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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 02 de maio de 2022 

 

Às dezessete horas e trinta e um minutos do dia dois de maio de dois mil e vinte e dois, realizou-

se, por meio de videoconferência, a 11ª 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, 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 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA – "Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos 

prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se." (Tiago, capítulo 1, versículo 19), o 

Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 10ª 

Sessão Ordinária, de 25 de abril de 2022. APROVADA (por unanimidade); OFCR nº 4/2022 - 

Executivo Municipal - Ofício SEF nº 06/2022 - Em atendimento ao disposto no parágrafo único 

do art. 45 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

por ocasião da elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023, 

encaminha declarações dos órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, relatando os 

projetos em andamento, bem como as providências com relação à conservação do patrimônio 

público. OFCR nº 5/2022 - Executivo Municipal - Of. G.P. nº 71/2022 em atendimento ao artigo 

31, parágrafo 3° da Constituição Federal do Brasil, e artigo 59 da Lei Orgânica do Município de 

Indaiatuba, encaminha a essa Egrégia Casa de Leis, os balanços e anexos referentes a 

prestação de contas do exercício de 2021 para que as mesmas fiquem à disposição dos 

contribuintes pelo período de 60 dias. OFCR nº 6/2022 - Executivo Municipal - Of. DTL/GP nº 

3/2022 - Solicita concessão de licença ao Vice-Prefeito Municipal, no período de 16 de julho a 

07 de agosto, para gozo de suas férias, autorizando inclusive viagem ao exterior. Ato contínuo, 

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

foram mantidas na ata):   Nº 771/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Construir área com mesas 

para jogos de tabuleiro em todas as praças e parques do município de Indaiatuba-SP; Nº 772/22 

- SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar operação tapa buraco na Rua do Senai; Nº 773/22 - 
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SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar plantio de mudas em área verde na Vila Florença - Itaici; Nº 

774/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar a manutenção e limpeza da Alameda Antônio Ambiel 

– Helvetia; Nº 775/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Verificar a possibilidade de construção de 

uma rampa de acessibilidade para PCD (Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida) na 

E.E. Professora Marina de Lourdes Stipp Steffen - Jardim Marina; Nº 776/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Divulgar informações sobre linhas, horários bem como sobre a alteração dos serviços 

prestados pelas linhas de transporte coletivo do município, através de cartazes e panfletos; Nº 

777/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar a possibilidade de dispensar às pessoas com 

deficiência irreversível e/ou permanente da renovação da carteira de identificação de gratuidade 

de transporte público municipal; Nº 778/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto 

ao Governo do Estado de São Paulo para a criação da Delegacia da Criança e do Adolescente 

no Município de Indaiatuba; Nº 779/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA, ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Instituir o Programa de Apoio ao Protetor Independente (PAPI); Nº 780/22 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Providenciar recapeamento asfáltico das ruas do Parque Residencial 

Indaiá; Nº 781/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Estudar possibilidade para efetuar a alteração 

da direção do trânsito da Rua Ricieri Delboni, Parque Residencial Indaiá; Nº 782/22 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Providenciar recapeamento asfáltico na Avenida Presidente Vargas, altura do 

número 1489 até a semáforo do Clube 9 de Julho - Vila Vitoria II; Nº 783/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Efetuar a instalação de uma base policial fixa no bairro do Jardim Brasil; Nº 784/22 - 

ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar melhorias e manutenção do parque ecológico do 

Bairro Jardim Regente; Nº 785/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Instalar torneira na Praça 

Votura, Jardim Pau Preto; Nº 786/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar manutenção e 

melhorias no calçamento do trajeto de caminhada e substituição de banco quebrado no Parque 

Ecológico, Jardim São Francisco; Nº 787/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar 

recuperação e proteção de árvore carbonizada na praça localizada na Rua Ricieri Delboni, 281- 

Parque Residencial Indaiá; Nº 788/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de 

reparos na malha asfáltica da Rua Augusto de Oliveira Camargo, próximo ao Museu Ferroviário; 

Nº 789/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Construir um guarda corpo na pista de caminhada no 

Parque das Frutas; Nº 790/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a inclusão de uma 

academia ao ar livre na Praça Darcy Barnabé, Jardim Morada do Sol; Nº 791/22 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Implantar vagas de estacionamento no canteiro central localizado na Av. Clóvis 

Ferraz de Camargo, Bairro Parque Campo Bonito; Nº 792/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Viabilizar a reforma da Praça Prudente de Moraes; Nº 793/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Efetuar estudo para regulamentação e fiscalização dos veículos que podem trafegar nas ciclovias 
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e ciclofaixas do município; Nº 794/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar duplicação 

da Rodovia João Ceccon, no trecho entre o Colégio Objetivo e o Altos da Bela Vista; Nº 795/22 

- ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar duplicação da Rodovia Cônego Cyriaco 

Scaranelo Pires, no trecho entre o Parque Residencial Indaiá até o Bairro Mato Dentro; Nº 796/22 

- ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar lixeiras na área verde situada entre a Rua Manuel 

Iglesias Pila e a Alameda José Amstalden, no Jardim Esplanada; Nº 797/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Instalar câmeras de segurança no cruzamento da Rua Siqueira Campos com 

a Pedro de Toledo, no Centro; Nº 798/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Intensificar a limpeza 

e a coleta de resíduos na área verde situada entre a Rua Manuel Iglesias Pila e a Alameda José 

Amstalden, no Jardim Esplanada; Nº 799/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Construir uma escola 

pública de Ensino Fundamental para atender ao bairro Veredas da Conquista, bairros adjacentes 

e suas imediações; Nº 800/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Ampliar a Creche Professora Vera Lucia 

Tachinardi Mizurini existente no bairro Veredas da Conquista; Nº 801/22 - JORGE LUÍS LEPINSK 

- Construir mais uma Creche para atender no bairro Veredas da Conquista; Nº 802/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo e construir uma UBS para atender o Veredas da Conquista, 

bairros adjacentes e suas imediações; Nº 803/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Tornar mão 

única a Rua Anthenor de Godoy - Jardim Hubert; Nº 804/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Providenciar melhorias no cruzamento das ruas Ademar de Barros x Idelfonso Stehlle, Bairro 

