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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 04 de abril de 2022 

 

Às dezessete horas e trinta e um minutos do dia quatro de abril de dois mil e vinte e dois, 

realizou-se, por meio de videoconferência, a 7ª 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, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUIS 

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

RICARDO LONGATTI FRANÇA, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA 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 

HÉLIO ALVES RIBEIRO – "Porque é Ele a nossa paz, Ele que de dois povos fez um só, 

destruindo o muro de inimizade que os separava. ” (Efésios, capítulo 2, versículo 14), o Sr. 

Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 6ª 

Sessão Ordinária, de 28 de março de 2022. APROVADA (por unanimidade); OFCR nº 3/2022 - 

HÉLIO ALVES RIBEIRO - Portaria nº 282/2022, referente à exoneração do Servidor Hélio Alves 

Ribeiro do exercício do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal. Com a 

palavra, o Sr. Presidente informou que o Sr. HÉLIO ALVES RIBEIRO reassumiu, a partir de 1º 

de abril de 2022, as funções de vereador e, também, as funções como relator na Comissão de 

Segurança e Trânsito, para o qual foi eleito regimentalmente. Com a palavra, o Sr. Vereador 

HÉLIO ALVES RIBEIRO agradeceu ao presidente e aos demais vereadores pelas boas-vindas. 

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

vereador (as restantes foram mantidas na ata):  Nº 507/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Realizar manutenção periódica nas ruas do Bairro Vale do Sol; Nº 508/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Instalar um redutor de velocidade (lombada) na Rua Ipê Branco, altura do 

número 174, Residencial Campo Bonito; Nº 509/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Providenciar substituição da fiação aérea por fiação subterrânea em toda a Avenida Fábio 

Ferraz Bicudo; Nº 511/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar programa para 

treinamento/adestramento de Cães-Guia para serem doados aos deficientes visuais de nosso 

município; Nº 512/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar a duplicação da ponte sobre 

a linha férrea localizada na Alameda Irmãos Bannwart, nas proximidades dos números 889-385 
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(logo após cemitério dos suíços); Nº 513/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implementar o 

Programa Escola da Inteligência nas instituições de ensino público e particular do município de 

Indaiatuba; Nº 514/22 - 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 515/22 - 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 516/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar Projetos de Circo 

nas Escolas de Indaiatuba aos finais de semana; Nº 517/22 - 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 Imperattore, Jardim Bem Te 

Vi, Indaiatuba; Nº 519/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Readequar o semáforo de pedestres com 

temporizador inteligente na Avenida Engenheiro Fabio Roberto Barnabé, junto da alça de 

acesso Nilson Cardoso de Carvalho, altura do número 2.760 ; Nº 520/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar a instalação de faixa de pedestres elevada na Avenida Engenheiro Fabio 

Roberto Barnabé, altura do numeral 859; Nº 521/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um 

estudo para instalar barras de defensa na calçada esquina da Avenida dos Trabalhadores X 

Rua Argentina; Nº 522/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar melhorias na segurança do 

trânsito na Rua Antônio Cantelli; Nº 523/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a instalação 

de lixeiras do tipo containers na Rua Armando Salles de Oliveira com a Rua Candelária; Nº 

524/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a instalação de mais uma lixeira do tipo 

container na Rua Benedito Carvalho, altura do número 332; Nº 525/22 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Viabilizar extensão nos horários praticados nos polos esportivos, academias e 

piscinas, dando maior acessibilidade às pessoas que estão em filas de espera para realizar a 

prática do esporte; Nº 526/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar manutenção e 

colocação das TVs que informam as linhas e horários dos ônibus, localizadas no Terminal de 

Ônibus Centro; Nº 527/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos de viabilidade 

para a implementação de um Sistema Municipal de Defesa do Consumidor; Nº 528/22 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto à Agência Reguladora de Transporte do 

Estado de São Paulo para verificar a viabilidade de instalação de cobertura no ponto de ônibus 

instalado na Marginal Norte, próximo ao cruzamento de vias com a Rua Yoriko Gonçalves, no 

Jardim Oliveira Camargo; Nº 529/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar a 

possibilidade de aumentar o número de ônibus em circulação na Linha Escolar que realiza o 

transporte dos estudantes do Parque Campo Bonito até o Jardim Morada do Sol; Nº 530/22 - 
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RICARDO LONGATTI FRANÇA - Avaliar o controle do tráfego de veículos na Rua Antônio 

Soster no Jardim Regina; Nº 531/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar ecoponto de 

coleta seletiva no Jardim Recanto do Valle; Nº 532/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Estender a capacitação fornecida pela rede municipal para todos os interessados em 

aprenderem os procedimentos de primeiros socorros em casos de engasgamento e aspiração 

de corpo estranho por recém-nascidos e crianças; Nº 533/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Efetuar um estudo para construção de um mercado público municipal em Indaiatuba; Nº 534/22 

- LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Providenciar poda da grama no entorno do Espaço Pet do 

Parque Ecológico; Nº 535/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de repintura da 

sinalização de solo em toda a extensão da Rua Pedro de Toledo; Nº 536/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Providenciar a instalação de ar-condicionado em todos os setores de atendimento 

da UPA; Nº 537/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a instalação de ar-condicionado em 

toda a UBS II, localizada no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima; Nº 538/22 - 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 539/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Criar uma central para 

atendimento e direcionamento de crianças e adolescentes especiais em toda a rede 

educacional de ensino público no município de Indaiatuba; Nº 540/22 - 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 superdotação) no 

município de Indaiatuba; Nº 542/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar implantação de 

sistema de coleta seletiva no Bairro Jardim Brasil (Ecopontos); Nº 543/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Executar operação tapa-buraco na Alameda Ezequiel Mantoanelli, nas 

proximidades do Condomínio Piemonte; Nº 544/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Construir 

banheiro público no Parque Ecológico, em área de lazer em frente à Prefeitura Municipal de 

Indaiatuba; Nº 545/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de repintura da 

sinalização de solo em todas as vias do Bairro Vila Teller; Nº 546/22 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco na Rua Rêmulo Zoppi, Bairro Vila Georgina; Nº 

