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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 08 de setembro de 2021 

 

Às dezoito horas e quatro minutos do dia oito de setembro 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 23ª Sessão Ordinária, presidida pelo Senhor 

JORGE LUIS LEPINSK e secretariada pela Vereadora SILENE SILVANA CARVALINI, com a 

presença dos(as) senhores(as) Vereadores(as): ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA 

DOS SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DÉCIO ROCHA DA SILVA, JORGE LUIS 

LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI e 

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

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

texto bíblico pelo Sr. Vereador SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - “Acima de tudo, porém, revistam-se 

do amor, que é o elo perfeito. ” (Colossenses, capítulo 3, versículo 14), o Sr. Presidente 

inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 22ª sessão 

ordinária, de 23 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 1405/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Realizar cadastro para adesão 

ao 'Programa Casa da Mulher em São Paulo'; Nº 1406/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Instalar um redutor de velocidade na Rua Francisco Rossi, em frente aos números 790 e 791, 

Jardim Morada do Sol; Nº 1407/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Criar, em Indaiatuba, um 

auxílio que ampare crianças e adolescentes que perderam os pais durante a pandemia de 

Covid-19; Nº 1408/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar reforma e manutenção da Concha 

Acústica do Parque Ecológico, Indaiatuba; Nº 1409/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Intensificar a 

fiscalização de trânsito de veículos aos finais de semana na Avenida Itororó e Av. Presidente 

Kennedy, Indaiatuba; Nº 1410/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Efetuar a instalação de um 

alambrado ao redor do campo de futebol de areia e a manutenção na área destinada ao lazer, 

sito à Rua Henrique Mora; Nº 1411/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Instalar redutor de 

velocidade e de sinalizações , horizontais e verticais, na confluência das Ruas Antônio Narezzi 

e Hermínio Steffen; Nº 1412/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Revitalizar as faixas de pedestres 

na confluência das Ruas Camélia e Palmas; Nº 1413/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - 
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Implementar a política nacional de práticas integrativas e complementares (PNPIC) no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Indaiatuba; Nº 1414/21 - ANA MARIA DOS 

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

Alameda Irmãos Bannwart, logo após cemitério dos suíços N°889-385; Nº 1415/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Proceder com a instalação de uma base da Guarda Civil na Região do 

Fogueteiro e Parque das Bandeiras – Indaiatuba; Nº 1416/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Interceder junto a Secretaria de Segurança Pública, em caráter de urgência, para instalar 

câmeras de segurança 360° e monitoramento na Praça José de Jesus Baptista, Recreio 

Campestre Internacional de Viracopos, Indaiatuba; Nº 1417/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Providenciar a instalação de lixeiras subterrâneas na Estrada do Fogueteiro; Nº 1418/21 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Realizar o serviço de repintura da sinalização de solo na Avenida 

Presidente Vargas; Nº 1419/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Criar campanha de iluminação da 

fachada dos prédios públicos com a cor verde como símbolo de incentivo a doação de órgãos 

pelo Setembro Verde; Nº 1420/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Viabilizar a reforma do 

alambrado da passarela que liga as Ruas Jacob Lyra e Eduardo Borsari no Jd. São Conrado; 

Nº 1421/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Trocar as lâmpadas dos postes de iluminação pública 

da Rua Adhemar de Agostini no Bairro Jd. Primavera; Nº 1422/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - 

Construir uma arena de areia multiuso com marcações para modalidades de futevôlei, vôlei de 

areia, e beach tennis (Tennis de praia), com toda infraestrutura de iluminação, vestiários, 

estacionamentos e bicicletário, ao lado do Parque Temático de Indaiatuba; Nº 1423/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Intensificar a fiscalização, aplicando sanções necessárias, e alertar a 

população sobre as queimadas em Indaiatuba; Nº 1424/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Viabilizar a criação de um portal para recebimento de denúncia sobre práticas de queimadas; 

Nº 1425/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que seja instalada em Indaiatuba 

uma pista de Pump Track (pista asfáltica com ondulações no percurso); Nº 1426/21 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar estudo para implantar uma pista de Skate Park em Indaiatuba; 

Nº 1427/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar o recapeamento das ruas do 

entorno do Parque das Frutas; Nº 1428/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Aumentar o policiamento 

na pista de skate do Parque Ecológico e seus entornos no período noturno, Indaiatuba; Nº 

1429/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar a criação de um programa educativo e 

voluntário de arrecadação denominado “Lixo eletrônico nas escolas da rede pública municipal”; 

Nº 1430/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar a implantação de pontos com coletas 

seletivas para garrafas PET´s e latinhas nas praças do município; Nº 1431/21 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Instalar iluminação na Alameda Antônio Ambiel - Proximidades do Cemitério 
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Helvetia; Nº 1432/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar a instalação e manutenção dos 

postes de iluminação na Av. Horst Frederico João Heer Euro Park Comercial; Nº 1433/21 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar um estudo para implantação de Projeto Urbanístico na 

Praça Edison Rodrigues, Jardim Belo Horizonte; Nº 1434/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Interceder junto ao setor competente, em caráter de urgência, para notificar a CPFL para que 

proceda à implantação de melhorias no atendimento ao cliente em nosso município, 

Indaiatuba; Nº 1435/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Providenciar serviço de 

revitalização/manutenção no alambrado da quadra de esportes, nos aparelhos da academia ao 

ar livre, e na área de lazer destinada às crianças, na praça do Bairro Jd. Oliveira Camargo, 

entre as Ruas Manoel Francisco Ribeiro Garcia e Natália Brisigheli Perini; Nº 1436/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Providenciar estudo para a possibilidade de proibição da circulação de 

caminhões na Rua Walter Ruech e Adib Pedro, no Bairro Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria 

Lima, na Cecap I; Nº 1437/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar uma lombada na Rua Casa 

Verde, altura do número 81, Jardim Paulistano, Indaiatuba; Nº 1438/21 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Viabilizar estudo para que se crie, em Indaiatuba, um programa de abatimento na 

tarifa de água e esgoto, que beneficie o cidadão que assim fizer economia no uso da água; Nº 

1439/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Incluir o mergulho entre as modalidades esportivas 

do Projeto Juventude Esportiva; Nº 1440/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar um 

estudo para subsidiar passe à estudantes inscritos nos programas esportivos e culturais da 

cidade; Nº 1441/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto ao Governo do Estado 

para a realização de estudos para o asfaltamento da Rodovia Lix da Cunha, sobretudo, no 

trecho da via entre o Jardim Indaiatuba Golf e o Jardim Brasil; Nº 1442/21 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo de trânsito para melhoria do tráfego de veículos na Rua 

Esterlino Miniolli, no Jardim Tancredo Neves; Nº 1443/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Verificar a possibilidade de demarcação do solo com a sinalização de vaga de estacionamento 

para veículo conduzido ou que transportem pessoas com autismo; Nº 1444/21 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Realizar a averiguação e, se necessárias, ações de controle em todas 

as instituições de ensino público do município para combater a proliferação de escorpiões; Nº 

1445/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar semáforo de pedestre no cruzamento da Rua 

dos Indaiás X Cristina Von Zuben Amstalden; Nº 1446/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Solicitar a manutenção ao longo da Rua Catiguá, Bairro Fogueteiro; Nº 1447/21 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Efetuar estudo de viabilidade técnica para adaptar para sentido único de 

direção a Rua Soldado João Carlos de Oliveira Júnior, entre a Rua Pérsio Sampaio Filho e Rua 

Comendador Antônio Nagib Ibrahim, no Jardim Nely; Nº 1448/21 - ANA MARIA DOS SANTOS 
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- Efetuar criação da Campanha da "Semana Indaiatuba Lixo Zero: um desafio para todos"; Nº 

1449/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente, em caráter de 

urgência, para a criação de sistemas e mecanismo de incentivos a atividades tecnológicas e 

inovação visando o desenvolvimento sustentável de Indaiatuba; Nº 1450/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Interceder junto a SEMOP, em caráter de urgência, a fim de efetuar um estudo para 

instalação de passarela no viaduto sobre a estrada de ferro na Avenida Coronel Estanislau do 

Amaral, na extensão do número 277 ao 498, Itaicí, Indaiatuba; Nº 1451/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar estudo e melhorias no tráfego de acesso à Vila Suíça, Indaiatuba; Nº 

1452/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar estudo para que se crie uma rotatória na 

Avenida 2, atrás do Lagos de Shanadú, próximo à estrutura do radar; Nº 1453/21 - DÉCIO 

ROCHA DA SILVA - Executar serviços de revitalização, instalação de aparelhos de ginástica 

ao ar livre, novos bancos para assento e melhorias na iluminação pública, na Praça “Antônio 

Rodrigues Cardoso”, na Vila Furlan, na confluência das Ruas Onze de Junho e Elias Fausto; Nº 

1454/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Instalar lombo faixa e sinalizações aos condutores que 

trafegam pela Rua Pedro Savian, próximo ao numeral 139, in loco é área escolar; Nº 1455/21 - 

DÉCIO ROCHA DA SILVA - Executar obras para o escoamento/drenagem de águas pluviais no 