Cidade Nova; Nº 805/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar cerca/alambrado na quadra de 

basquete na Praça Renê Sperândio, ao lado do novo Complexo Esportivo CECAP; Nº 806/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar iluminação da quadra de basquete existente na Praça Renê 

Sperândio ao lado do novo Complexo Esportivo CECAP; Nº 807/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Instalar bancos para pessoas poderem sentar no entorno da Praça Renê Sperândio, ao lado do 

novo Complexo Esportivo CECAP; Nº 808/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a 

instalação de câmeras de monitoramento nos polos esportivos de todos os bairros; Nº 809/22 - 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de repintura da sinalização faixa de pedestre na 

Rua das Orquídeas, entre a Torre Medical e o Parque Mall; Nº 810/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA 

- Revitalizar a Praça Dom Constantino Amstalden – Jardim Brasil; Nº 811/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Efetuar a implantação de um Hospital Público Municipal em Indaiatuba; Nº 812/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar placas de identificação com o nome das ruas já devidamente 

nomeadas no Recreio Campestre Internacional Viracopos; Nº 813/22 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Implantar sistema semafórico ou redutores de velocidade na Avenida Padre 

Arthur Lupurine Sampaio — Jardim dos Impérios; Nº 814/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar 

a troca das lâmpadas queimadas em toda a extensão da Rua Balsamo; Nº 815/22 - WILSON 
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JOSÉ DOS SANTOS - Realizar manutenção e reforma em toda a calçada em torno da UBS 7 e 

EE Prof Antonio de Pádua Prado, Jardim Morada do Sol; Nº 816/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Realizar vistoria e poda necessária de todas as árvores existentes na Rua Balsamo; Nº 817/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Ampliar o estacionamento do Ponto Cidadão, localizado Rua 24 de 

Maio, 1670 – Centro; Nº 818/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar a manutenção asfáltica na 

Av. Ário Barnabé – Jd. São Conrado (nas proximidades do número 1336); Nº 819/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar recapeamento da Rua Chile, Vila Castelo Branco; 

Nº 820/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Realizar manutenção no semáforo de pedestre 

situado na Av. Francisco de Paula Leite em frente ao Primo Tintas e Posto Shell; Nº 821/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar o Projeto “Skate acessível” para PCD - Pessoas com 

Deficiência e Mobilidade Reduzida - em nosso município; Nº 822/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Implantar uma unidade de atendimento de "CRAS Volante" nos territórios onde não existe o 

Centro de Referência de Assistência Social, a exemplo do Bairro Veredas da Conquista, Parque 

dos Indaiás e Jardim Morumbi; Nº 823/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Providenciar a pintura da 

sinalização de solo na Alameda Ezequiel Mantoanelli, no trecho conhecido como Estrada do 

Carneiro; Nº 824/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Reestabelecer atendimento médico no Bairro 

Caminho da Luz; Nº 825/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Efetuar instalação de placas indicativas 

com nomenclatura das ruas em vários bairros do município, entre eles, Jardim Paulista; Nº 

826/22 - OTHNIEL HARFUCH - Implantar ciclofaixa no complexo viário do Distrito Industrial de 

Indaiatuba; Nº 827/22 - OTHNIEL HARFUCH - Implantar um redutor de velocidade em toda a 

extensão da Av. Artes e Ofícios, do Conj. Hab. João Pioli; Nº 828/22 - OTHNIEL HARFUCH - 

Efetuar melhorias na iluminação em toda a extensão da pista de caminhada do Parque Ecológico 

Dr. Clain Ferrari; Nº 829/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Implementar uma quadra 

poliesportiva ou campo society no Jardim Morumbi; Nº 830/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA 

- Criar departamento visando o desenvolvimento de aplicativos; Nº 831/22 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Criar um programa de incentivo para instalação de fios elétricos subterrâneos; Nº 

832/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar estudos para que parte dos valores 

arrecadados em multas de trânsito seja destinado a campanhas de educação de trânsito; Nº 

833/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Disponibilizar cadeira de rodas em áreas públicas do 

município; Nº 834/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Efetuar a troca de lâmpadas queimadas 

e a melhoria na iluminação na Rua Sorocaba com a Rua São Domingos; Nº 835/22 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Efetuar reparos e melhorias nos bancos do Terminal de Ônibus da Praça 

Dom Pedro; Nº 836/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para a implantação 

e continuação da ciclofaixa na Avenida Francisco de Paula Leite em toda a sua extensão; Nº 
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837/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar faixa elevada de pedestre na Avenida 

Francisco de Paula Leite, em frente ao número 848; Nº 838/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Efetuar o resgate da memória histórica de nossa cidade através do plantio de novas mudas da 

Palmeira Indaiá; Nº 839/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Iluminar o campo de futebol localizado 

na Rua Olivia Rubin Bergamini – Vila Florença; Nº 840/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Providenciar limpeza e fechamento do terreno localizado na Rua Avelino Marqui, ao lado do 

número 205 – Vila Florença/Itaici. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a indicações de 

suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, HÉLIO ALVES 

RIBEIRO, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, ALEXANDRE 

CARLOS PERES, RICARDO LONGATTI FRANÇA, ANA MARIA DOS SANTOS e JORGE LUÍS 

LEPINSK. 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 101/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Congratula a Equipe Pop Rua e seus integrantes 

Luciano Messias Leite, Afonso Lucas Trindade Fernandes, Fábio Augusto de Moraes e Rafaela 

Toledo de Almeida pelo empenho e pronto atendimento que salvou a vida de um motociclista 

envolvido em um acidente no dia 20/04/2022; Nº 102/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula 

a escritora Srta. Letícia Borges em homenagem ao Dia Mundial do Livro, comemorado em 23 de 

abril; Nº 104/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o Guarda Civil de Classe Distinta, 

Sr. Cicero Batista dos Santos, por atuar na corporação há 30 anos, sempre com muita dedicação, 

zelando pela segurança de nossa cidade; Nº 106/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula o guarda civil Edinaldo José da Silva por participar e concluir o 7º curso de 

Patrulhamento Tático Motorizado – PATAMO; Nº 107/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula o guarda civil Cassiano Ricardo Emídio por participar e concluir o 7º curso de 