547/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES, JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar sistema drive thru 

em frente à EMEB Profª. Laura Fahl Corrêa, visando promover mais segurança para os 

estudantes e melhor organização do trânsito nos horários de entrada e saída da escola; Nº 
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548/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar estudo de viabilidade para que as 

ações de vacinação contra Covid-19, gripe e outras enfermidades voltem a ser realizadas nas 

Unidades Básicas de Saúde de Indaiatuba; Nº 549/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Aumentar 

a frequência de coleta do lixo para 3 vezes por semana no Bairro Jardim Brasil e bairros 

vizinhos; Nº 550/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar recapeamento do asfalto da Rua José 

de Campos – Jd. São Conrado; Nº 551/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar 

programa "Idade Ativa", destinado a estimular a reinserção dos idosos no mercado de trabalho; 

Nº 552/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar redutor de velocidade na Rua Soldado 

João Carlos de Oliveira; Nº 553/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Implantar um sistema 

semafórico na Rua Walter Ambiel com as ruas Rua Pederneiras e Rua ltu, situado no Jardim 

Primavera; Nº 554/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar trabalhos educativos nos 

entornos imediatos das escolas do município, visando a redução de infrações de trânsito; Nº 

555/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Verificar a possibilidade de implementação de 

pontos de apoio para motoboys; Nº 556/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Criar um 

aplicativo municipal de entregas, semelhante ao “Ifood”, com condições que beneficiam todos 

os agentes desse serviço; Nº 557/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Fazer um estudo 

com o objetivo de desenvolver e divulgar um departamento municipal focado na retomada de 

eventos; Nº 558/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Fazer Saraus Culturais a fim de 

promover os artistas da cidade; Nº 559/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Efetuar campanha 

informativa dando ampla divulgação por meio das redes sociais, panfletos, cartazes e outras 

modalidades, sobre projetos de incentivo ao esporte existentes no nosso Município; Nº 560/22 - 

HÉLIO ALVES RIBEIRO - Realizar operação tapa buraco e recapeamento asfáltico ao longo da 

Rua dos Antúrios, Bairro Santa Cruz; Nº 561/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Efetuar a 

manutenção da calçada com a limpeza e retirada de mato na Rua Francisco Pinto Duarte, 

Bairro Santa Cruz; Nº 562/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Promover a limpeza e manutenção da 

Rua José Oliva, Bairro Santa Cruz; Nº 563/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Promover a limpeza 

e manutenção em geral da Rua Rosa Casagrande Scachetti, Bairro Santa Cruz; Nº 564/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar manutenção e limpeza dos bueiros da Rua dos 

Indaiás – Jd. Eldorado; Nº 565/22 - OTHNIEL HARFUCH - Interceder junto à secretaria 

competente para que sejam fixados informativos das linhas e horários nos pontos de ônibus 

dos bairros; Nº 566/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar o recapeamento em toda a 

extensão da Alameda José Amstalden, na Chácara Belvedere; Nº 567/22 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Refazer a lombada localizada na Rua Humaitá, em frente aos números 1150 e 1107, 

Centro; Nº 568/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Reformar a Mina D’água no Parque Ecológico, 
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ao lado do barco; Nº 569/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar manutenção no asfalto da Rua 

Helena Tomasi, em frente ao número 53, Jd. Remulo Zoppi; Nº 570/22 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Instalar lixeiras na Praça Maria Imaculada – Cidade Nova II; Nº 571/22 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Instalar lixeiras e bancos no Parque das Frutas, nas proximidades do 

Playground, localizado na Rua Luiz Quintino, em frente ao número 31 – Pq. São Lourenço. A 

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

Vereadores(as) OTHNIEL HARFUCH, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, WILSON JOSÉ DOS 

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

TEIXEIRA. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as indicações serão encaminhadas 

ao Poder Executivo Municipal pelo Departamento de Expediente. Seguiu-se à leitura em bloco 

das moções:  Nº 71/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula a equipe do Canil da 

Guarda Municipal de Indaiatuba pelas conquistas na 12ª edição do Campeonato Nacional de 

Cães de Polícia das Guardas Municipais do Brasil; Nº 72/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Pesar pelo falecimento do Sr. Odair Norberto Denny, ocorrido aos 26 de março de 2022; Nº 

73/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Sra. Denise Freitas de Mattos Oliveira e 

Guilherme Martins Teixeira em homenagem ao dia Mundial do Autismo, comemorado todo dia 

02 de abril; Nº 74/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Sra. Selma Lourencini da Silva 

e Gustavo Lourencini Morales Ruinho em homenagem ao dia Mundial do Autismo, 

comemorado todo dia 02 de abril; Nº 75/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula, a ADVI – 

Amigos dos Deficientes Visuais de Indaiatuba, pela organização do “1º Torneio Intermunicipal 

de Dominó às Cegas” de Indaiatuba; Nº 76/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula 

Reinaldo Alves dos Santos pelos seus 40 anos de serviços prestados à comunidade Helvetia 

em nossa cidade; Nº 77/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula Itamara Pelucio e 

Juliano Pelucio por realizarem o evento BE BRAVE e diversas ações sociais no município de 

Indaiatuba; Nº 78/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula os organizadores e 

palestrantes do "Be Brave" pela realização do evento; Nº 79/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Congratula o Esporte Clube Primavera pelo bom desempenho na série A2 do campeonato 

Paulista; Nº 80/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Manifesta pesar pelo falecimento do Sr. Raul 

Carlos Mazzoni, ocorrido aos 27 de março de 2022; Nº 82/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Pesar pelo falecimento de Vinicius Stoian Negri, ocorrido em 03 de abril de 2022. A seguir, 

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

JOSÉ TEIXEIRA e ANA MARIA DOS SANTOS. 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 
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do artigo 165, §2º, do Regimento Interno. Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura das 

matérias apresentadas: Projeto de Decreto Legislativo Nº 5/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano para Silvio 

Alexandre Soares de Oliveira; Projeto de Lei Nº 161/21 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Dispõe sobre a Política Municipal de Dados Abertos no Município de Indaiatuba, e dá outras 

providências; Projeto de Lei Nº 24/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres manter, em 

cada turno de trabalho, ao menos um empregado, funcionário ou colaborador treinado e 

capacitado em noções de primeiros socorros; Projeto de Lei Nº 28/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Institui no calendário oficial do município o Julho Cinza dedicado à conscientização, 

orientação e combate às fake news; Projeto de Lei Nº 42/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Denomina Rua Professor Doutor Antônio Augusto Stipp Stefen, o logradouro público do 