Bairro Cidade Nova ll; Nº 1456/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Indicar o nome de Moacir Martins 

para nomear a concha acústica do Parque Ecológico, Indaiatuba; Nº 1457/21 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Instalar semáforo na Avenida Visconde de Indaiatuba, no cruzamento com 

a Rua México, no Jardim América; Nº 1458/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Solicitar 

reforço da ronda preventiva da Guarda Civil no Jardim América; Nº 1459/21 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Instalar redutor de velocidade na Marginal Esquerda do Parque Ecológico, 

em frente à Padaria Bella Parque; Nº 1460/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Fazer a 

sinalização amarela nas calçadas, a fim de demarcar a passagem livre aos pedestres em 

estacionamentos com vagas de recuo; Nº 1461/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar 

câmeras de monitoramento na entrada do Jardim Portal do Sol; Nº 1462/21 - OTHNIEL 

HARFUCH - Providenciar melhorias na sinalização de trânsito na região da nova Rodoviária; Nº 

1463/21 - OTHNIEL HARFUCH - Instalar bebedouro, bancos e lixeiras na praça localizada na 

Rua Edison de Barros Ferreira, Jardim Sevilha; Nº 1464/21 - OTHNIEL HARFUCH - Viabilizar 

um estudo para a construção de uma pequena quadra de basquete com apenas uma tabela ao 

lado da praça localizada na Rua Edison de Barros Ferreira, Jardim Sevilha; Nº 1465/21 - 

OTHNIEL HARFUCH - Providenciar melhoria de trânsito na Rua Ipê Amarelo, no Bairro Campo 

Bonito; Nº 1466/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Construir um Centro Esportivo no Bairro Jd. 

Brasil; Nº 1467/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Implementar um sistema de cadastro 
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municipal para a coleta de recicláveis, similar ao Programa Moeda Verde, para que o cidadão 

possa realizar a troca do material reciclável por alimentos; Nº 1468/21 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Implementar integralmente a política de Educação Especial Inclusiva (atendimento 

educacional especializado para crianças e jovens com deficiência física, intelectual, visual, 

auditiva e múltipla, com Transtornos Globais do Desenvolvimento e super dotação) no 

município de Indaiatuba; Nº 1469/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Solicitar que seja 

realizada a "Marcação de Área de Conflito" no cruzamento da Avenida Conceição com Rua 

Prof. Milton Leme do Prado, Vila Areal; Nº 1470/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar, em 

caráter de urgência, reparos e manutenção do playground e do escorregador na Praça do 

Camargo Andrade, Rua Milton Antônio dos Santos, Indaiatuba; Nº 1471/21 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Instalar uma agência dos Correios no Bairro Campo Bonito; Nº 1472/21 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Instalar uma casa lotérica no Bairro Morada do Sol, Indaiatuba; Nº 1473/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à SEMOP para implantação de estacionamento a 45° 

graus na Avenida Fabio Ferraz Bicudo, Indaiatuba; Nº 1474/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Realizar serviço de tapa buraco em toda a extensão da Rua Equador, Bairro Castelo Branco; 

Nº 1475/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Instalar redutor de velocidade na Rua dos Indaiás, no 

trecho compreendido entre os cruzamentos com as Ruas Eurico Primo Venturini e Al. Dr. José 

Cardeal; Nº 1476/21 - DÉCIO ROCHA DA SILVA - Realizar estudos na engenharia de tráfego, 

a fim de evitar colisões e acidentes entre condutores na confluência das Ruas Soldado João 

Carlos de Oliveira Junior e Persio Sampaio Filho; Nº 1477/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Implementar em 100% das escolas públicas o Programa Escola Acessível (adequações 

arquitetônica e de sanitários, alargamento de portas e vias de acesso, construção de rampas, 

instalação de corrimão, colocação de sinalização tátil e visual, aquisição de mobiliário 

acessível, cadeira de rodas e outros recursos de tecnologia assistida) no município de 

Indaiatuba; Nº 1478/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar a implantação de polo da 

FIEC (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura) no Bairro do Jardim Brasil; Nº 1479/21 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar, em caráter de urgência, recuperação asfáltica na Rua 

Humaitá, entre os números 539 a 734, Indaiatuba; Nº 1481/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Criar vagas de estacionamento na Travessa José Correia Junior, localizada no 

Jardim Pedroso; Nº 1482/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo para instalação de 

lombada na Rua das Orquídeas, altura do número 401; Nº 1483/21 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Criar um programa para tratamento do tabagismo online e gratuito para o município 

de Indaiatuba; Nº 1484/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar ecoponto na esquina entre a Av. 

Francisco de Paula Leite e a Rua Alberico Minioli – Nucl. Hab. Brg. Faria Lima; Nº 1485/21 - 
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LEANDRO JOSÉ PINTO - Alterar para mão única de direção a Rua Ely Lopes de Souza, no 

trecho entre os números 165 a 189, Jd. Tropical; Nº 1486/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Instalar lombada na Rua Prata, altura do número 173 – Rec. Campestre Jóia; Nº 1487/21 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Aumentar a extensão do canteiro central, na Av. Pres. Vargas, altura 

do número 368 – Vila Vitória II; Nº 1488/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar troca do 

banco quebrado, no Boulevard da Cecap (em frente ao número 514); Nº 1489/21 - OTHNIEL 

HARFUCH - Interceder junto ao SAAE para providenciar extensão de rede de água e esgoto no 

Jardins de Itaici; Nº 1490/21 - OTHNIEL HARFUCH - Providenciar a revitalização e a instalação 

de aparelho de ginástica ao ar livre na Praça Juvenal Limeira, e fazer a pintura de uma faixa de 

pedestres na bifurcação da Rua Alexandre Ratti com a Rua Primo Jose Mattioni – Vila Brizola; 

Nº 1491/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Revitalizar a Praça Tenente José Tancler, localizada 

entre as Ruas Treze de Maio e Rêmulo Zoppi – Vila Areal; Nº 1492/21 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Elevar o muro existente na Travessa José Correia Junior, localizada no Jardim 

Pedroso; Nº 1493/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Providenciar pintura da faixa de 

pedestres na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, altura do número 384; Nº 1494/21 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Implantar sinalização horizontal e vertical no terminal de ônibus 

localizado na Praça Bonachela; Nº 1495/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar um letreiro “Eu 

Amo Ciclismo” na Rota do Cavaleiros, ao lado do "Ponto do Ciclista", implantado recentemente. 

Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura do convite para participação da Audiência Pública 

referente ao Projeto de Lei Nº 150/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o 

Plano Plurianual do Município de Indaiatuba para o período de 2022 a 2025 e dá outras 

providências, a ser realizada por meio virtual no dia 17 de setembro de 2021, às 9 horas. Após, 

usaram da palavra para dar ênfase a indicações de suas autorias os(as) Srs(as). 

Vereadores(as) ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, LEANDRO 

JOSÉ PINTO, ANA MARIA DOS SANTOS, RICARDO LONGATTI FRANÇA, DÉCIO ROCHA 

DA SILVA e SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença 

do Secretário de Educação, Sr. Heleno da Silva Luiz Junior, e deixou os agradecimentos ao 

deputado federal, Excelentíssimo Senhor Marcos Pereira, por viabilizar o envio de verbas ao 

município de Indaiatuba; em seguida, parabenizou o Sr. Vereador RICARDO LONGATTI 

FRANÇA pelo projeto de lei de sua autoria, que obriga a Prefeitura a disponibilizar a quantia 

que cada deputado trouxe para a cidade, enfatizando a importância dessa informação 

principalmente em ano pré-eleitoral. Ainda com a palavra, o Sr. Presidente informou que as 

indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal pelo Departamento de 

Expediente. Após, procedeu-se à leitura do Requerimento Nº 17/21 - RICARDO LONGATTI 



 
 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 

 

 

FRANÇA - Requer informações sobre o uso de maquinário municipal em lotes do Loteamento 

Recreio Campestre Internacional Viracopos Gleba 4. Com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR 

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

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

265/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o Sr. Gilberto Carlos Julião e o Sr. Heleno da 

Silva Luiz Júnior pelo lançamento e coautoria do livro 'A Igreja e a Prática Esportiva'; Nº 270/21 

- SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o Prof. Sr. Gentil Gonçalves Filho pelo Dia do Filósofo, 

comemorado em 16 de agosto; Nº 279/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula Paulo César 

Feijão pelo excelente trabalho desenvolvido frente a Defesa Civil e por todos seus serviços 

prestados à Municipalidade, Indaiatuba; Nº 280/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o 

atleta Lucas Batista Gomes pela premiação e 5° lugar na colocação nado borboleta, 

representando Indaiatuba e a ADI (Associação Desportiva Indaiatuba) na competição José 

Finkel; Nº 283/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE, JORGE LUÍS LEPINSK, WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Pesar pelo falecimento do Diácono José Rubens Fernandes, ocorrido aos 24 de 

agosto de 2021; Nº 284/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Pesar pelo falecimento de 

Leonildo de Souza Neto, ocorrido aos 24 de agosto de 2021; Nº 285/21 - DÉCIO ROCHA DA 

SILVA - Congratula o Sr. Damião Alves do Santos pelo Dia do Feirante, comemorado em 25 de 

agosto; Nº 286/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o Conselho Municipal de 

Assistente Social pela 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema 

"Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para 

enfrentar as desigualdades e garantir proteção social", realizada no dia 25 de agosto de 2021; 

Nº 287/21 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE, ALEXANDRE CARLOS PERES, JORGE LUÍS 

LEPINSK - Congratula Gabriel Bandeira pela medalha de ouro na Paralimpíadas, na natação, 

em Tóquio 2021; Nº 288/21 - ANA MARIA DOS SANTOS - Pesar pelo falecimento da Sra. 