Patrulhamento Tático Motorizado – PATAMO; Nº 108/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Pesar 

pelo falecimento de Ermina Raquel da Silva, ocorrido em 28 de abril de 2022; Nº 109/22 - ANA 

MARIA DOS SANTOS, ALEXANDRE CARLOS PERES - Pesar pelo falecimento do Sr. Validoro 

Missionário, ocorrido em 24 de abril de 2022; Nº 110/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula 

o jornalista Wladimir Soares, idealizador do maio Musical, evento cultural que completa 30 anos 

em 2022; Nº 111/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Enfermeira Andreia Luise Bueno 

da Silva em homenagem ao “Dia do Enfermeiro Emergencista”, comemorado em 27 de abril; Nº 

112/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS - Pesar pelo falecimento 

do Sr. Alfredo Ulitska, ocorrido em 24 de abril de 2022; Nº 113/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Congratula o Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Eng. 

Guilherme Gaspar Magnusson, pela rapidez e presteza com que executa os trabalhos à frente 
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da Secretaria; Nº 114/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Profª e Orientadora 

Pedagógica Sra. Kelly Anísia Nogueira Lima e equipe, em homenagem ao dia da Educação, 

comemorado todo dia 28 de abril; Nº 115/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula Guilherme G. 

Magnusson, Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, em razão do 

lançamento projeto Fauna & Flora no Parque, ocorrido no dia 30 de abril de 2022 no Parque das 

Crianças; Nº 116/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula Leandro Dias de Souza, assessor do 

Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, em razão da participação no projeto 

Fauna & Flora no Parque, ocorrido no dia 30 de abril de 2022 no Parque das Crianças; Nº 117/22 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula o Presidente da Associação dos Servidores Públicos 

Municipais de Indaiatuba (ASPMI), Sr. Luiz Carlos Zanetti, e toda a diretoria, pela cessão das 

instalações do clube de campo para realização do 24° Torneio Inter secretarias de Futebol 

Society, que teve início no último dia 30 de abril; Nº 118/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula 

a advogada Bruna Simões Peixoto pelo excelente serviço prestado e importantíssima 

participação junto ao Departamento Jurídico, na qualidade de Procuradora da Câmara Municipal 

de Indaiatuba, durante o período de 15 de abril de 2019 a maio de 2022. A seguir, usaram da 

palavra para justificar as homenagens os(as) Srs(as). Vereadores(as) HÉLIO ALVES RIBEIRO, 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS e 

JORGE LUIS LEPINSK. Colocadas em votação, as moções foram APROVADAS (por 

unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura das matérias apresentadas: Projeto 

de Resolução Nº 1/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Suprime o inciso VIII do art. 190; 

acresce o inciso XIV art. 191; e dá nova redação ao art. 254, todos do Regimento Interno. 

(Resolução no. 44/2008); Projeto de Decreto Legislativo Nº 14/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao Dr. Flávio de Souza 

Brito; Projeto de Lei Nº 55/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Regulamenta os materiais 

publicitários de divulgação institucional veiculados por meio de placas, outdoors, cinema, 

televisão e rádio, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 58/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Denomina Rua Angelo Paschoal o logradouro público do Jardim Residencial Dona 

Maria Cândida, que especifica; Projeto de Lei Nº 59/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Denomina Rua Pedro Pereira dos Santos o logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria 

Cândida que especifica; Projeto de Lei Nº 66/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Denomina 

Rua Laura de Melo Silva, o logradouro público do Parque Reserva Santa Maria, que especifica; 

Projeto de Lei Nº 67/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Denomina "Odair Norberto Denny" o 

logradouro público do Parque Reserva Santa Maria, que especifica; Projeto de Lei Nº 72/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e 
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Adolescentes no município de Indaiatuba e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 73/22 - 

Executivo Municipal - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária do exercício financeiro de 2023, e dá outras providências. Todos os projetos lidos 

foram encaminhados às comissões permanentes a eles pertinentes, para a elaboração dos 

devidos pareceres, nos termos do artigo 168, caput, do Regimento Interno. Finalizado o 

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

ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, 

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 Decreto Legislativo 

Nº 13/2022 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de 

Cidadão Indaiatubano ao médico Dr. Luiz Antonio Nazar. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 15/2022 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Institui o Mês de Conscientização e Prevenção da Doença de Alzheimer, no mês Setembro, no 

Município de Indaiatuba e dá outras providências. Emenda Nº 1 (Modificativa) - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Altera o Art. 1º do Projeto de Lei nº 15/2022. Emenda Nº 2 (Modificativa) 

- SILENE SILVANA CARVALINI - Altera a redação do Art. 3º do Projeto de Lei nº 15/2022. 

Colocadas em discussão e votação, as emendas foram APROVADAS (por unanimidade). 

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

Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 54/2022 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Denomina "Elfrida Fanger Mora" o logradouro público do Parque 

Reserva Santa Maria, que especifica; Projeto de Lei Nº 57/2022 - ALEXANDRE CARLOS PERES 

- Denomina Profª. Maria José Arruda Salvadori Martinhão o próprio municipal que especifica, 

situado no Jardim Residencial Veneza; e Projeto de Lei Nº 64/2022 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Denomina Rua Francisco Creatto, o logradouro público do Loteamento Jardins di 

Roma, que especifica. Colocados em discussão e votação, foram APROVADOS (por 

unanimidade). Nada mais havendo a se tratar e nenhum inscrito à Palavra Livre, às dezoito horas 

e vinte e quatro minutos, deu-se por encerrada a presente sessão e de tudo, para constar, foi 

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

1ª Secretária. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Boa noite a todos.  

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Boa noite.  

EM CORO: Boa noite.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a proteção de Deus e seguindo às 

normas regimentais, declaro aberta a 11ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. Para ler 

um trecho da Bíblia, que eu já vou usar como chamada, eu convido o vereador Doutor Othniel.  

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Pepo, eu vou te pedir desculpas, estou com problema no 

meu vídeo aqui. Por favor, peça para alguém ler para mim.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Para a leitura de um trecho da Bíblia, eu 

convido o vereador Arthur Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Uma ótima noite a todos. “Meus amados 

irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para 

irar-se”. Tiago, Capítulo 1, Versículo 19.  

