereador Wilson da Doze". 

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

primeiramente, parabenizar o Índio dessa ideia desse projeto. Eu vou falar sobre a emenda. 

Em reunião com ele, nós tentamos melhorar um pouco desse projeto maravilhoso do Índio. 

Trata-se daquela famosa pegadinha dos postos de gasolina. Você passa na frente, tem uma 

promoção, aí você entra, bem pequeninho, está escrito embaixo: "É toda quarta-feira". Então, 

isso está acontecendo muito na cidade de Indaiatuba. O Índio, com toda sua experiência, que 

trabalhou tempo no Procon, deve ter recebido bastante reclamação lá, o Índio se atentou a 

isso. E eu mesmo já caí, vocês passam no posto de gasolina, está bem alto lá: promoção, e o 
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valor do combustível. Aí bem pequeninho está lá: terça-feira, quarta-feira. E alguns postos 

fazem até fila, quando você entra, para na bomba, não é aquele dia. Então, com esse projeto 

de lei, com essa lei, torna-se obrigatório ao posto de gasolina a colocar do mesmo tamanho da 

promoção o dia da semana que está sendo feita a promoção. Então, parabéns, Índio. 

E a emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Os vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por 

unanimidade. Peço para que a primeira secretária leia o projeto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 140/2021, Wilson da Doze, 

"Dispõe sobre a publicidade dos preços nos postos de combustíveis 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 por unanimidade. 

Ninguém inscrito para a Palavra Livre, declaro encerrada a 22ª Sessão Ordinária de dois mil e 

vinte e um. 

 

[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 34 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 

 

 