Loteamento Jardim Laguna, que especifica. 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, HÉLIO ALVES RIBEIRO, 

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, determinou o Sr. Presidente que se passasse à 

Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 20/2022 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Denomina "Praça Esperanto" o logradouro público que especifica. Colocado em discussão e 

votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 25/2022 - Executivo Municipal - 

Dispõe sobre a doação de área pertencente ao Patrimônio Público Municipal em favor do 

Governo do Estado de São Paulo, com destinação à Secretaria de Estado da Educação, e dá 

outras providências. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA comentou que o projeto irá destinar uma área de 3400m² ao Estado de 

São Paulo, para a construção de novas escolas estaduais para o município de Indaiatuba, e 

agradeceu ao Sr. Vereador JORGE LUÍS LEPINSK pelo empenho nessa conquista. Ainda em 

discussão, com a palavra, o Sr. Vereador JORGE LUÍS LEPINSK agradeceu ao Secretário 

Estadual de Educação, Sr. Rossieli Soares da Silva, e ao Excelentíssimo Sr. Deputado Rogério 

Nogueira pela ajuda; em seguida, destacou que os vereadores precisam lutar para conseguir 

municipalizar também o Ensino Médio. Colocado em votação, o projeto foi APROVADO (por 

unanimidade) em segunda votação; Projeto de Lei Nº 47/2022 - Executivo Municipal - Altera 
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dispositivo da Lei nº 5.790, de 30 de agosto de 2010, que dispõe sobre a doação de 

combustível à Comunidade Farol. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador 

HÉLIO ALVES RIBEIRO comentou que, enquanto secretário, esse era um dos pedidos feitos 

pela Comunidade Farol, e que se trata de um projeto muito importante para auxiliar uma 

organização de serviço social que presta um trabalho tão relevante para o município. Ainda em 

discussão, com a palavra, o Sr. Vereador JORGE LUÍS LEPINSK parabenizou o trabalho de 

toda a diretoria da Comunidade Farol e explicou que, desde 2010, eram recebidos 150 litros de 

gasolina, e que agora passará para 450 litros; em seguida, deixou o pedido para o líder de 

governo, Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, para que o Executivo consiga reduzir 

de 3 para 2 anos o tempo de carência para uma entidade ser considerada pública, citando o 

trabalho da ADVI - Amigos dos Deficientes Visuais de Indaiatuba - como exemplo. Colocado 

em 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 de todos e parabenizou ou palmeirenses pela vitória. Nada mais havendo 

a se tratar, às dezoito horas e treze 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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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 04 de abril de 2022 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Boa tarde, senhores.  

[Falas sobrepostas] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa tarde.  

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Boa tarde.  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Boa tarde. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Boa tarde. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Declaro aberta a 7ª Sessão Ordinária de 

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

Ribeiro.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: “Porque é ele a nossa paz, ele que de dois povos fez 

um só, destruindo o muro de inimizade que os separava.” Efésios, Capítulo 2, Versículo 14. 

EXPEDIENTE 

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

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

da 6ª Sessão Ordinária, de vinte e oito de março de dois mil e vinte e dois.  

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

votação. A votação já vai servir como chamada, ok?  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ok.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Presente e favorável.  

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Presente e favorável.  

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Presente e favorável.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Hélio Ribeiro.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Presente e favorável.  

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Presente e favorável.  

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Presente e favorável.  

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Presente e favorável, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Professor Sérgio.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Presente e favorável.  

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Presente e favorável.  

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Presente e favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Todos os vereadores presentes. A Ata foi 

aprovada por unanimidade. “Conforme [ininteligível]...  

[Falas sobrepostas] 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): “Nº 282/2022, do Executivo Municipal, 

protocolizado nessa Casa, o vereador Hélio Alves Ribeiro reassumiu a partir do dia primeiro de 

abril do corrente ano, já que exonerado do exercício do cargo de provimento em comissão de 

secretário municipal de Assistência Social. Ainda o ilustre vereador volta a exercer suas 

funções de relator na Comissão de Segurança e Trânsito para o qual foi eleito 

regimentalmente”. Seja bem-vindo, vereador Hélio Ribeiro, a essa Casa.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Obrigado, presidente, obrigado a todos os vereadores. 

É muito bom estar de volta com vocês e dar sequência ao trabalho. Meu muito obrigado.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Seja bem-vindo. Com a palavra a primeira 

secretária.  
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações.  

Sérgio Teixeira, “Implantar Projetos de Circo nas Escolas de Indaiatuba aos finais de semana”. 

Wilson Índio da Doze, “Viabilizar extensão nos horários praticados nos polos esportivos, 

academias e piscinas, dando maior acessibilidade às pessoas que estão em filas de espera 

para realizar a prática do esporte”. 

Ricardo França, “Estender a capacitação fornecida pela rede municipal para todos os 

interessados em aprenderem os procedimentos de primeiros socorros em casos de 

engasgamento e aspiração de corpo estranho por recém-nascidos e crianças”. 

Pepo, “Providenciar a instalação de ar-condicionado em todos os setores de atendimento da 

UPA”. 

Luiz Chiaparine, “Realizar serviço de repintura da sinalização de solo em todas as vias do 

bairro Vila Teller”. 

Alexandre Peres e Pepo, “Implantar sistema drive-thru em frente à Escola Laura Fahl Corrêa, 

visando promover mais segurança para os estudantes e melhor organização do trânsito nos 

horários de entrada e saída da escola”. 

Ana Maria dos Santos, “Aumentar a frequência de coleta do lixo para três vezes por semana no 

bairro Jardim Brasil e bairros vizinhos”. 

Silene Carvalini, “Implantar o Programa Idade Ativa, destinado a estimular a reinserção dos 

idosos no mercado de trabalho”. 

Arthur Spíndola, “Verificar a possibilidade de implementação de pontos de apoio para 

motoboys”. 

Hélio Alves Ribeiro, “Efetuar campanha informativa dando ampla divulgação por meio das 

redes sociais, panfletos, cartazes e outras modalidades sobre projetos de incentivo ao esporte 

existentes no município”. 