Rozana Maria Ruela Domingues, ocorrido em 21 de agosto de 2021; Nº 289/21 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Congratula a Secretaria Municipal de Assistência Social pela 12ª 

Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema "Assistência Social: direito do povo e 

dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir 

proteção social", realizada no dia 25 de agosto de 2021; Nº 290/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Pesar pelo falecimento do Sr. Almir Vanzella (mais conhecido como Mita, da dupla de violeiros 

com Zé Paulo), ocorrido aos 28 de agosto de 2021; Nº 291/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS 

- Congratula o Esporte Clube Camisa 10 e seus fundadores, Valdecir Souza Oliveira (Tim), 

Valdelino Souza Oliveira e Juraci Souza de Oliveira, pelos 40 anos desde a sua fundação, 

tratando de um time totalmente familiar; Nº 292/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a 
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Sra. Daniela Maria Carvalho Valente, Presidente do Grupo Escoteiro lndaiá, pelo 27° 

Aniversário de Fundação do Grupo Escoteiro Indaiá em Indaiatuba; Nº 293/21 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Congratula Helena Maria Mendes Pego de Castro, pela merecida 

aposentadoria, agradecendo por todo serviço prestado durante os 30 anos que dedicou a 

Saúde de Indaiatuba; Nº 294/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula a Comunidade 

Corintiana de Indaiatuba pelos 111 anos do Sport Club Corinthians Paulista; Nº 295/21 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o Professor Danilo de Souza Teixeira pelo Dia do 

Profissional de Educação Física, comemorado anualmente no dia 1° de Setembro; Nº 296/21 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula a APRAI - Associação de Proteção aos Animais 

de Indaiatuba, pelo excelente trabalho ao longo desses 33 anos; Nº 297/21 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Congratula Hélio Aparecido Parra Marchezoni pelo Dia do Florista, 

comemorado anualmente em 02 de setembro, e pela sua empresa Art Flor, que está há 15 

anos de atividade no mesmo local, contribuindo para o crescimento do comércio local; Nº 

298/21 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula a Guarda Civil de Indaiatuba pelo Dia do 

Guarda Civil, celebrado anualmente em 3 de setembro; Nº 299/21 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Congratula Dani Maurício de Lima, consultor imobiliário, pelo sucesso do livro 

"Corretor Coach", obra da qual ele é coautor e que está sendo vendido em todo Brasil; Nº 

300/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula Valdinéia Vidal Mafeis por toda a 

dedicação e pelo excelente trabalho prestado aos advogados de Indaiatuba e à OAB Subseção 

Indaiatuba ao longo desses 15 anos; Nº 301/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Pesar pelo 

falecimento do Sr. Francisco Vicente de Andrade, ocorrido em 07/09/2021; Nº 302/21 - 

OTHNIEL HARFUCH - Pesar pelo falecimento do Dr. Ângelo Fajardo Cury, ocorrido em 

08/09/2021. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os(as) Srs(as). 

Vereadores(as) WILSON JOSÉ DOS SANTOS, LEANDRO JOSÉ PINTO, SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI, ARTHUR MACHADO SPINDOLA e OTHNIEL 

HARFUCH. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou um minuto de silêncio em homenagem aos 

falecidos. Em seguida, as moções foram colocadas em votação e, com exceção das moções 

de pesar, foram APROVADAS (por unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente informou 

que as moções de pesar serão enviadas às famílias enlutadas, nos termos do artigo 165, §2°, 

do Regimento Interno. Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura das matérias 

apresentadas: Projeto de Resolução Nº 8/21 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Altera o 

inciso IV e acresce a alínea 'a' ao Art. 238 do Regimento Interno (Resolução no. 44/2008); 

Projeto de Resolução Nº 11/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Altera a redação do inciso XIX do 

artigo 2º do Regimento Interno (Resolução nº. 44/2008); Projeto de Decreto Legislativo Nº 
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12/21 - OTHNIEL HARFUCH - Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão 

Indaiatubano ao Sr. Dr. Fabio Felippo Bacco; Projeto de Decreto Legislativo Nº 14/21 - 

OTHNIEL HARFUCH, ALEXANDRE CARLOS PERES, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, 

DÉCIO ROCHA DA SILVA, JORGE LUÍS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS 

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

SANTOS - Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Esportista do Ano ao Sr. Gustavo 

Cesar Rodrigues; Projeto de Decreto Legislativo Nº 15/21 - OTHNIEL HARFUCH - Dispõe 

sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadã Benemérita à Sra. Patrícia Carla Zanetti 

Lima; Projeto de Decreto Legislativo Nº 16/21 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Dispõe sobre a 

concessão de Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao Sr. Carlos Leonardo Busse; 

Projeto de Lei Nº 20/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Dispõe sobre a transparência dos 

processos de contratação, através de dispensa ou inexigibilidade de licitação pela 

Administração Pública Direta, Indireta e Autárquica do Município de lndaiatuba, e dá outras 

providências; Projeto de Lei Nº 21/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Dispõe sobre vista de 

processos administrativos de obras públicas no Município de Indaiatuba às entidades 

acadêmicas e alunos dos cursos de Engenharia e Arquitetura, e dá outras providências; Projeto 

de Lei Nº 131/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Arlei Peres o logradouro público 

do Jardim Villa Sapezal, que especifica; Projeto de Lei Nº 135/21 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Denomina Rua Pastor Elias Osorio da Silva, o logradouro público do Loteamento 

Parque Barnabé, que especifica; Projeto de Lei Nº 137/21 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Denomina 'Pedro Gabriel dos Santos' o logradouro do Park Gran Reserve, que especifica; 

Projeto de Lei Nº 139/21 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Rua José Tadeu de 

Freitas o logradouro público do Jardim Residencial Nova Veneza, que especifica; Projeto de Lei 

Nº 141/21 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Carlos Alberto de Castro, o 

logradouro público do Loteamento Jardim Park Meraki, que especifica; Projeto de Lei Nº 144/21 

- WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Denomina "Patrício Barbosa dos Santos" o logradouro 

público do Loteamento Parque Barnabé, que especifica; Projeto de Lei I Nº 145/21 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Denomina "José Ramos" o logradouro público do Loteamento Parque 

Barnabé, que especifica; Projeto de Lei Nº 153/21 - Executivo Municipal - Dá nova redação a 

dispositivo da Lei nº 7.551, de 25 de fevereiro de 2021, que autoriza a premiação em dinheiro 

aos vencedores de concursos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, no corrente 

exercício; Projeto de Lei Nº 154/21 - Executivo Municipal - Autoriza o Poder Executivo a 

celebrar parceria com a 'Associação Mata Ciliar', e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 

155/21 - Executivo Municipal - Dá nova redação a dispositivo da Lei n° 7.511, de 11 de 
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dezembro de 2020, que autoriza repasse de recursos financeiros vinculados à Secretaria 

Municipal de Saúde, em favor das entidades que especifica, e dá outras providências; Projeto 

de Lei Complementar Nº 10/21 - JORGE LUÍS LEPINSK - Altera dispositivos das Leis 

Ordinárias n° 4.608, de 11 de novembro de 2004 e n° 4.066, de 24 de setembro de 2001, 

consolidadas pelas Leis Complementares n° 10, de 22 de outubro de 2010 e 21, de 19 de julho 

de 2013. Todos os projetos lidos foram encaminhados às comissões permanentes a eles 

pertinentes, para a elaboração dos devidos pareceres, nos termos do artigo 168, caput, do 

Regimento Interno. Finalizado o Expediente e havendo quórum regimental, com a presença 

dos(as) Srs(as). Vereadores(as): ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS, 

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

LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO 

LONGATTI FRANÇA, SÉGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS, determinou o Sr. Presidente que se passasse à Ordem do Dia. ORDEM 

DO DIA: 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. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de 

Resolução Nº 10/2021 - Comissão de Justiça e Redação - Denega recurso interposto pela 

Vereadora Ana Maria dos Santos. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO 

(favoráveis: ALEXANDRE CARLOS PERES, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DÉCIO 

ROCHA DA SILVA, JORGE LUIS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, SÉGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI 

e WILSON JOSÉ DOS SANTOS; contrários: ANA MARIA DOS SANTOS e RICARDO 

LONGATTI FRANÇA). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes 

projetos de lei: Nº 116/2021 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Doutor José 