EXPEDIENTE 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Boa noite a todos. Leitura do expediente. Leitura 

e votação da Ata da 10ª Sessão Ordinária de vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e dois.  

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

votação, servindo também para a chamada. Vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Presente e favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador 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.  

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Presente e favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Leandro Pinto.  
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VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Presente e favorável.  

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: 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): 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): A Ata foi aprovada por unanimidade. Todos 

os vereadores estão presentes. Com a palavra a primeira-secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ofício Recebido número 4/2022, Executivo 

Municipal, Ofício da Secretaria número 6/2022, “Em atendimento ao disposto no Parágrafo Único 

do artigo 45 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade 

Fiscal, por ocasião da elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

de 2023, encaminha declarações dos órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, 

relatando os projetos em andamento bem como as providências com relação à conservação do 

patrimônio público”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O ofício encontra-se na secretaria de 

expediente da Casa para... à disposição dos nobres colegas. Com a palavra a primeira-

secretária.  
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ofício número 5/2022, Executivo Municipal, “Em 

atendimento ao artigo 31, § 3º da Constituição Federal do Brasil e artigo 59 da Lei Orgânica Do 

município de Indaiatuba, encaminha a essa Casa de Leis os balanços e anexos referentes à 

prestação de contas do exercício de 2021 para que as mesmas fiquem à disposição dos 

contribuintes pelo período de 60 dias”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O ofício também se encontra na secretaria 

da Casa à disposição dos vereadores. Com a palavra a primeira-secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ofício número 6/2022, Executivo Municipal, 

“Solicita a concessão de licença ao vice-prefeito municipal no período de 16 de julho a 7 de 

agosto para gozo de suas férias, autorizando, inclusive, viagem ao exterior”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Esse ofício será encaminhado ao jurídico da 

Casa para a elaboração do projeto. Com a palavra a primeira-secretária. Vamos para as 

indicações.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações.  

Ricardo França, “Verificar a possibilidade de dispensar as pessoas com deficiência irreversível 

ou permanente da renovação da carteira de identificação de gratuidade de transporte público 

municipal”. 

Alexandre Peres, “Instalar câmeras de segurança no cruzamento da Rua Siqueira Campos com 

a Pedro de Toledo, no Centro”. 

Pepo, “Efetuar um estudo e construir uma UBS para atender o Veredas da Conquista, bairros 

adjacentes e suas imediações”. 

Wilson Índio da Doze, “Viabilizar a instalação de câmeras de monitoramento nos polos esportivos 

de todos os bairros”. 

Luiz Chiaparine, “Realizar serviço de repintura da sinalização da faixa de pedestre na Rua das 

Orquídeas, entre a Torre Medical e o Parque Mall”. 

Ana Maria dos Santos, “Efetuar a implantação de um Hospital Público Municipal em Indaiatuba”'. 

Leandro Pinto, “Ampliar o estacionamento do Ponto Cidadão, localizado Rua 24 de Maio, 1.670, 

no Centro”. 

Sérgio Teixeira, “Implantar o Projeto Skate Acessível para PCD - Pessoas com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida - em nosso município”. 
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Hélio Ribeiro, “Implantar uma unidade de atendimento de Cras Volante nos territórios onde não 

existe o Centro de Referência de Assistência Social, por exemplo, o bairro Veredas da Conquista, 

Parque dos Indaiás e Jardim Morumbi”. 

Othniel Harfuch, “Implantar ciclofaixa no complexo viário do Distrito Industrial de Indaiatuba”. 

Arthur Spíndola, “Implementar uma quadra poliesportiva ou campo society no Jardim Morumbi”. 

Silene Carvalini, “Efetuar a troca de lâmpadas queimadas e a melhoria na iluminação na Rua 

Sorocaba com a Rua São Domingos”.  

Lidas as indicações Sr. Presidente.  

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

palavra o vereador Professor Sérgio.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Vou falar 

aqui de uma indicação que está destaque aqui, que é para a implantar o projeto, fazer um estudo 

para a gente implantar esse projeto de skate acessível para pessoas com deficiência, tá? Porque, 

como eu trouxe um palestrante o ano passado nas escolas estaduais e municipais, né? A pessoa 

não é portadora de deficiência, a pessoa tem uma deficiência, e não é que ela supera os limites, 

é que ela vive com ela e ela tem o vontade de realizar diversas atividades como qualquer cidadão, 

tá? Então, a implantação desse projeto.  

Mais uma indicação que eu quero falar aqui: efetuar um estudo para questão da velocidade 

máxima na ciclovia no Parque Ecológico. Porque alguns munícipes me procuraram, que tem 

bicicletas elétricas circulando ali pela ciclovia, e a velocidade está um pouquinho elevada, tá? 

Então, a gente fazer o estudo quanto a isso para dar uma controlada nessa questão da 

velocidade.  

E mais uma... uma outra indicação que eu quero falar é efetuar um estudo junto à Secretaria de 

Meio Ambiente de implantar em avenidas, praças, a palmeira-indaiá, que é um resgate histórico 

nosso. É o nome da nossa cidade, ela que faz jus ao nome da nossa cidade aí. E isso seria um 

marco, porque nós encontramos em pouquíssimos lugares. Um deles é ali no centro esportivo, 

onde tem o grupo escoteiro. Então, muitas pessoas chegam e perguntam o porquê do nome, a 

gente fala, e onde você encontra essa palmeira. Então, se a gente pudesse disseminar um pouco 

mais da palmeira pela nossa cidade, acho que seria muito interessante. Obrigado, Sr. Presidente. 

Boa sessão a todos, pessoal.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As indicações continuam em discussão. 