Othniel Harfuch, “Interceder junto à secretaria competente para que sejam fixados informativos 

das linhas e horários nos pontos de ônibus dos bairros”. 

Leandro Pinto, “Reformar a Mina D'água no Parque Ecológico, ao lado do barco”.  

Lidas as indicações, Sr. Presidente.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As indicações estão discussão. Com a 

palavra o vereador Doutor Othniel.  

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Obrigado, Sr. Presidente. Vou falar rapidinho, tá? Boa 

noite a todos, a todos que nos assistem, os colegas vereadores, todos, Jennifer, nossa 

intérprete. Uma coisa que tenho recebido de muito questionamento é sobre os horários, os 

itinerários, o número dos ônibus em cada ponto. A maioria das cidades de porte como a nossa 

já tem em cada ponto o número dos ônibus que passam, as linhas que correm e os horários 

que devem ser pelo menos, em média, praticados. Então, o meu pedido à secretária pertinente 

é que se solicite que sejam fixados esses horários e esses itinerários, para que todos os 

usuários possam saber que ônibus passa, que horário que passa, acho que é o mínimo para 

que a gente tenha um fluxo melhor, né? É isso, obrigado, Sr. Presidente.  

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

Com a palavra o vereador Arthur Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente, 

uma ótima noite a todos. Vou ter que mandar um abraço para os palmeirenses, né? Quando 

toma um fumo, a gente tem que reconhecer. Sr. Presidente, falando das minhas indicações, 

em primeiro lugar, realizar trabalhos educativos dos entornos das escolas. A gente sabe que 

infelizmente quando ocorrem a busca, principalmente dos pais aos alunos no período escolar, 

tem aquela de “vou parar ali um minutinho, vou parar naquela vaga de idoso, ou de deficiente, 

ou naquele lugar proibido por um minutinho”, e esse minutinho não existe, né? O que é proibido 

é proibido, e o que é certo, o que é correto é correto. Acho que o que a gente precisa levar 

dessa indicação, Sr. Presidente, é uma campanha baseada em que exemplo você está dando 

o seu filho, ao cometer uma irregularidade ao buscá-lo, ou levá-lo, ou no entorno daquela 

escola.  

Segundo lugar, Sr. Presidente, verificar a possibilidade de implementação de ponto de apoio 

aos [interrupção no áudio] cada vez mais expandido, principalmente por conta da pandemia, e 

hoje, eles autoelegeram alguns lugares onde eles ficam. Mas a prefeitura poderia, sim, um 

local que tivesse pelo menos um bebedouro, uma cobertura para chuva, né? Que a gente 

possa ter pontos da cidade onde são é mais fácil a movimentação desses motoboys para 

quase todos os locais na cidade. Dando de exemplo um que a gente sabe que hoje existe 

informalmente e poderia ser nosso projeto piloto é a Praça do Tesuja, onde a gente sabe que 
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eles se reúnem lá, por diversos momentos, ficam juntos, fazem as entregas dali, mas não tem 

nenhuma estrutura para isso.  

Terceiro lugar, Sr. Presidente, uma coisa boa que aconteceu em outro município e que a gente 

tem que trazer para o nosso município de Indaiatuba, que é a criação de um aplicativo 

municipal de entregas parecido com o que existe no Ifood. A prefeitura do Rio de Janeiro fez 

um aplicativo como esse para os comércios da região. E nós sabemos que o Ifood, o Rappi, 

esses aplicativos particulares, eles cobram altas taxas, tanto dos entregadores quanto dos 

comerciantes, e aí todo mundo sai perdendo esse dinheiro. Então, a prefeitura poderia fazer 

um aplicativo que retirasse essas taxas, para a gente poder incentivar o comércio local. E mais 

do que isso, Sr. Presidente, infelizmente, tanto o Ifood quanto outros aplicativos, eles estão 

faturando suas notas em outros municípios. Então, Ifood, por exemplo, ele tem sede em 

Osasco. Então, tudo o que a gente come, compra, pede, vai ser faturado em Osasco e levado 

para a cidade de Osasco. Então, eu imagino que nem todos nós frequentemos aquela cidade e 

podemos usufruir daquele imposto. Então, é algo que poderia ser [interrupção no áudio] pela 

nossa prefeitura para trazer também essa arrecadação para cá dessas questões.  

E, por outro lado Sr. Presidente, não menos importante, fazer um estudo para criar um 

departamento, um local específico, com funcionários específicos para retomada de eventos. A 

gente está hoje saindo da nossa pandemia, se Deus quiser, estava acabando, e nós estamos 

começando a ter cada vez mais eventos presenciais. E a gente sabe que a partir do momento 

que a gente tem uma estrutura que estava funcionando de uma maneira e começa a receber 

uma demanda muito grande, a gente tende a falhar. Então, se a gente tiver um departamento 

específico para isso, a gente pode, inclusive, orientar e incentivar novos eventos presenciais 

que possam trazer frutos para a nossa cidade. Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Uma 

ótima sessão a todos.  

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

Com a palavra o vereador Wilson Índio da Doze.  

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

nobres amigos, colegas. Boa noite, Hélio Ribeiro, parabéns pela sua volta. Parabéns aos 

palmeirenses pela conquista mais uma vez aí. Sr. Presidente, hoje, eu quero falar a Indicação 

525/2020. Todo mundo sabe que essa pandemia, o estrago que fez na vida de muita gente aí, 

e muita gente ficou com sequela, e muita gente precisa de um alto acompanhamento. Ou seja, 

nós temos as academias da nossa cidade, nós temos também os ginásios que foram 
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construídos, neles têm academia, têm piscina, têm tudo, mas tem muita gente na fila de espera 

para fazer uso, tem muita gente na fila de espera. E a doença não espera, quanto mais o povo 

vai esperando, mais vai agravando a situação da saúde da população. Somente quem precisa. 

Então, Sr. Presidente, eu peço para que o Executivo possa ver com carinho essa indicação e 

possa aumentar os horários nas academias, para que isso? Para que aquelas pessoa possam 

fazer isso e que isso não venha trazer mais prejuízo para essas pessoas. Porque aqueles que 

estão precisando de acompanhamento agora, se for ficar esperando, daqui mais uns dias, está 

o Doutor Othniel, o Doutor Chiaparine, que sabem, daqui mais alguns dias vai ser pior, aí não 

vai ser mais só acompanhamento, isso vem outras doenças. Então, eu queria que o Executivo 

visse com carinho essa indicação minha.  