Maurício Ims Pires da Cunha o logradouro público do Reserva Petrus, que especifica; Nº 

124/2021 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Denomina Aparicio Bonifácio Leite o logradouro 

público do Jardim Park Real, que especifica; Nº 128/2021 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Denomina Aderson Gimenes Junior o logradouro público do Parque Meraki, que especifica; Nº 

134/2021 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Yuiti Hayashi, o logradouro público 

do Loteamento Jardim Indaiatuba Golf, que especifica; Nº 136/2021 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Denomina Rua Margarida Tavares Lucarelli o logradouro público no Vale do Sol - Indaiatuba - 

SP, que especifica. Colocados em discussão e votação, os projetos foram APROVADOS (por 

unanimidade); Projeto de Lei Nº 138/2021 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Institui e inclui no 

Calendário Oficial de Eventos do Município de Indaiatuba o Dia Municipal do Profissional de 
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Administração, a ser comemorado anualmente no dia 09 de setembro, e dá outras 

providências. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); 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. Colocado 

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

APROVADO (por unanimidade) em segunda votação; Projeto de Lei Nº 148/2021 - Executivo 

Municipal - Dispõe sobre desafetação e autorização de alienação de bem público e dá outras 

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

primeira votação; 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. Colocado em 

discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade) em primeira votação. Não havendo 

mais nenhuma proposição a ser deliberada e nenhum inscrito à Palavra Livre, o Sr. Presidente 

agradeceu a atenção e a presença de todos. Nada mais havendo a se tratar, às dezenove 

horas e cinco 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 23ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 08 de setembro de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. Declaro aberta a 23ª 

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

vereador professor Sérgio. 

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

da Mesa, intérprete, nobres vereadores e a população que nos acompanha, além da imprensa 

que cobre essa sessão: “Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito”. 

Colossenses, Capítulo 3, Versículo 14. 

EXPEDIENTE 

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

leitura dos itens. 

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

da 22ª Sessão Ordinária de vinte e três de agosto de dois mil e vinte e um. 

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações.  

Silene Carvalini, “Realizar cadastro para adesão ao Programa Casa da Mulher em São Paulo”. 

Wilson dos Santos, “Criar, em Indaiatuba, um auxílio que ampare crianças e adolescentes que 

perderam os pais durante a pandemia de Covid”. 

Ana Maria dos Santos, “Implementar a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Indaiatuba”. 

Décio Rocha, “Construir uma arena de areia multiuso com marcações para modalidades de 

futevôlei, vôlei de areia e beach tennis (tênis de praia), com toda a infraestrutura de iluminação, 

vestiário, estacionamento e bicicletário, ao lado do Parque Temático de Indaiatuba”. 
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Ricardo França, “Realizar a averiguação e, se necessário, ações de controle em todas as 

instituições de ensino público do município para combater a proliferação de escorpiões”. 

Sérgio Teixeira, “Instalar semáforo de pedestre no cruzamento da Rua dos Indaiás com 

Cristina Von Zuben Amstalden”. 

Pepo, “Interceder junto ao setor competente, em caráter de urgência, para a criação de 

sistemas e mecanismos de incentivo à atividade tecnológica e inovação, visando o 

desenvolvimento sustentável de Indaiatuba”. 

Alexandre Peres, “Instalar semáforo na Avenida Visconde de Indaiatuba, no cruzamento com a 

Rua México, no Jardim América”. 

Luiz Chiaparine, “Realizar serviço de tapa buraco em toda a extensão da Rua Equador, no 

bairro Castelo Branco”. 

Leandro Pinto, “Aumentar a extensão do canteiro central na Avenida Presidente Vargas, na 

altura do número 368, Vila Vitória II”. 

Othniel Harfuch, “Providenciar a revitalização e a instalação de aparelho de ginástica ao ar livre 

na Praça Juvenal Limeira e fazer a pintura de uma faixa de pedestres na bifurcação da Rua 

Alexandre Ratti com Primo Jose Mattioni, na Vila Brizola”. 

Arthur Spíndola, “Providenciar pintura da faixa de pedestres na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, 

altura do número 384”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu peço que a vereadora, antes de dar a 

palavra aos vereadores, faça a leitura de um item aqui. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “O presidente da Câmara Municipal e o 

presidente da Comissão de Finanças e Orçamento convidam a todos os Senhores Vereadores 

e munícipes a participarem da Audiência Pública. Projeto de Lei nº 150/2021, de autoria do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Indaiatuba para o 

período de 2022 a 2025 e dá outras providências, a ser realizada por meio virtual no dia 17 de 

setembro de 2021 às 9 horas. Todas as informações necessárias para a participação dos 

munícipes, perguntas, comentários ou sugestões, inclusive o projeto de lei, poderão ser 

efetuadas acessando o canal www.indaiatuba.sp.leg.br/transparencia/audienciapublica, 

disponibilizado no site da Câmara Municipal de Indaiatuba até o dia 24 de setembro de 2021.” 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As indicações estão em discussão. Com a 

palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, aos 

vereadores, ao público aqui presente. Estava com saudade de ver vocês aqui, aos funcionários 

da Câmara, a imprensa, que nos acompanha, e a todos que nos veem de forma on-line. Sr. 

Presidente, falar rapidamente das minhas indicações. Duas, na verdade, são em conjunto. Eu 

estive com o pessoal na Travessa José Correia Junior, que é uma comunidade de pessoas que 

estão fazendo a diferença no bairro onde eles vivem, que é o Jardim Pedroso. Ali era um local 

conhecido e tomado por usuários de drogas, por tráfico, até por prostituição, e os próprios 

moradores em conjunto com o poder público foram muito felizes no trabalho de mudar o astral 

e o ambiente daquela comunidade. E agora os moradores me passaram uma questão muito 

simples de se resolver, e por isso encaminho ao nosso prefeito como sugestão e também aos 

secretários responsáveis, que é a criação de um estacionamento no local, exatamente atrás ali 

da travessa, seria muito importante para os moradores poderem utilizar aquele local e também 

a elevação de um muro que foi feito ao final da travessa pela própria prefeitura para impedir a 

invasão de usuários de drogas que ali se abrigavam. Vereador Leandro Pinto um dia desses 

comentou sobre a empresa Filoauto, que era uma empresa para os indaiatubanos aquele 

prédio ali no Santa Cruz. E eu vou falar para vocês que a Sieg, que é a vizinha a este local, 

também é um problema para os indaiatubano, a gente tem que lutar para resolver aquela 

situação daquela empresa Sieg, que se transformou simplesmente em um abrigo de usuários 

de droga e de criminosos. 

E também acho importante dizer, Sr. Presidente, em relação à sinalização de faixas de 

pedestres que nós temos na pista de skate, bem na passagem ali da pista de skate. Nós temos 

inclusive o rebaixamento da guia, a gente tem tudo preparado para subir ali na Fábio Ferraz 

Bicudo, mas nós não temos a faixa de pedestre. Algo simples, muito fácil de se resolver, mas 

tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para as pessoas que frequentam aquele 

local, e que a gente quer que se seja cada vez mais frequentado, né? 

E por último, Sr. Presidente, acho que é importante também ressaltar a importância de uma 

alteração na sinalização vertical e horizontal da Praça Bonachela. Ali nós tivemos uma reforma 

muito bem-vinda inclusive, mas naquele terminal nós perdemos a sinalização de ônibus, e ali 

tem pessoas que pararam de respeitar e começaram a ser utilizadas as saídas de ônibus para 

entrar com o carro no bairro. Adivinhem que isso tem causado problemas, transtornos, quase 

atropelamentos e principalmente acidentes de um dar de frente com o outro inclusive, que a 
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gente sabe que é muito importante e que a gente tem que evitar. É isso. Uma ótima sessão a 

todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Wilson, Índio da 

Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, gente. Boa noite a imprensa. Boa noite 

aos meus amigos vereadores. Boa noite ao público presente, David do Procon está aqui, um 

abraço. Sr. Presidente, a Mesa. Sr. Presidente, entre as minhas indicações hoje eu quero 

trazer aqui uma indicação, todo mundo sabe o momento que nós ainda estamos atravessando, 

infelizmente, diante da Covid. E durante todo esse tempo aí todo mundo sabe que Indaiatuba 

principalmente alguns pais, aliás, alguns filhos perderam seu papai e perderam também a sua 

mamãe. Então essas crianças hoje estão na posse, não no domínio ainda, estão na posse de 

alguns parentes. E esses parentes com certeza estão tendo um gasto, porque muitas dessas 

pessoas, aliás, algumas dessas pessoas aí são pessoas humildes, pessoas simples. Então 

estou encaminhando para que seja nas condições o município criar um plano de auxílio para 

amparar essas crianças e adolescentes, para que essa família que tiver na posse e no futuro 

com o domínio desses menores possa também ter uma maneira para alimentar eles também. 

Quero também aqui falar de duas indicações juntas, que é a criação de um Pump Track em 

Indaiatuba como também uma pista de skate, só que esta vertical, tá, Spíndola, por quê? Todo 

mundo viu aí o sucesso que foi as Olimpíadas, e hoje também com o momento aí da pandemia 

agora no futuro esses jovens vão precisar de outras atividades. Então que seja implantado em 

Indaiatuba também esse esporte. Tenho certeza que vai ser de grande valia para o nosso 

município. 