Com a palavra o vereador Hélio Ribeiro.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Pessoal, boa noite a todos, mais uma vez. Apresentei 

algumas indicações aqui, vou falar de duas ou três delas. A primeira é de conhecimento de todos 

que eu estive como secretário de Assistência Social, e nesse tempo já era uma necessidade que 

nós tínhamos de um posto de atendimento volante do Cras. A ideia, naquela ocasião era que 

nós montássemos uma van com todo o aparato para que pudesse ser feito os atendimentos, 

porque hoje nós temos um território muito grande onde nós não temos Cras. Temos seis Cras, 

mas mesmo assim muitos bairros não têm um atendimento, e esse atendimento é feito na 

prefeitura. Semana passada, acho que teve uma indicação falando, inclusive, lá do Veredas. Ali 

onde tem a escola nós temos uma sala ali. Então, a ideia é que a gente pudesse criar esse 

atendimento volante. Qual que era a outra dificuldade que nós tínhamos, enquanto eu estava 

secretário, que não podíamos promover esse atendimento? É que tinha uma defasagem de 

assistente social. De acordo com o decreto do presidente que durante a pandemia não podia 

abrir contratações, nós tínhamos essa dificuldade. Esse ano, conversando com o nosso prefeito 

Nilson Gaspar, foi liberada a contratação de mais dez assistentes sociais. Se eu não me engano, 

até o momento da minha saída tínhamos conseguido chamar sete assistentes sociais. Ou seja, 

aumentou o quadro, e poderia ser possível fazer esse atendimento nesses territórios onde não 

há cobertura dos Cras.  

Uma indicação também é para que fosse restabelecido o atendimento médico lá no bairro 

Caminho da Luz. Hoje, essas pessoas têm que dirigir até o posto de Itaici para o atendimento. E 

lá tinha um atendimento anterior, anteriormente, que a médica ia uma vez a cada quinze dias, 

ou uma vez por semana, e atendia aquelas pessoas do bairro. Então, estou pedindo para que 

volte esse atendimento lá no Caminho da Luz, pela dificuldade que as pessoas têm de dirigir-se 

até o posto de Itaici.  

E a terceira, para finalizar. A gente sabe que a cidade tem crescido constantemente, muitos 

bairros novos surgindo, muitos loteamentos surgindo, e hoje eu vejo a necessidade, eu citei aqui 

o Jardim Paulista, mas são vários lugares na cidade que se fazem necessário aquelas 

identificações nas ruas, as placas com o nome das ruas. Hoje tem uma certa dificuldade, 

geralmente eu conheço praticamente a cidade toda, mas em boa parte dos lugares que eu vou, 

eu coloco no Maps, que é para não ficar procurando, mas eu percebo uma falta de placas 

indicativas com o nome das ruas. Então, peço a atenção do Executivo, para que seja feito de 
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uma forma, pega inicialmente Jardim Paulista, demais bairros, para que sejam colocados nomes 

nas ruas novamente. Essas são minhas indicações. Obrigado pela palavra, presidente.  

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

Com a palavra o vereador Arthur Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Uma ótima noite, Sr. Presidente, muito obrigado 

pela palavra. Vou falar apenas de três das minhas indicações. Primeiro lugar, implementação de 

uma quadra poliesportiva no Jardim Morumbi. Quem conhece lá a comunidade, o bairro, sabe 

que nós temos uma quadra antiga de areia, que está muito difícil, inclusive, de ser utilizada, né? 

E aí a comunidade, inclusive, está utilizando hoje as escolas municipais para poderem praticar 

esportes e ficam dependentes disso. Então, conversando com várias lideranças ali do bairro, 

com conversando com o Marquinhos, conversando com o próprio Gaspar, nós chegamos ao 

pedido da implementação de uma guarda poliesportiva para todo o [interrupção no áudio] não só 

merecem como é algo que a gente consegue fazer para incentivar o esporte ali. Nós temos 

muitos adolescentes, muitas crianças, naquele bairro, quanto mais a gente conseguir trazer para 

o esporte, é melhor, e tem uma demanda muito grande por eles mesmos, né? Então, vamos 

aproveitar essa energia positiva e vamos direcionar para a nossa quadra poliesportiva. 

Segundo lugar, Sr. Presidente, criação de um departamento visando o desenvolvimento de 

aplicativos. Aliás, mandar um abraço lá para o José Carlos, para toda a turma do TI, aquele 

pessoal tira leite de pedra, né? Que a gente poderia, inclusive, com a criação de novos cargos, 

visando especificamente o TI, que a gente sabe que é uma demanda cada vez maior, nós 

estamos cada vez mais entrando na era informatizada, né? Então, tudo hoje é digital. A gente 

precisa sempre ampliar daquele departamento. E podíamos dentro dessa ampliação criar um 

departamento específico para o desenvolvimento de aplicativos. Nós já demos aqui a ideia um 

aplicativo parecido com o Ifood, nós já demos aqui a ideia de um aplicativo para transportes, 

entre outras, que poderiam ser desenvolvidas por ali.  

Por último e não menos importante, Sr. Presidente, criação de um programa de incentivo junto à 

CPFL para a colocação de fios subterrâneos, né? Isso já foi falado, inclusive, na sessão por 

outros colegas, mas a gente não aguenta mais. Eu vi, inclusive, uma reclamação da própria Ana, 

na sessão passada, sobre esses fios, né? E o que acontece, gente? A responsabilidade do poste, 

dos fios, é da CPFL. Enquanto nós tivemos essa comunicação arcaica, essa transmissão por 

cima da terra, além da gente enfear a paisagem da cidade, nós vamos ter furto de cobre, nós 

vamos ter as companhias telefônicas ou de Internet que não respeitam a própria concessão e 
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fazem coisas absurdas, como a gente tem visto por aí. E para a prefeitura conseguir fiscalizar o 

serviço da CPFL, a gente sofre, porque nós não temos prerrogativa, apenas a CPFL é 

responsável por isso. Então, criando uma campanha para a gente colocar tudo isso para baixo 

da terra, a gente tem certeza que vai ser muito bem organizado, mais moderno, contribuir com o 

paisagismo da cidade, e a gente também consegue fiscalizar melhor tudo o que é feito por ali. 