Como também, Sr. Presidente, todo mundo sabe que nem todos os terminais de ônibus aqui de 

Indaiatuba têm as televisões, aquelas informativas. Então, para que fosse colocado em todos 

os terminais e também fosse executada a manutenção daquelas que já existem. Sr. 

Presidente, muito obrigado pela palavra.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ok, Índio. As indicações continuam em 

discussão. Com a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos.  

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

seja muito bem-vindo. Hoje, eu trago a indicação que ela se refere às escolas, Programa 

Escola da Inteligência, tanto na rede pública como na rede particular, né? Que os profissionais 

sejam preparados por um programa gratuito, tá? Ele é oferecido pela Augusto Cury, e a gente 

tem recebido as demandas que a gente vê nas escolas, o que vem acontecendo, tanto na 

escola municipal como particular, né? A depressão, a violência social, o uso de drogas lícitas e 

ilícitas, o bullying, o suicídio, dificuldade de relacionamento interpessoal, déficit de atenção, 

estresse e ansiedade, doenças psicossomáticas, gravidez precoce, prostituição infantil e 

juvenil, entre outras. Esse programa da Escola da Inteligência, o que ele vai trazer? Ele vai 

trazer esse programa que é totalmente gratuito, né? Basta a prefeitura ou a escola 

implementar, e o que vai estar trazendo isso? Quais são os objetivos? Os objetivos são 

estimular o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência humana, tais como 

aprender a gerenciar os pensamentos, a pensar antes de reagir e aprender a se colocar no 

lugar dos outros, trabalhar perdas e frustrações, a superar ofensas, a proteger a emoção, 

estimular o desenvolvimento da maturidade intelectual e emocional, tais como desenvolver a 

tolerância, a disciplina, a liderança, a autoconfiança, a autocrítica, a determinação, a 

generosidade, a elaboração do caráter, aprimoramento das relações interpessoais, tais como 
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ética, honestidade, aprender a expor e não impor opiniões, a resolução de conflitos, o trabalho 

em equipe. Fornece ferramentas para a saúde emocional e assim prevenir a baixa autoestima, 

a ansiedade, os transtornos psicólogos, a agressividade e o uso de drogas. É um programa 

muito sério oferecido pelo Augusto Cury, e eu espero que a prefeitura nos atenda com essa 

indicação, que com certeza trará uma informação de melhores cidadãos aqui para a nossa 

cidade. Tá bom? Muito obrigada a todos e boa sessão.  

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

Com a palavra o vereador Ricardo França.  

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

Vereadoras, vereadores, público que nos acompanha. Fico muito feliz em poder usar a palavra, 

falar de algumas das minhas indicações. A primeira que foi a de destaque é sobre a 

possibilidade da prefeitura estender a todos da nossa cidade o curso que já é ofertado sobre a 

capacitação de primeiros socorros, para evitar engasgos e outros problemas que 

principalmente podem atingir ali crianças, recém-nascidos, bebês, enfim. É um curso que a 

prefeitura já promove, ela poderia abrir isso a toda a nossa comunidade, a toda nossa 

população. Esta é a primeira das minhas indicações.  

Uma outra indicação que acho muito importante de frisar é sobre a quantidade de ônibus 

escolares em circulação. Eu recebi já várias reclamações, alguns locais parecem que 

melhorou, parece que alguns pontos houve um avanço nesse sentido, de colocar mais ônibus 

para estar circulando agora no momento. Mas ainda assim é muito importante, fundamental a 

reforçar a necessidade de aumentar a quantidade de ônibus escolares ofertados para esse 

público que vai de ônibus para a escola. Porque a gente vê em alguns casos, principalmente 

em alguns bairros mais afastados, que faz esse transporte até o Jardim Morada do Sol, 

algumas escolas como o Suzano e o Maria de Campos, e por aí vai, que a gente vê 

reclamações muito constantes da quantidade de crianças em pé dentro do ônibus. Então, é 

muito importante que a prefeitura tome uma postura nesse sentido de cobrar a empresa, de 

dialogar o que está acontecendo, se o contrato foi mal dimensionado, se a demanda aumentou, 

enfim, solucionar essa questão. Então, fica aqui minhas duas indicações de hoje. Obrigado 

pela palavra, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a palavra o vereador Professor 

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

palavra. Tenho algumas indicações hoje, mas só vou falar a que eu destaquei aí, que é incluir o 

Projeto Circo nas Escolas aos finais de semana. Isso é muito importante, porque nós tivemos 

aí dois anos de pandemia, dois anos dessas crianças reclusas em casa, né? O ano passado 

começou a voltar esse acesso à escola, tudo. Essas crianças têm uma energia enorme, né? E 

esse projeto, ele vem a calhar junto com o projeto que tinha do estado, que é o Escola da 

Família, que acontecia aos sábados e domingos. E isso não vem onerar nada ao município, 

porque eu lembro que o Projeto Escola da Família, ele era trabalhado com o professor que 

tinha carga atribuída para aquele final de semana, o vice-diretor, e ele trabalhava com 

estagiários, com alunos que estavam cursando a faculdade para ajudar no cuidado com as 

crianças. Então, é uma indicação aí [interrupção no áudio] desenvolver esse projeto que já é 

desenvolvido em algumas escolas municipais, para que possa ser aplicado aos finais de 

semana nas escolas municipais de Indaiatuba. Obrigado, Sr. Presidente.  

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

chamei todos que me chamaram pelo monitor. Tem algum vereador que eu não chamei ainda 

que quer discutir as indicações? As indicações serão encaminhadas ao Executivo para a 

análise e providências. Vamos para as moções. Com a palavra a primeira secretária. Silene.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Está sem voz.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Silene.  

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Acho que caiu a conexão dela aqui.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, estou no gabinete aqui do 

lado, a conexão está um pouco ruim aqui, mas a vereadora já está...  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Voltei.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos para a leitura das moções. Com a 

palavra a primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Arthur Spíndola, “Congratula a equipe do Canil da Guarda Municipal de Indaiatuba pelas 

conquistas na 12ª edição do Campeonato Nacional de Cães de Polícia das Guardas Municipais 

do Brasil”. 