Como também quero falar aqui de uma outra indicação, para que se crie em Indaiatuba, já que 

tem muitas pessoas que não respeitam o bem maior que nós temos que é a água, ainda tem 

coragem de ficar lavando calçada, lavando carros, ou seja, abusando do direito de se ter a 

água. Eu sei que você que faz isso paga a água. Mas pensa um pouquinho também naquele 

vizinho, naquele irmão seu, que mora na parte de cima que muitas das vezes a água não 

chega lá. Para que seja criado em nossa cidade, o Alexandre que... Nosso nobre vereador que 

trabalha no Saae há muitos anos, graças a Deus, e faz um excelente trabalho no Saae, possa 

criar algum tipo de benefício para que possa incentivar essas pessoas a economizar água. Ou 

seja, se eu gastei trezentos reais esse mês de água, o mês que vem eu gastei duzentos e 

cinquenta reais, então eu vou ter um bônus de cinquenta reais, para quê? Para incentivar esse 
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povo também, gente, porque nós estamos em uma situação de escassez de água é no mundo 

inteiro, não é só aqui no Brasil e em Indaiatuba. Então está na hora da gente começar a ter 

consciência e economizar água. Obrigado, Sr. Presidente. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Avisa que o cronômetro travou, que eu vou [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Quero deixar avisado aqui aos vereadores 

que deu um problema no cronômetro ali, o Carot vai marcar o tempo no relógio aqui, tá bom? 

Ele avisa. Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa noite, pessoal da Mesa, Sr. Presidente, meus 

amigos vereadores, a todos presentes aqui na Câmara Municipal, a imprensa escrita e falada e 

a todos que nos assistem pelas redes sociais. Sr. Presidente, falar de duas indicações aqui, 

vou ser bem breve. A primeira é voltada ao trânsito do nosso município, que a cada dia que 

passa é uma complicação, né? A cidade cresce, então a responsabilidade não é só do diretor 

de trânsito mas sim nós, vereadores, que andamos na cidade e vimos o problema. Então nós 

temos que levar algumas indicações e soluções para as pessoas que ali estão à frente das 

devidas responsabilidades. Aumentar a extensão do canteiro central na Vargas, altura do 

número trezentos e sessenta e oito. Onde seria? Antiga Judite(F). Para quem sobe, ali tem o 

campo do Quinze, para quem vai sentido ali a Pepsi, que quer adentrar ao Jardim Santa Rita, 

ali fica aquele monte de gente. O que eu quero dizer? O canteiro é um pouco mais curto de 

acordo com aquele outro canteiro que vem da Santa Rita. Então as pessoas que vêm da Santa 

Rita sentido ali a Vinte e Quatro e às vezes ela quer dar um corte, ela entra ali na Vargas ali 

junto, e já teve muita reclamação que chegou até mim de colisões entre veículos. É uma coisa 

simples, que eu acredito que ali tem que ter um estudo maior, mas é uma coisa simples que vai 

melhorar. Aumentando a extensão desse canteiro próximo aquele do CEU, que era o antigo 

postinho de saúde, ele vai ficar nivelado, aí a pessoa não consegue fazer esse percurso 

cortando. Então é uma coisa simples, acho que vai melhorar. 

Uma outra é a instalação de um letreiro. Eu amo ciclismo. Lá na Rota dos Cavalheiros onde eu 

fiz o pedido do Ponto do Ciclista e foi atendido pelo nosso prefeito Nilson Gaspar, por quê? 

Acho que foi até o nobre vereador Pepo aqui que fez a indicação do Eu Amo Indaiatuba, ficou 

muito bacana, a gente vê nas redes sociais que as pessoas estão utilizando muito bem. Por 

que não colocar o Eu Amo Ciclismo nesse Ponto do Ciclista? Para que as pessoas possam 

bater fotos, porque até então é bacana ali o Ponto do Ciclista, mas ainda não está sendo bem 

utilizado. Então eu peço aí para a secretaria responsável, o prefeito Nilson Gaspar, que possa 
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ver aí com carinho, coisa simples, que vem aí beneficiar ainda mais essa modalidade que 

cresce no nosso município. 

Uma boa noite e uma ótima sessão a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra a vereadora Ana Bannwart. 

Me perdoe. Ana Maria dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos da 

Mesa. Aos pouquinhos vai se acostumando com o nome novo, né? Ana Maria vereadora. Boa 

noite aos nossos colegas vereadores, o pessoal aqui presente, a imprensa e o pessoal de 

Casa. Hoje eu trago uma indicação que considero muito importante. Eu peço que seja 

implantado pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS de 

Indaiatuba. Atualmente são mais de vinte e nove práticas, entre as mais conhecidas estão 

acupuntura, a meditação, musicoterapia, a ioga, imposição de mãos, ozonoterapia, 

cromoterapia, constelação familiar e terapia de florais, entre outras, né? No total são vinte e 

nove práticas que a gente pede que sejam implantadas pelo SUS. Essa política atende a 

necessidade de se conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências que já vêm sendo 

desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados. Diversas famílias têm me 

relatado que estão com dificuldade de superar os transtornos físicos, mentais, emocionais 

causados pela grande mudança que estamos vivendo. Além disso, são formas de ajudar no 

tratamento do médico e assim ter um trabalho mais completo para recuperar e ajudar a nossa 

população. Eu deixo essa indicação, é muito importante, porque essa Política de Práticas 

Integrativas e Complementares vindo pelo SUS, vindo aqui para Indaiatuba, então todas as 

pessoas que se tratam pelo SUS possam ser amparadas com essas terapias. Às vezes uma 

ioga, uma sessão de ioga, a pessoa não tem condição de pagar, e ela traz a cura para a 

pessoa. Quantas pessoas que hoje estão com depressão, síndrome do pânico por conta dessa 

situação que a gente está vivendo e não tem condições de ir no médico? Então você vê o pai 

em desequilíbrio tentando ajudar a esposa que está abalada, com o filho que está ali 

depressivo no quarto. Eu tenho recebido muitos pedidos, gente, muitos pedidos. E se for 

implantado pelo SUS, uma coisa que já está aí em outros estados, acho que nós temos direito 

aqui em Indaiatuba também, como temos em outras cidades, tá? Então eu deixo com muito 

respeito para que o Poder Executivo analise essa indicação, e a gente vai aguardando para 

que sejamos atendidos. Gratidão a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Ricardo França. 
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Boa noite, Sr. Presidente, Senhoritas 

Vereadoras, imprensa, público que nos acompanha, pessoas que estão acompanhando pelas 

redes sociais. Hoje eu gostaria de falar de duas das minhas indicações. Uma delas é um 

pedido que faço para que a prefeitura estude uma medida que foi adotada em São Bernardo do 

Campo, que é a implementação de vagas exclusivas para as pessoas ou os veículos que 

estejam conduzindo pessoas com o transtorno do espectro autista, principalmente perto de 

unidades de saúde e ONGs, entidades que trabalham com essas pessoas. É muito 

interessante essa iniciativa. A gente sabe que através de lei municipal, até mesmo de minha 

autoria, eles já têm atendimento nas vagas que seriam da Zona Azul com gratuidade, igual aos 

idosos e pessoas com mobilidade reduzida, porque eles estão cadastrados, eles têm o CID, 

né? Mas existem outros locais que às vezes não têm Zona Azul e que é importante ter vaga 

exclusiva para eles por conta dessa demanda, porque é muito difícil de estacionar, às vezes 

envolve o estresse, toda uma complicação, e nesse município teve uma boa iniciativa. Então a 

gente sugere que a prefeitura busque viabilizar e estudar esse impacto também aqui na nossa 

cidade, preferencialmente, mais perto dessas unidades que tratam e que atendem essas 

demandas, as ONGs, as entidades, e também estudar a possibilidade nas regiões comerciais. 

Acho que é um avanço interessante que a prefeitura pode estudar. 

Uma outra indicação que trago aqui é um pedido para que a prefeitura verifique nas unidades 

escolares do nosso município a existência, a possibilidade de existir escorpiões, animais 

peçonhentos. A gente sabe que vai chegando essa época do ano é um pouco mais comum. 