Muito 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, o homem do patinete.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Sr. Presidente. É você que me chamou, 

né? Boa noite a todos. Sr. Presidente, hoje, eu quero aqui destacar entre todas as minhas 

indicações, eu quero... Não sei se as pessoas sabem que Indaiatuba hoje, todo mundo sabe, o 

tanto de poliesportivo que existe. Infelizmente, aqueles maus elementos estão danificando esse 

patrimônio que serve para acolher até mesmo a família deles. Anteriormente, já foi danificado o 

poliesportivo do Jardim Morada do Sol como também do Corolla e outros também. Então para 

que seja colocado câmeras nesses locais, para que isso? Para que possa se identificar esses 

maus elementos, para que se possa até mesmo prender esses maus elementos, porque eles 

são a maioria tudo gente dali próximo do local. Como também, Sr. Presidente, eu quero aqui 

aproveitar e falar também de uma reivindicação que eu já fiz o ano passado, de número 140. 

Doutor Chiaparine esteve lá no Campo Bonito, no começo do mês, onde nós participamos de um 

evento na Igreja São João Paulo II, e todo mundo viu como ficou aquela avenida, ficou lotada de 

carro. Então, hoje se faz necessário que o Executivo construa ali um estacionamento de quarenta 

e cinco graus, porque ali hoje é um verdadeiro polo comercial. Além de falar das igrejas que se 

encontram no local, o pastor Décio vive lá direto, você, Pepo, que é um local que você é 

apreciado por todos, então, todo mundo sabe a necessidade que se faz esse estacionamento, 

tá bom? Obrigado, Sr. Presidente. É isso que eu queria falar.  

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

Com a palavra o vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos, boa noite, vereadores, boa 

noite, vereadoras. Hoje, eu quero destacar aqui uma indicação que, aliás, foi o meu destaque, 

né? Eu fui procurado por alguns comerciantes do centro da cidade, principalmente daquela 

região ali nas Ruas Siqueira Campos, as proximidades com a Rua Pedro de Toledo, pedindo um 

empenho e uma colaboração nossa, do Legislativo, para instalar uma câmera de segurança 
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naquele local em específico. Ali tinha até pouco atrás um banco, o banco Itaú, o banco Unibanco, 

que passou por ali. Então, ali a própria segurança do banco tinha dava uma certa segurança para 

a região, mas agora não tem mais o banco ali. E eles disseram que volta e meia está acontecendo 

assaltos naquele quadrante ali. Eu já estive reunido com o secretário Lima, levei essa demanda 

ao secretário Lima, ele falou que vai analisar, mas pediu para mim (sic) oficializar isso aqui junto 

ao Legislativo, e é o que estou fazendo, né? Pedindo para que se faça um estudo para ver se dá 

para ser instalado uma câmera de segurança exatamente naquele local, na Rua Pedro de 

Toledo, esquina com a Siqueira Campos. Então, peço o apoio de todos e espero que dê tudo 

certo e que a Secretaria de Segurança instale a câmera naquele local. É isso, Sr. Presidente.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Entregar as matérias tudo para deixar na mesa, 

quando chegar [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Índio, o microfone do senhor está 

aberto. As indicações continuam em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo França.  

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Obrigado pela palavra Sr. Presidente. Boa noite 

a todos, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Vou falar de apenas três das 

indicações nesta noite. Uma delas é a minha de destaque, que é em relação de dispensar as 

pessoas que têm deficiência irreversível ou permanente de ter que ir lá fazer a renovação 

daquele cartão de identificação. Existe uma lei municipal no município de Indaiatuba de minha 

autoria que fala sobre a questão da apresentar esse cartão no painel do veículo e ter gratuidade 

por até duas horas em qualquer vaga da Zona Azul. E muitas pessoas que têm uma deficiência 

de forma irreversível me procuram falando: “Poxa, eu tenho que ir uma vez a cada X tempo para 

fazer a renovação”. Eu entendo que é necessário por vezes até fazer como se fosse quase que 

uma prova de vida, mas talvez, para esse grupo específico, não ser mais necessário ter que ir 

até lá, porque muitas dessas pessoas têm um grau de deficiência e de dificuldade de locomoção 

muito grande. Ou talvez fazer um prazo diferenciado para essas pessoas, já que elas têm um 

quadro irreversível.  

Uma outra indicação que faço nessa noite é para que a prefeitura interceda junto ao governo do 

estado para tentar viabilizar uma delegacia de polícia especializada, uma Delegacia da Infância... 

da Criança e da Adolescência. Não sei se os senhores têm um pouco mais de contato. O Hélio 

Ribeiro, com certeza, que foi secretário, né? Tinha um contato mais próximo com o CMDCA, mas 

eu acompanho bastante a dificuldade que é principalmente agora durante o fim da pandemia 

para cá, a dificuldade que está sendo de dialogar, de ter a sensibilidade, de conversar com essas 
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crianças e muitas vezes identificar um problema de abuso, um problema de violência, né? E 

depois que muitas das vezes na escola municipal existe esse contato, existe essa escuta um 

pouco mais ativa, identifica a situação, essa criança, essa família é indicada a procurar a 

delegacia. E às vezes esse trauma tem que ser revivido pela criança, ser recontado ao escrivão, 

ao policial, depois, perante juízo, por aí vai. E alguns modelos foram testados no estado, e essas 

delegacias especializadas, elas são muito benéficas para conseguir facilitar a superação desse 

trauma. Porque a criança que foi vítima de algum trauma, seja de um abuso físico, emocional ou 

de alguma violência, ela, por conta da delegacia ter todo um aparato, ter todo um ambiente, uma 

escuta ativa mais especializada para abordar essa criança, muitas das vezes consegue filmar o 

depoimento, não necessariamente... não fazendo ser necessário da criança reviver aquilo de 

novo, ter que contar de novo aquela situação, várias e várias vezes. Então, uma delegacia 

especializada na criança e na adolescência vai melhorar muito o atendimento a essas crianças. 

E a gente sabe que, infelizmente, durante a pandemia, um dos locais onde é mais fácil de 

identificar esse tipo de situação é no convívio escolar, e o convívio escolar ficou prejudicado. 

Então, agora, com esse retorno das aulas, a coisa normalizando, os casos vêm aumentando 

muito porque eles não foram identificados antes. Então, é uma situação muito complexa. E 

acredito que o governo do estado tem capacidade de melhorar o atendimento policial na nossa 

cidade, trazendo uma delegacia especializada. E não é um prédio novo, é só os profissionais, a 

capacitação, fazer uma adaptação, que é possível. Então, eu solicito que a gestão interceda junto 

com o governo estado. E, por último, aqui ainda não estourei meu tempo... 