Sérgio Teixeira, “Pesar pelo falecimento do Senhor Odair Norberto Denny, ocorrido aos 26 de 

março de 2022”.  
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Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Denise Freitas de Mattos Oliveira e Guilherme Martins 

Teixeira em homenagem ao Dia Mundial do Autismo, comemorado todo dia 2 de abril”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Selma Lourencini da Silva e Gustavo Lourencini 

Morales Ruinho em homenagem ao Dia Mundial do Autismo, comemorado todo dia 2 de abril”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a ADVI, Amigos dos Deficientes Visuais de Indaiatuba, pela 

organização do 1º Torneio Intermunicipal de Dominó às Cegas, de Indaiatuba”.  

Ana Maria dos Santos, “Congratula Reinaldo Alves dos Santos pelos seus 40 anos de serviços 

prestados à comunidade Helvetia, em nossa cidade”.  

Silene Carvalini, “Congratula Itamara Pelucio e Juliano Pelucio por realizarem o evento Be 

Brave e diversas ações sociais no município de Indaiatuba”.  

Silene Carvalini, “Congratula os organizadores e palestrantes do Be Brave pela realização do 

evento”.  

Sérgio Teixeira, “Congratula o Esporte Clube Primavera pelo bom desempenho na série A2 do 

Campeonato Paulista”.  

Sérgio Teixeira, “Manifesta pesar pelo falecimento do Senhor Raul Carlos Mazzoni, ocorrido 

aos 27 de março de 2022”.  

Leandro Pinto, “Pesar pelo falecimento de Vinicius Stoian Negri, ocorrido em 3 de abril de 

2022”.  

Lidas as moções, Sr. Presidente.  

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

palavra o vereador Sérgio.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Obrigado, Sr. Presidente. Bom, primeiro, sentimento a 

todos os familiares daqueles que foram aqui citados na moção de pesar. Eu fiz uma moção de 

pesar pelo falecimento do Senhor Odair Denny. Senhor Odair Denny é pai do meu amigo Elder, 

ali da Cocais Turismo, tá? Ele faleceu no último dia vinte e seis. Então, fica aqui os meus 

sentimentos a todos os familiares e amigos. E também pelo falecimento do Senhor Raul Carlos 

Mazzoni, o Macuco. Trabalhou na Câmara Municipal, tá? Se aposentou aí e morava nos 

últimos dias no estado do Paraná, tá? Então, Senhor Macuco faleceu no último dia vinte e sete. 

Então, fica aqui o pesar a todos os familiares e amigos do Senhor Macuco, do Senhor Raul 

Carlos Mazzoni.  
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Fiz também moção para o Primavera, que apresentou um desempenho maravilhoso aí na série 

A2. Claro que caiu aí nas quartas, mas jogou muito bem. Está de parabéns a equipe, está de 

parabéns toda a diretoria e a torcida do Primavera, né? Todos os torcedores que no último jogo 

aqui em Indaiatuba lotou o estádio, tá? Isso é maravilhoso.  

Uma moção também para a ADVI, que comemorou dois anos de fundação e realizou no dia 

vinte e seis de março o Primeiro Torneio Intermunicipal de Dominó às Cegas, ficando em 

primeiro lugar e em terceiro, em segundo lugar ficou o pessoal de Salto, né? Da associação, da 

Visa, Associação dos Deficientes Visuais de Salto.  

E, por último aqui, tão importante quanto, a moção congratulando duas mães e dois jovens 

pelo dia dois de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo, tá? Eu tenho 

aqui a Selma Lourencini e o seu filho Gustavo Lourencini, que foi meu aluno, até ganhei um 

presente dele no último sábado, né? Ele fez um evento lá na Capitão do Parque para seus 

amigos autistas. Encontrei ex-alunos, o Enzo, conheci o Lucas. Então, um exemplo de luta, de 

determinação, o Gustavo Lourencini, a Selma Lourencini. Sou fã desse menino que hoje está 

fazendo um curso de games, ele é muito focado nisso, ele é crítico de cinema também, tá? E 

também para a Denise Freitas, que é minha amiga, mãe do Guilherme, que superou também 

todas as expectativas, está cursando a terceira série do Ensino Médio no Colégio Conquista e 

faz o curso de informática da Fiec. Então, gente, o autismo, ele não limita a pessoa, pelo 

contrário, ele desafia para ela superar ainda mais os obstáculos. Então, parabéns a essas duas 

mães guerreiras, batalhadoras e a esses dois jovens que estão aí conquistando seu espaço. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

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

a palavra o vereador Doutor Othniel.  

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Pepo, acho que é a Ana Maria que quer falar.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Tem uma mãozinha aí [ininteligível]. Com a 

palavra a vereadora Ana Maria.  

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Boa noite a todos, novamente. Hoje, eu quero dar 

os parabéns, essa congratulação foi para o Reinaldinho Alves do Santos, né? Muita gente 

frequenta o Helvetia, aquela comunidade bonita, e não sabe que quem cuida de tudo ali, 

aquele jardim, aquele pátio, o pátio da sociedade, o pátio da igreja é o Reinaldinho, né? Então, 

deixo aqui meus parabéns a ele pelos quarenta anos, gente, faz quarenta anos que ele faz 

esse trabalho. É muito lindo ver o trabalho que ele faz, com tanto amor. Você pode checar lá a 
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qualquer momento, ele está feliz, né? Eu falo que ele é um pequeno grande homem. Além 

disso, ele cuida do Bandeirantes, você chega lá, está aquele tapete lindo, né? Bandeirantes, 

que ele cuida com todo o amor, aquele clube esportivo maravilhoso, que ele faz questão de 

estar ali. O Bandeirantes é a vida dele, né? Uma parte da vida dele. E também ele canta na 

igreja, ele canta na igreja, ele toca seu violão com muita destreza, né? Nesses quarenta anos, 

ele faz tudo isso. Ele presta esse serviço maravilhoso para a comunidade de Helvetia. Então, 

eu deixo aqui para você, Reinaldinho, meu abraço, meu carinho, com muito respeito e 

merecidamente você ganha essa congratulação, essa homenagem, tá bom? Um beijo no seu 

coração, para você, para a Ângela e para a toda família. Um abraço.  

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

moções estão em votação. Vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável.  

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Arthur Machado Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Hélio Ribeiro.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável.  

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável, Sr. Presidente.  