Em qualquer prédio público, aqui na Câmara já teve escorpião, em todo lugar vai acabar 

aparecendo mais cedo ou mais tarde, e é importante ter um trabalho muito ativo de prevenção, 

principalmente quando se trata de unidades escolares, crianças pequenas, é uma preocupação 

a mais que todos nós temos que carregar. Então faço pedido para que a prefeitura tente 

verificar o quanto antes essas unidades escolares para evitar qualquer tipo de transtorno 

futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Muito boa noite, Sr. Presidente, toda a Mesa, 

Senhores e Senhoras Vereadoras, público presente, a imprensa e o público que nos 

acompanha de casa. Quero cumprimentar aqui, vi que chegou agora aí o nosso secretário de 

Educação, o Heleno, muito boa noite. Desejo que Deus abençoe a todos. Eu quero falar mais 

especificamente da minha indicação aqui, Sr. Presidente, 142, sobre essa construção de uma 

arena multiuso para a prática de futevôlei, vôlei de areia, tênis de areia, tênis de praia, essas 
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arenas que são o grande diferencial, digamos assim, nas cidades aí para a prática esportiva, 

né? Nós até temos uma arena desse tipo aqui na nossa cidade, todo mundo deve conhecer, no 

início lá do Parque Ecológico, próximo ao pastel da feira lá, mas é particular. Então eu falo 

sobre uma arena pública, uma construção. E uma vez essa arena sendo viabilizada, acho que 

vai fazer uma grande diferença no esporte, na prática esportiva, no lazer da nossa cidade. Eu, 

como um grande incentivador do esporte, no caso, o nobre vereador, o Leandro também, como 

cuidar da saúde, no meu caso mais trabalhei e trabalho muito com o esporte na questão da 

prevenção às drogas. Então eu acho que uma arena desse tipo... Porque existe a área. Muitas 

vezes quando a gente traz uma indicação aqui, Sr. Presidente, a gente já pesquisa, para não 

falar coisas aqui não que têm condições de ser viabilizado. Então já estive com o secretário de 

Esportes, existe essa área próxima ali ao Parque Temático para a construção dessa arena. E 

mais importante, eu fui atrás de recursos federais para... Não sei se é o suficiente, se não for, a 

gente vai atrás de mais, inclusive gostaria de agradecer aqui o deputado federal Marcos 

Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos, que já havia, enviou durante a pandemia 

uma verba, um recurso de um milhão de reais para a saúde, para custeio da saúde do nosso 

município e agora está viabilizando essa verba de meio milhão de reais para o esporte. Então a 

gente quer focar na construção dessa arena que, com certeza, como eu disse, vai ser um 

grande diferencial no lazer e na prática esportiva do nosso município. Então fica aí essa 

indicação, que vamos lutar aí, torcer para que ela se torne possível. Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

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

secretário de Educação, Heleno, que também sabe tudo de esporte, viu? Foi lá, trabalhou um 

tempo na secretaria, em algumas ocasiões chegou a assumir como secretário. E deixo o nosso 

abraço ao deputado. E em cima da fala do vereador, eu parabenizo muito aquela lei do Ricardo 

França onde a prefeitura vai disponibilizar a quantia que cada deputado trouxe para a cidade, 

né? Ano que vem sabemos que é um ano eleitoral, e todos os anos vêm aquelas pessoas que 

nunca apareceram na cidade atrás de votos, e às vezes aparece os mesmos, né? E tem 

aquelas votações expressivas na cidade, mas nunca trouxeram nem um real. Então, vereador, 

é justa aquele projeto de lei, aquela lei de sua autoria, todo munícipe pode entrar no site lá da 

prefeitura. Eu não sei se a lei já está vigorando, eu acredito que sim, e acompanha o que cada 

deputado trouxe para a cidade, para que não aconteça mais isso. Eu não vou citar nome de 

deputado aqui, mas teve deputado na eleição passada que teve mais de quinze mil votos, 

quinze mil votos na cidade de Indaiatuba, e de retorno nem um real. Então isso é muito grave. 
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Então temos, sim, que divulgar as pessoas que contribuem e que ajudam a cidade. Então deixo 

o nosso abraço ao deputado, e assim que os outros que tiveram votos na cidade, que essa 

atitude dele sirva de exemplo. Com a palavra o vereador professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa noite mais uma vez a todos. Eu tenho quatro 

indicações, mas vou frisar uma apenas, não que as outras não sejam importantes, tá? Mas é a 

instalação de um semáforo de pedestre no cruzamento das Ruas dos Indaiás com a Cristina 

Von Zuben Amstalden, ali próximo a Maravilhas do Lar. Ali é um cruzamento que em horário de 

pico, principalmente sete, meio-dia, uma hora e dezoito horas tem muita passagem de alunos 

naquela região, porque eu tenho ali a Escola Sérgio Mário, eu tenho a Escola Camilo, eu tenho 

a Escola Marina. Então é o fluxo de pedestre ali muito intenso, tá? Então precisa da instalação 

de um semáforo de pedestre ali naquela área para facilitar essa passagem dos alunos, dos 

responsáveis por aquela área ali, tá bom? Muito obrigado. 

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

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

primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura dos requerimentos.  

Requerimento, Ricardo Longatti França, “Requer informação sobre o uso de maquinário 

municipal em lotes do Loteamento Recreio Campestre Internacional Viracopos Gleba 4”. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, peço vistas por quinze dias 

deste requerimento. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Não é dez? 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Dez. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Oi? 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Dez dias, não é o limite? 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Dez, Sr. Presidente. Perdão. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O limite é dez dias pelo regimento. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Só se aumentou. 
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ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): É, é que hoje é quarta-feira, vereador, 

então vai dar não na próxima sessão, na outra vai dar dez dias. Regimentalmente é dez dias. 

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Sérgio Teixeira, “Congratula o Senhor Gilberto Carlos Julião e o Senhor Heleno da Silva Luiz 

Júnior pelo lançamento e coautoria do livro A Igreja e a Prática Esportiva”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula o Professor Senhor Gentil Gonçalves Filho pelo Dia do Filósofo, 

comemorado em 16 de agosto”. 

Pepo, “Congratula Paulo César Feijão pelo excelente trabalho desenvolvido frente a Defesa 

Civil e por todos os seus serviços prestados à municipalidade de Indaiatuba”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula o atleta Lucas Batista Gomes pela premiação e 5° lugar na 

colocação nado borboleta, representando Indaiatuba e a ADI na competição José Finkel”. 

Luiz Chiaparine, Pepo, Wilson, Índio da Doze, “Pesar pelo falecimento do diácono José Rubens 

Fernandes, ocorrido aos 24 de agosto de 2021”. 

Silene Carvalini, “Pesar pelo falecimento de Leonildo de Souza Neto, ocorrido aos 24 de agosto 

de 2021”. 

Décio Rocha, “Congratula o Senhor Damião Alves do Santos pelo Dia do Feirante, 

comemorado em 25 de agosto”. 

Silene Carvalini, “Congratula o Conselho Municipal de Assistência Social pela 12ª Conferência 

Municipal de Assistência Social, com o tema Assistência Social: Direito do Povo e Dever do 

Estado, Com Financiamento Público, Para Enfrentar as Desigualdades e Garantir Proteção 

Social, realizada no dia 25 de agosto de 2021”. 

Luiz Chiaparine, Alexandre Peres e Pepo, “Congratula Gabriel Bandeira pela medalha de ouro 

na Paraolimpíadas na natação, em Tóquio 2021”. 

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

ocorrido em 21 de agosto de 2021”. 
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Silene Carvalini, “Congratula a Secretaria Municipal de Assistência Social pela 12ª Conferência 

Municipal de Assistência Social, com o tema Assistência Social: Direito do Povo e Dever (sic), 

realizada no dia 25 de agosto de 2021”. 

Leandro Pinto, “Pesar pelo falecimento do Senhor Almir Vanzella, mais conhecido como Mita, 

da dupla de violeiros com Zé Paulo, ocorrido aos 28 de agosto de 2021”. 

Wilson, Índio da Doze, “Congratula o Esporte Clube Camisa 10 e seus fundadores, Valdecir 

Souza Oliveira (Tim), Valdelino Souza Oliveira e Juraci Souza de Oliveira, pelos 40 anos desde 

a sua fundação, tratando de um time totalmente familiar”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Daniela Maria Carvalho Valente, presidente do Grupo 

de Escoteiro lndaiá, pelo 27° Aniversário de fundação do Grupo Escoteiro Indaiá em 

Indaiatuba”. 

Silene Carvalini, “Congratula Helena Maria Mendes Pego de Castro pela merecida 

aposentadoria, agradecendo por todo serviço prestado durante os 30 anos que dedicou à 

Saúde de Indaiatuba”. 

Wilson, Índio da Doze, “Congratula a Comunidade Corinthiana de Indaiatuba pelos 111 anos do 

Sport Club Corinthians Paulista”. 

Wilson, Índio da Doze, “Congratula o Professor Danilo de Souza Teixeira pelo Dia do 

Profissional de Educação Física, comemorado anualmente no dia 1° de setembro”. 

Arthur Spíndola, “Congratula a Aprai, Associação de Proteção aos Animais de Indaiatuba, pelo 

excelente trabalho ao longo desses 33 anos”. 

Wilson, Índio da Doze, “Congratula Hélio Aparecido Parra Marchezoni pelo Dia do Florista, 

comemorado anualmente em 2 de setembro, e pela sua empresa Art Flor, que está há 15 anos 

de atividade no mesmo local, contribuindo para o crescimento do comércio local”. 

Wilson, Índio da Doze, “Congratula o Guarda Civil de Indaiatuba pelo Dia do Guarda Civil, 

celebrado anualmente em 3 de setembro”. 