[Falas sobrepostas] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): [ininteligível].  

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Existe um programa que foi feito... Obrigado, Sr. 

Presidente. Um programa que foi feito na cidade de São Paulo, que é um programa de apoio a 

protetores independentes. Então, a causa animal, ela é muito vasta. A gente tem entidades no 

nosso município que recebem recursos dos deputados, que recebem recursos públicos do 

município, tem o Fundo de Proteção Animal, no qual eu e o Arthur sempre tentamos remanejar 

o orçamento e aumentar o recurso arrecadado lá, que já tem uma arrecadação própria pelas 

multas. Mas ainda assim, existem muitas pessoas que são protetores independentes, que 

vestem a camisa, que às vezes não se associam a nenhuma ONG, mas tem ali quase que uma 

mensalidade, muitos veterinários, muitos hotelzinhos para os cachorros que são resgatados e 

precisam dessa ajuda. Então, em São Paulo, tem alguns projetos nesse sentido, um deles é o 

Programa de Apoio ao Protetor Independente. E eu trago junto o Arthur, por sinal, que aceitou 
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assinar comigo essa indicação, a gente discutiu bastante antes de elaborar o texto, e enviar para 

a prefeitura estudar a possibilidade, de fato, ter um apoio mais direcionado também aos 

protetores. A gente sabe que o dinheiro público tem uma série de restrições, fiscalizações e 

bastante rito antes de ser empenhado, por isso que as ONGs são sérias, as que conseguem 

receber o recurso público. E acredito que tem que formar uma... tem que bolar uma forma de 

conseguir também atender esses profissionais, esses amantes dos animais que conseguem ser 

úteis dessa forma autônoma. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu também fiz algumas indicações. Gostaria 

de dar destaque em uma, que é [ininteligível]. 

[Falas sobrepostas]  

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: A Ana também quer falar, ela levantou lá... e depois que o 

senhor falar, regimentalmente, mais ninguém pode. Então, por gentileza, tem a Ana também, aí 

depois o senhor é o último.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ah, chamo agora, não tinha visto. Dou a 

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

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

Levantei a mão já no começo, é que você não viu. Mas a minha mão é pequeninha, é por isso.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Não apareceu aqui, não, Ana.  

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Não? Fui a primeira a levantar, mas está tudo certo. 

Muito obrigada por ter dado a palavra. E hoje eu trago a indicação para que a gente tenha um 

hospital, que seja feito aqui em Indaiatuba um hospital municipal. Nós precisamos de um hospital, 

gente. As UBS cheias, o Hospital DIA, a UPA, né? Não dá para fazer, ficar colocando os 

pacientes em um lugar, em outro, se nós temos uma cidade maravilhosa, nós temos espaço, 

temos deputados, temos dois deputados que podem lutar, trazer verba para isso. Tem o Rogério, 

tem o Bruno Ganem, tem os deputados federais que podem ir em busca de trazer verba para 

esse hospital. Tem de onde buscar. Um hospital público municipal, Indaiatuba pede, Indaiatuba 

está implorando. É lamentável ver as pessoas entrarem em contato com a gente pedindo auxílio, 

pedindo ajuda, a fila para ser atendido, o atendimento que muitas vezes não tem leito para 

colocar o paciente. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso envolve vida. E acho que nós 

temos que pensar em salvar vidas, né? Com muita responsabilidade, é com muita 

responsabilidade mesmo que eu faço essa indicação para a prefeitura, né? Que toda a equipe 



 
 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 

 

 

da Secretaria da Saúde, o prefeito, possam estudar essa causa, essa indicação. Os nossos 

habitantes hoje, gente, nós aumentamos trinta por cento, pelo IBGE, de onze anos para cá, trinta 

por cento a nossa população. Indaiatuba tem hoje duzentos e sessenta mil habitantes, estatística 

do ano de dois mil e vinte e um. Então, nós estamos em dois mil e vinte e dois, quer dizer, já 

passou muito, né? Não dá para ficar na situação que está. Eu acho que os pacientes, hoje, os 

doentes, eles merecem, os nossos habitantes merecem. Nossa cidade é uma cidade 

maravilhosa e também merece ter um hospital maravilhoso, completo, com todas as 

especialidades. Tá bom? Deixo aqui essa Indicação de número 811 para que seja estudada a 

possibilidade de um hospital municipal para Indaiatuba. Gratidão a todos e boa sessão.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Gratidão, Ana. A gente agradece pela 

preocupação, mas o que eu gostaria de deixar bem claro é que a prefeitura de Indaiatuba e que 

qualquer outra prefeitura, ela tem a responsabilidade com a saúde básica, né? Isso a saúde 

básica funciona bem, inclusive, nós temos um hospital público, que é o Hospital DIA, que faz 

muito mais que um hospital municipal. Recentemente, foram instalados lá até salas de UTI. E 

quanto à construção de hospital, nós temos aqui dois médicos no grupo, que a verdade seja dita, 

eu acredito que a prefeitura não teria dificuldade nenhuma em construir o hospital, mas 

dificilmente a prefeitura teria condições de manter. Então, eu acho que nós não devemos cobrar 

os órgãos competentes aí, que é a Saúde, aí o órgão federal, o órgão estadual, para que façam 

a parte deles. Todos nós sabemos que a prefeitura investe muito dinheiro no Hospital Augusto 

de Oliveira Camargo. Nós, vereadores, prefeito, todos somos criticados quando tem o surto de 

alguma doença, e a fila aumenta, mas a verdade é que a prefeitura, não é de competência dela. 

A competência dela são as UBSs. Aí funciona bem, bem instaladas. UPA mesmo é federal, e a 

prefeitura sede funcionários, a prefeitura coloca recursos, mas a gente tem estar sempre atento 

cobrando a saúde. Mas lembrando que assim como a Educação Básica é com a gente, quando 

chega no Ensino Médio não é mais com a prefeitura, e às vezes a gente toma xingo aqui sem 

ter nada a ver, aí já é com o estado, e a saúde não é diferente. Mas sua indicação é muito válida, 

e todos nós precisamos de saúde. Mas todos nós também precisamos saber que tem pessoas 

que são responsáveis que não estão fazendo sua parte. A Prefeitura de Indaiatuba está fazendo 

sua parte muito bem, até mais do que é para fazer, inclusive, colocando dinheiro no Haoc 

[ininteligível], mas nós vamos cobrando.  