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável.  

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável.  

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Professor Sérgio.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável, presidente.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereadora Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável.  

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As moções foram aprovadas por 

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

palavra a primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  

Projeto Decreto Legislativo Nº 5/2022, Alexandre Peres, “Dispõe sobre a concessão de Título 

Honorífico de Cidadão Indaiatubano para Silvio Alexandre Soares de Oliveira”. Às comissões. 

Projeto de Lei Nº 161/2021, Ricardo França, “Dispõe sobre a Política Municipal de Dados 

Abertos no município de Indaiatuba e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei Nº 24/2022, Wilson Índio da Doze, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

supermercados, hipermercados e estabelecimentos manter, em cada turno de trabalho, ao 

menos um empregado, funcionário ou colaborador treinado e capacitado em noções de 

primeiros socorros”. Às comissões. 

Projeto de Lei Nº 28/2022, Alexandre Peres, “Institui no Calendário Oficial do Município o Julho 

Cinza, dedicado à conscientização, orientação e combate às fake news”. Às comissões. 

Projeto de Lei Nº 42/2022, Silene Carvalini, “Denomina Rua Professor Doutor Antônio Augusto 

Stipp Stefen o logradouro público do Loteamento Jardim Laguna”. Às comissões.  

Lidas, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As matérias serão encaminhadas às 

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

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia.  

Projeto de Lei Nº 20/2022, Alexandre Peres, “Denomina Praça Esperanto o logradouro público 

que especifica”. Votação única nominal.  

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

está em votação. Vereador Alexandre Peres, autor do projeto.  
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VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável.  

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Arthur Machado Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Hélio Ribeiro.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável.  

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável.  

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável.  

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável.  

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Professor Sérgio.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável.  

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável.  

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto foi aprovado. Com a palavra a 

primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Nº 25/2022, Executivo Municipal, 

“Dispõe sobre a doação de área pertencente ao patrimônio público municipal em favor do 

governo do estado de São Paulo, com destinação à Secretaria de Estado da Educação e dá 

outras providências”. Segunda votação nominal.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto do Executivo está em discussão. 

Com a palavra o vereador líder do governo, Arthur Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Sendo 

bem rápido, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, informando à população, nós estamos votando 

aqui um projeto que vai destinar uma área de três mil e quatrocentos metros quadrados ao 

estado de São Paulo. Então, quando perguntam a nós, principalmente Professor Sérgio 

também sofre muito com isso, sobre o que vocês estão fazendo [interrupção no áudio] 

estadual, já que está fora da competência de vocês, é isso que nós estamos fazendo. Nós 

estamos ampliando o tratamento do governo estadual, dando áreas para que possam ser 

construídas novas escolas e sempre em contato com a Diretoria de Ensino de Capivari para 

tentar melhorar o estudo estadual dentro do nosso município. Então, quando perguntarem: 

“Mas o que os vereadores estão fazendo para o ensino estadual?”. Esse é um grande passo. 

Nós vamos aprovando a doação de um terreno de três mil... quase três mil e quinhentos metros 

quadrados, para que o governo, de graça, para que o governo do estado possa instalar uma 

educação melhor para os nossos munícipes. E também, presidente, aproveitando a discussão 

do projeto e informação, eu queria agradecer o senhor. Nós sabemos que nesse bairro é um 

local que o senhor lutou muito para que a gente pudesse conseguir essa escola, foi até o nosso 

deputado Rogério Nogueira, foi até à Delegacia de Ensino de Capivari. E a gente está 

conseguindo trazer isso para a nossa cidade, graças a um grande empenho [interrupção no 

áudio] e aprovação se possível [ininteligível]. Então, ficam meus parabéns especificamente ao 

senhor. Peço voto favorável. E, mais uma vez, quando vierem perguntar aos vereadores da 

base do governo o que está sendo feito pela educação estadual, esse é um enorme, 

gigantesco exemplo do que Indaiatuba faz por esse estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu que agradeço as palavras, vereador 

Arthur. Também não podemos esquecer do secretário de Educação, [ininteligível], Rossieli, nos 

ajudou muito nisso, e também o nosso deputado Rogério Nogueira que conseguiu a viabilidade 

para que essa escola tenha esse terreno doado pela prefeitura [interrupção no áudio]. E eu 

queria pedir uma ajuda para os vereadores mais uma vez na questão... como o vereador 

entrou aí, o Hélio Ribeiro, [ininteligível] região também, nas questões de regulação de vagas. 

Ainda temos problemas e muitas reclamações com o que a Diretoria de Ensino de Capivari 

está fazendo com as pessoas. Na mesma família, dois alunos morando vizinho da escolas, e 

cada um estudando de um lado da cidade, do lado aposto, geolocalizador que eles estão 

usando não funciona na cidade de Indaiatuba. E repito, a nossa cidade, hoje com o número de 
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escolas que tem, é inadmissível nós dependermos da secretaria de Capivari para regulamentar 

vagas. Então, no mínimo, a secretaria de estado poderia colocar um autoatendimento para que 

que as pessoas, vereadores, pudessem cobrar e ficar mais fácil, porque não tem como uma 

mãe de aluno sair da daqui e ir para Capivari, e mesmo não é atendida, e a coisa está ficando 

cada vez mais feia. Torço muito para que nossa cidade consiga municipalizar o Ensino Médio, 

porque quando as crianças saem do Ensino Fundamental, que é essa estrutura toda 

[interrupção no áudio], projetor, tablets, e chegam no ensino estadual, o nível cai muito. O 

Professor Sérgio sabe o que eu estou falando, o Professor Sérgio é um professor aí de 

carreira, né? A gente precisa lutar muito, primeiro, para municipalizar, ou para que atenda 

direito, porque a nossa cidade principalmente está sofrendo muito e não podemos ficar à mercê 

da Diretoria de Ensino de Capivari. Eu acredito, eu não tenho esse número exato, mas só um 

bairro da cidade tem muito mais escolas que a cidade de Capivari toda. Então, no mínimo, 

deveriam ter um ponto de apoio, Hélio, aqui em alguma escola [interrupção no áudio] diretoria 

de ensino para resolver esses problemas. Sem mais, eu agradeço às palavras do líder. E o 

projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável.  

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável.  

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Hélio Ribeiro.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável.  