Silene Carvalini, “Congratula Dani Maurício de Lima, consultor imobiliário, pelo sucesso do livro 

Corretor Coach, obra da qual ele é coautor e que está sendo vendido em todo o Brasil”. 

Arthur Spíndola, “Congratula Valdinéia Vidal Mafeis por toda a dedicação e pelo excelente 

trabalho prestado aos advogados de Indaiatuba e à OAB Subseção Indaiatuba ao longo dos 15 

anos”. 



 
 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 

 

 

Sérgio Teixeira, “Pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Vicente de Andrade, ocorrido em 

7/9/2021”. 

Othniel Harfuch, “Pesar pelo falecimento do Doutor Ângelo Fajardo Cury, ocorrido em 

8/9/2021”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Wilson, Índio da Doze. Vereador, queria lembrar o senhor que o Palmeiras 

também fez aniversário, vereador. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Oi? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Sr. Presidente, em um momento oportuno eu falei 

da Sociedade Esportiva do Palmeiras com muito orgulho também, e claro que tem que falar do 

Corinthians, né? Sr. Presidente, hoje eu queria aqui, conforme foi anunciado, fazer uma 

homenagem em meu nome, Wilson José dos Santos, como também do nosso amigo Leandro 

Pinto, que gosta de sempre estar tomando um Danoninho lá no Tim, fazer uma homenagem 

para ele. Porque, afinal de contas, quarenta anos, gente, à frente de uma agremiação não é 

qualquer um que fica, não. E o mais importante, né, Leandro? Que é um time bancado só por 

família, tá? Uma pessoa que teve um derrame aí em questão de uns três anos, mas nunca 

deixou o time dele morrer, que é o Camisa 10. Então, Tim, quero parabenizar a todos vocês da 

família Camisa 10, porque vocês são merecedores, pois hoje quando a gente quer praticar um 

esporte, se não tiver essas pessoas que ainda são os últimos guerreiros, a gente teria que 

estar procurando uma [ininteligível] aí meio complicada. 

Quero também aqui falar do Dia do Florista. Quem não gosta de receber flores? Eu gosto, né, 

Ana? As mulheres gostam de receber flor. Então eu gosto também. E nada mais justo da gente 

homenagear essas pessoas, principalmente em nome do Senhor Hélio, que há mais de quinze 

anos é uma das pessoas que praticamente ele trabalha em todas as paróquias de nossa 

comunidade e ele praticamente quem deixa a igreja bonita quando as meninas querem casar, 

quando os homens querem casar, né, Doutor Chiaparine? Então vai aqui o meu abraço e o 

meu respeito a todos os floristas de nossa cidade. Obrigado, Sr. Presidente. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As moções continuam em discussão. Com 

a palavra o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Sr. Presidente, gostaria aqui de falar da minha moção 

de pesar, deixar aqui a todos os familiares do meu amigo Almir Vanzella, mais conhecido como 

Mita. Quem não conhece o Mita, né? Principalmente as pessoas ali que moram no Califórnia, 

no Santa Cruz, na Vila Costa e Silva, Morada do Sol. Alegrava os bares, alegrava os passeios 

a cavalo, é uma pessoa muito querida. E eu o conheço, conhecia, conheço a família toda, nasci 

ali com ele. E foi uma perda muito grande, principalmente as pessoas que o conheciam, um 

cara de um caráter, trabalhador, adorava ir às festas e às noites da nossa cidade.  

Pegando o gancho aqui do nosso vereador Índio, parabenizar pela moção ao nosso querido 

Camisa 10, onde está aqui o meu amigo Fernando, que é um dos diretores do Camisa 10, um 

local onde eu passo semanalmente, tenho amizade com o Tim, com o Jonny, com a Detty(F). E 

parabenizar, Índio, pela moção. Fica aqui os meus parabéns aos quarenta anos que foram 

completados agora em março de dois mil e vinte e um. Bela moção, Índio. Obrigado, Sr. 

Presidente. 

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

a palavra o vereador professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Bom, tenho algumas moções aqui. Uma delas vai 

para o Senhor Gilberto Carlos Julião e o nosso secretário da Educação, Heleno da Silva Luiz 

Júnior, a árvore ele já plantou, que hoje eu vi, né? Ele plantando uma árvore lá no Dom José. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Pegou na enxada hoje. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: E agora o lançamento de um livro, entendeu? Então 

está tudo encaminhado aí, lançamento e coautoria do livro A Igreja e a Prática Esportiva. 

Parabéns. Merecida essa moção, porque lançar um livro não é para qualquer um, né? A gente 

sabe o trabalho que dá todo esse esforço aí para a gente melhorar ainda mais o acesso à 

cultura e à educação no nosso país. 

Uma outra congratulação é para o professor Gentil, que nós encontramos hoje lá no Dom José, 

entendeu? Filósofo, até dia cinco de setembro foi o aniversário dele, e dia dezesseis de agosto 

comemorou o Dia do Filósofo, né? Se comemora o Dia do Filósofo. Então o professor Gentil é 

uma pessoa que a gente nem precisa falar muito. Quem passou pelo Dom José conhece ali o 

professor de filosofia Gentil Gonçalves Filho, uma pessoa única, que sempre procura manter 
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viva a história de Indaiatuba. Em todos os locais que ele passa, ele procura manter viva a 

história de Indaiatuba. 

Outra congratulação é para o atleta Lucas Batista, que conseguiu a premiação em quinto lugar 

no nado borboleta representando Indaiatuba e a Associação Desportiva de Indaiatuba, certo? 

Conseguindo aí uma classificação significativa. 

E temos mais uma congratulação aqui para a Senhora Daniela Maria Carvalho Valente, 

presidente do Grupo Escoteiro, que há vinte e sete anos realiza trabalhos incentivando essa 

garotada na defesa do meio ambiente, na questão da cidadania, na empatia, no respeito ao 

próximo. Então excelente trabalho que o Grupo Escoteiro realiza na cidade de Indaiatuba. 

E tem uma moção de pesar, Senhor Francisco Vicente de Andrade, que faleceu ontem, 

consequência da Covid, tá? Não era Covid, porque ele já havia passado pelo ciclo lá do vírus. 

Até fui perguntando para a Silene constantemente a situação dele, ele apresentou uma 

pequena melhora, mas veio a falecer. Então o Senhor Francisco é uma pessoa simples, uma 

pessoa que cativava a todos por onde passava. Ele veio de Santo André, morava em 

Indaiatuba há mais de vinte anos, deixa dois filhos e uma pessoa que vai fazer muita falta no 

nosso meio, tá? Fica aí essa moção de pesar. Obrigado, presidente. 

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

a palavra a vereadora Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Boa noite a todos. Quero cumprimentar a 

Mesa, os nobres vereadores, agradecer a presença do Heleno, secretário da Educação. Hoje 

eu quero aqui falar de três moções. A primeira é para a Dona Helena Maria Mendes Pego de 

Castro. Ela está aposentando, trinta anos que ela se dedicou à saúde de Indaiatuba. Helena foi 

agente de serviços administrativos no município, trabalhou em várias unidades de saúde, 

sempre aí com bom exemplo, é uma funcionária que exerceu aí com comportamento exemplar. 

Então deixo aqui os meus parabéns e sucesso aí, Helena, na sua nova jornada. 

Quero parabenizar também o Dani Maurício de Lima, consultor imobiliário, ele também é 

coautor aí de um livro, e que está sendo vendido aí em todo o nosso Brasil. Ele é corretor 

imobiliário, e o livro traz um pouquinho sobre a visão da realidade atual que aborda os desafios 

da profissão e as novas qualidades exigidas, uma verdadeira atualização para os profissionais 

do mercado de trabalho imobiliário. Parabéns, Dani. Sucesso. Que Deus abençoe aí a sua 

jornada. 
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E também deixar aqui uma moção ao Conselho Municipal de Assistência Social e a Secretaria 

de Assistência Social pela realização aí da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social no 

município. 

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

a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

noite novamente a todos. Parabenizar a todos os homenageados, as condolências, as moções 

de pesar. Professor Sérgio, uma coisa interessante, eu cheguei a ser lobinho dos escoteiros, 

realmente é um trabalho incrível. Parabéns pela moção. Sr. Presidente, falando apenas de 

duas moções que eu fiz. A primeira é em relação a Néia, Senhora Valdinéia Vidal Mafeis. A 

Néia trabalha há quinze anos na Ordem dos Advogados do Brasil prestando um serviço de 

uma excelente qualidade. Eu que sou advogado há dez anos já, o tempo passa muito rápido, 

venho acompanhando toda essa trajetória, o quanto que a gente se perde no começo, o quanto 

que a gente precisa de ajuda, e o pessoal da OAB sempre foi muito receptivo, muito caloroso, 

principalmente com os recém-formados e com as pessoas que lá precisam de sua ajuda. 

Então, Néia, em seu nome, parabenizo pelos quinze anos, a Geane, a Cris, a todos os 

funcionários de OAB que estão lá há tanto tempo e continuam nos tratando, a toda a classe, 

com todo amor do mundo, com toda paciência do mundo e nos ajudando sempre que pode. 

Mandar um abraço. Eu falhei no começo da minha fala. Heleno, forte abraço. Muito obrigado 

pela presença, nosso secretário de Educação. 

E para encerrar, Sr. Presidente, quero deixar uma homenagem à primeira instituição, ONG de 

animais do nosso município, que é a Aprai, Associação de Protetores de Animais de 

Indaiatuba. Estão completando trinta e três anos. Lembro da fundação do Senhor Raul Narezzi, 

veterinário aqui do nosso município. E como ela mesmo diz, da louca da Aprai, né, Nazareth? 

A louca da Aprai que há trinta e três anos faz tanta, tanta, tanta diferença na proteção animal 

da nossa cidade, que passa a nossa experiência, que é a pessoa que tem a coragem de 

enfrentar frente a frente uma pessoa que teve também a coragem e a audácia de cometer 

maus-tratos, de cometer uma violência sexual em um animal. E a Nazareth é a pessoa que 

encara essa pessoa frente a frente, notifica, vai até as últimas consequências, e é assim que a 

Aprai vem contribuindo para a proteção animal de Indaiatuba. Além dos lares temporários, 

além dos animais abrigados, além das doações de ração, de convênio, auxílio jurídico. Essa 

associação vem fazendo história na nossa cidade. Deixo aqui os meus parabéns a Nazareth, 

ao Leandro e a todos que compõem a Aprai. Sem vocês, a proteção animal de Indaiatuba não 
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estaria chegando aonde chegou. Parabéns, e fica todo o respeito deste vereador e desta Casa 

nesta causa. Forte abraço a todos. 

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

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

verdade, essa moção que eu fiz, eu não gostaria de estar fazendo, mas infelizmente hoje nós 

perdemos um grande médico, um grande pediatra, e eu perdi o meu melhor amigo, Doutor 

Angelo. Fizemos residência juntos, e eu o conheço há trinta e sete anos. Na verdade, a Silene 

chegou a comentar que eu passo mais tempo com ele do que com a família, porque 

trabalhamos juntos esse tempo todo. E muito triste. Infelizmente, ele infartou hoje de manhã, 

chegou ao hospital e não conseguiu sobreviver. E essa cidade perde um grande profissional, 

porque o Doutor Angelo, além de um médico excelente, era um médico que sempre se 

atualizou e prezava muito pela saúde dos seus pacientes. Por muitas vezes, o nosso celular 

tocava incessantemente e o dele também, sempre tentando responder. Durante o seu tempo 

de consultório ou mesmo nos postos de saúde em que ele trabalhou, sempre foi muito querido, 

e tenho certeza que fará muita falta. Então eu peço até, se for possível, Sr. Presidente, que nós 

possamos fazer um minuto de silêncio em memória de alguém que se fixou e que com certeza 

trabalhou muito por essa cidade e que merece o nosso respeito. Obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Nossos sinceros sentimentos. E um minuto 

de silêncio para todos os falecidos.  

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

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

unanimidade, e as moções de pesar serão encaminhadas às famílias enlutadas. Com a palavra 

a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  

Projeto de Resolução nº 8/2021, Arthur Spíndola, “Altera o inciso VI e acresce alínea “a” ao 

artigo 238 do Regimento Interno, Resolução nº 44/2008”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 11/2021, Pepo... Pode continuar? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): É um projeto de resolução. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Altera o artigo 2º do Regimento Interno, 

Resolução nº 44/2008”. Às comissões. 
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Projeto de Lei Complementar 12/2021, Othniel Harfuch, “Dispõe sobre a concessão de Título 

Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao Senhor Doutor Fabio Felippo Bacco”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 14/2021, Othniel Harfuch, Alexandre Peres, Arthur Machado de Spíndola, 

Décio Rocha, Pepo, Leandro Pinto, Luiz Carlos Chiaparine, Silene Carvalini, Sérgio Teixeira, 

Wilson Índio da Doze, que “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Esportista do 

Ano ao Senhor Gustavo Cesar Rodrigues”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 15/2021, Othniel Harfuch, “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de 

Cidadã Benemérita a Senhora Patrícia Carla Zanetti”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 16/2021, Sérgio Teixeira. “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico ao 

Cidadão Indaiatubano Senhor Carlos Leonardo Busse”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 20/2021, Ricardo França, “Dispõe sobre a transparência dos processos de 

contratação através de dispensa ou inexigibilidade de licitação pela administração pública 

direta, indireta e autarquia do município de Indaiatuba, e dá outras providências.” Às 

comissões. 

Projeto de Lei nº 21/2021, Ricardo França, “Dispõe sobre vista de processos administrativos de 

obras públicas do município de Indaiatuba às entidades acadêmicas e alunos do curso de 

Engenharia e Arquitetura, e dá outras providências.” Às comissões. 

Projeto de Lei nº 131/2021, Alexandre Peres, “Denomina Arlei Peres o logradouro público do 

Jardim Villa Sapezal”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 135/2021, Silene Carvalini. “Denomina Rua Pastor Elias Osorio da Silva o 

logradouro público do loteamento Parque Barnabé”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 137/2021, Leandro Pinto, “Denomina Pedro Gabriel dos Santos o logradouro 

do Park Gran Reserve que especifica”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 139/2021, Alexandre Peres, “Denomina Rua Tadeu de Freitas (sic) o 

logradouro público do Jardim Residencial Nova Veneza.” Às comissões. 

Silene Carvalini, “Denomina Rua Carlos Alberto de Castro o logradouro público do loteamento 

Jardim Park Meraki.” Às comissões. 

Projeto de Lei 144/2021, Wilson Índio da Doze, “Denomina Patrício Barbosa dos Santos o 

logradouro público do loteamento Parque Barnabé.” Às comissões. 
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Projeto de Lei 145/2021, Wilson Índio da Doze, “Denomina José Ramos o logradouro público 

do loteamento Parque Barnabé.” Às comissões. 

Projeto de Lei nº 153/2021, Executivo Municipal, “Dá nova redação ao dispositivo da Lei nº 

7.551, de 25 de fevereiro de 2021, que autoriza a premiação em dinheiro aos vencedores de 

concursos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura no corrente exercício”. Às 

comissões. 

Projeto de Lei nº 154/2021, Executivo Municipal, “Autoriza o Poder Executivo a celebrar 

parceria com a Associação Mata Ciliar e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 155/2021, Executivo Municipal, “Dá nova redação ao dispositivo da Lei nº 

7.511, de 11 de dezembro de 2020, que autoriza repasse de recursos financeiros vinculados à 

Secretaria Municipal de Saúde em favor das entidades que especifica e dá outras 

providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei Complementar nº 10/2021, Pepo, “Altera dispositivos das Leis Ordinárias nº 

4.608, de 11 de novembro de 2004, e nº 4.066, de 24 de setembro de 2001, consolidadas pelas 

Leis Complementares nº 10, de 22 de outubro de 2010, e 21, de 19 de julho de 2013”. Às 

comissões. 

Lidas, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Os projetos serão encaminhados às 

comissões. Vamos para a Ordem do Dia. Com a palavra a primeira secretária. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: 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”. 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 Resolução nº 10/2021, Comissão de 

Justiça e Redação, “Denega recurso interposto pela vereadora Ana Maria dos Santos”. 

Votação única dois terços, nominal. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto está em discussão. O projeto 

está em votação. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

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

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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, presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Luiz 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 OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Desfavorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Contrário. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

foi aprovado com dois votos contrários. Com a palavra a primeira secretária. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Sr. Presidente, peço autorização para ler o 

Projeto do nº 3 ao nº 7, que fala de nome de ruas. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Votaremos em bloco. Tudo bem para 

vocês? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 116/2021, Alexandre Peres, 

“Denomina Doutor José Maurício Ims Pires da Cunha o logradouro público do Reserva Petrus”. 

Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 124/2021, Arthur Spíndola, “Denomina Aparicio Bonifácio Leite o logradouro 

público do Jardim Park Real.” Votação única simples. 

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

público do Park Meraki”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 134/2021, Silene Carvalini, “Denomina Rua Yuiti Hayashi o logradouro público 

do Loteamento Jardim Indaiatuba Golf”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 136/2021, Pepo, “Denomina Rua Margarida Tavares Lucarelli o logradouro 

público do Vale do Sol”. Votação única simples. 

Lidas, Sr. Presidente. 

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

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

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

secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 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”. 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 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 



 
 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 

 

 

denominação e alteração da denominação de vias, logradouros e próprios municipais e dá 

outras providências”. Segunda votação simples. 

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 140/2021, Wilson Índio da 

Doze, “Dispõe sobre a publicidade dos preços nos postos de combustíveis e dá outras 

providências”. Segunda votação simples. 

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 148/2021, Executivo 

Municipal, “Dispõe sobre a desafetação e autorização de alienação de bem público e dá outras 

providências”. 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 Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: 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”. Primeira votação, três quintos 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 Índio da Doze. 

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

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

Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR 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 Ana Maria 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. E o projeto 

foi aprovado com doze votos.  

Palavra Livre. Arthur inscrito. Abre mão, Arthur? Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a 

23ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e três (sic). Uma boa noite a todos. 

 

[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 05 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