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável.  

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Doutor Othniel Harfuch.  

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável, falou direito agora.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Ricardo França.  
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Professor Sérgio José Teixeira.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável, mais fácil.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereadora Silene Silvana Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Wilson José dos Santos, Índio da 

Doze.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável.  

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

aprovado em segunda votação por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Nº 47/2022, Executivo Municipal, 

“Altera dispositivo da Lei nº 5.790, de 30 de agosto de 2010, que dispõe sobre a doação de 

combustível à Comunidade Farol”. Primeira votação.  

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

está em votação. Com a palavra o vereador Hélio Ribeiro.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Quero aqui ratificar, enquanto secretário, era um dos 

pedidos feitos pela Comunidade Farol, fico feliz em saber que esse projeto vem para essa 

Casa no meu primeiro dia de retorno aqui. Nós sabemos que hoje a Comunidade Farol tem 

dado um apoio muito grande ao nosso município, já que na comunidade masculina ela acolhe 

por volta de até oitenta homens e na comunidade feminina são mais doze. E com o decorrer do 

tempo, até com os altos valores do combustível, o valor repassado à comunidade, a 

quantidade de combustível acaba se tornando uma quantidade pequena. Até porque é o dia 

inteiro essa kombi que eles têm vindo para o centro da cidade, principalmente nos nossos 

postos de saúde, no Hospital Dia. Então, um projeto importante nessa noite, de forma que vai 

auxiliar, ajudar muito a Comunidade Farol, que presta um serviço tão relevante para o nosso 

município.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): [ininteligível] na verdade, queria 

primeiramente parabenizar o trabalho do Elton e toda a diretoria da Comunidade Farol, que 

elas notificaram a Câmara Municipal. Porque, só para os vereadores entenderem, o Arthur 

Spíndola está por dentro disso, desde dois mil e dez eles recebem uma quantia de cento e 
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cinquenta litros de gasolina. E hoje a comunidade cresceu muito, como o Hélio disse, e hoje 

eles têm um outro ponto lá no Vale do Sol que atende às mulheres. E o número de atendidos lá 

triplicou. E eles estão pedindo agora de cento e cinquenta passando para quatrocentos e 

cinquenta litros. Então, primeiro, parabenizar o Elton e toda a diretoria da Comunidade Farol 

por todo esse trabalho que eles realizam. E tenho certeza que todos os vereadores aí votarão 

favorável, porque eles fazem um trabalho diferenciado. E também aproveitando o gancho de 

falar dessa entidade, o Professor Sérgio fez uma moção de congratulação para a ADVI. E a 

ADVI está fazendo um trabalho sério há dois anos, todos nós sabemos da luta da Márcia e do 

Osvaldo, e eles estão impedidos pela lei de receber qualquer recurso financeiro por parte da 

prefeitura, e por quê? Porque hoje qualquer entidade, ela tem que ser declarada de entidade 

pública. E esse tempo de carência é de três anos, e hoje completou dois anos. Então, eu 

gostaria pedir aqui publicamente ao vereador Arthur Spíndola, que é líder do governo, para que 

o Executivo consiga mudar essa situação e mandar um projeto de lei para essa Câmara 

baixando o tempo, Alexandre, para dois anos. Porque essa entidade é a única [interrupção no 

áudio] trabalham com deficientes visuais e mais do que provou que está apta a trabalhar em 

parceria com o terceiro setor aí, em parceria com o município. Então, três anos de carência 

para uma comunidade como essa, uma entidade como essa, é muito tempo, Doutor 

Chiaparine. Então, poderia mudar para dois anos, até para [ininteligível] uma entidade como 

essa e outras que realizam um trabalho sério. Sabemos que precisa passar por essa Casa e 

declarar [ininteligível] pública. Então, eles esperaram mais um ano para ter uma ajuda de 

recurso financeiro, e sabemos que a nossa cidade investe muito. O Hélio foi secretário de 

Assistência Social [interrupção no áudio] e sabe o trabalho importante do terceiro setor. Então, 

a gente pede ao Arthur que leve essa conversa para o nosso prefeito Nilson Gaspar, para que 

encaminhe para essa Casa. Tenho certeza que todos acatarão. E baixar esse tempo de três 

anos para, no mínimo, dois anos, que é um tempo razoável aí para uma entidade provar aqui 

que realiza um trabalho sério. O projeto continua em discussão.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Perfeita colocação, Sr. Presidente. Conte 

comigo.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto está em votação. Vereador 

Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável.  

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



 
 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 

 

 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável.  

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Hélio Ribeiro.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável.  

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável.  

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Doutor Othniel Harfuch.  

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. Boa colocação, Sr. Presidente  

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável, Sr. Presidente.  

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Professor Sérgio José Teixeira.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereadora Silene Silvana Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Wilson José dos Santos, Índio da 

Doze. Vereador Índio da Doze.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Em todo trabalho sério nós temos que dar o voto 

de confiança. Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto foi aprovado por unanimidade. 

Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a 7ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. 

Queria deixar aqui deixar um abraço [interrupção no áudio] a todos os palmeirenses, Leandro 

Pinto, Doutor Chiaparine, Professor Sérgio. Quem mais de palmeirense tem aí? 
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VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: É ‘nois’, hein? 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Eu também. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): A Ana. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Isso aí. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Hélio Ribeiro também é palmeirense. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Sim. 

[Falas sobrepostas] 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Nós sofremos um pouco esses dias aí, 

mas a gente nunca perdeu a esperança, e o Palmeiras deu um show. Está de parabéns o São 

Paulo, porque não é fácil tomar de quatro, [ininteligível]. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Mas não tem aquela, aquela não tem.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria mandar um abraço especial ao 

Silvio. Silvio é um torcedor [ininteligível] do São Paulo, já foi homenageado aqui nessa Casa 

pelo vereador Leandro. E ele faz parte da nossa alegria, porque agora a gente tem que de 

quem tirar sarro [ininteligível] palmeirenses aí. Mas futebol é isso, brincadeira sadia e bola para 

frente. Que venha mais título, né, Doutor Chiaparine? 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: É isso aí. Valeu, abraço. 

[Falas sobrepostas]  

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Boa noite. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Valeu, Pepo, valeu, pessoal. Até mais. 

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 13 minutos] 
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LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