E as indicações que eu fiz são relacionadas à saúde também. A construção de uma Unidade 

Básica de Saúde, que é de competência da prefeitura, lá para o bairro Veredas da Conquista e 

para os bairros adjacentes ali. Depois que eu lembrei, quando estava secretário da Habitação, 
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nós desenvolvemos aquele projeto do Céu Azul, e ficou de contrapartida para a construtora 

construir a creche, a UBS e também um Cras, quer dizer que nós estamos falando a mesma 

língua. Semana passada, o Othniel fez essa indicação, e hoje o Hélio Ribeiro também. Então, 

tudo o que é básico a gente tem que continuar cobrando aqui, senão daqui a pouco nós vamos 

estar fazendo o papel do presidente, o papel do governador, e a verdade é que a cidade tem que 

cuidar do básico. Então, o governo estadual e o governo federal, através do governador, através 

do presidente, têm que fazer sua parte.  

Eu já falei dessas duas indicações que eu fiz. Inclusive, queria citar aquela indicação do Hélio 

que ele fez, e eu concordo com ele. Todos nós sabemos que todas as sessões aqui nós 

nomeamos as ruas, e a demora para que essa placa chegue na rua é muito grande. Eu mesmo 

estou fazendo uma indicação hoje para a secretaria competente levar as palavras de 

identificação ali para o lado do Fogueteiro. Está muito difícil, demora muito, eu não sei o sistema 

que é usado, se é licitação, o que é, mas, na verdade, é uma falha que tem na cidade inteira, na 

cidade toda. O que o Hélio falou eu repito, a cidade precisa [ininteligível]. Inclusive, hoje temos 

vários nomes de ruas para serem votados aqui, mas não adianta nada, a gente vota nome de 

rua, e demora para colocar a denominação da rua.  

Então, deixo aqui as minhas indicações. E as outras serão encaminhadas ao Executivo, todas, 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Hélio Ribeiro, “Congratula a Equipe POP Rua e seus integrantes, Luciano Messias Leite, Afonso 

Lucas Trindade Fernandes, Fábio Augusto de Moraes e Rafaela Toledo de Almeida, pelo 

empenho e pronto atendimento que salvou a vida de um motociclista envolvido em um acidente 

no dia 20/4/2022”.  

Sérgio Teixeira, “Congratula a escritora Senhorita Letícia Borges, em homenagem ao Dia 

Mundial do Livro, comemorado em 23 de abril”.  

Wilson Índio da Doze, “Congratula o guarda civil de classe distinta, Senhor Cicero Batista dos 

Santos, por atuar na corporação há 30 anos, sempre com muita dedicação, zelando pela 

segurança de nossa cidade”. 

Silene Carvalini, “Congratula o guarda civil Edinaldo José da Silva por participar e concluir o 7º 

Curso de Patrulhamento Tático Motorizado”. 
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Silene Carvalini, “Congratula o guarda civil Cassiano Ricardo Emídio por participar e concluir o 

7º curso de Patrulhamento Tático Motorizado”. 

Wilson Índio da Doze, “Pesar pelo falecimento de Ermina Raquel da Silva, ocorrido em 28 de 

abril de 2022”. 

Ana Maria dos Santos e Alexandre Peres, “Pesar pelo falecimento do Senhor Validoro 

Missionário, ocorrido em 24 de abril de 2022”. 

Pepo, “Congratula o jornalista Wladimir Soares, idealizador do Maio Musical, evento cultural que 

completa 30 anos em 2022”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a enfermeira Andreia Luise Bueno da Silva, em homenagem ao Dia 

do Enfermeiro Emergencista, comemorado em 27 de abril”. 

Alexandre Peres, Ana Maria dos Santos, “Pesar pelo falecimento do Senhor Alfredo Ulitska, 

ocorrido em 24 de abril de 2022”. 

Alexandre Peres, “Congratula o secretário municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 

engenheiro Guilherme Gaspar Magnusson, pela rapidez e presteza com que executa os 

trabalhos à frente da secretaria”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a professora e orientadora pedagógica, Senhora Kelly Anísia 

Nogueira Lima, e equipe, em homenagem ao Dia da Educação, comemorado todo dia 28 de 

abril”. 

Pepo, “Congratula Guilherme Magnusson, secretário municipal de Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente, em razão do lançamento Projeto Fauna & Flora no Parque, ocorrido no dia 30 de abril 

de 2022 no Parque das Crianças”. 

Pepo, “Congratula Leandro Dias de Souza, assessor do secretário municipal de Serviços 

Urbanos e Meio Ambiente, em razão da participação no Projeto Fauna & Flora no Parque, 

ocorrido no dia 30 de abril de 2022, no Parque das Crianças”. 

Pepo, “Congratula o presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Indaiatuba 

(ASPMI), Senhor Luiz Carlos Zanetti, e toda a diretoria, pela cessão das instalações do clube de 

campo para realização do 24° Torneio Intersecretarias de Futebol Society, que teve início no 

último dia 30 de abril”.  

Pepo, “Congratula a advogada Bruna Simões Peixoto pelo excelente serviço prestado e 

importantíssima participação junto ao Departamento Jurídico, na qualidade de procuradora da 
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Câmara Municipal de Indaiatuba, durante o período de 15 de abril de 2019 a maio de 2022”. 

Lidas, Sr. Presidente, as moções.  

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

palavra o vereador Hélio Ribeiro.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos, novamente. Eu queria só fazer uma 

menção dessa moção, e até algumas coisas que talvez os nobres pares não saibam. Essa moção 

foi feita, tanto para o Trindade, para o Leite, para o Fábio, para a Rafaela, que são as pessoas 

que fazem parte da equipe de abordagem do nosso Creas, né? Tivemos um acidente aí 

recentemente onde uma moto, uma pessoa ficou presa debaixo da acarreta, eles chegaram 

prontamente, antes mesmo da ambulância, ou da Guarda, pararam o trânsito e ajudaram com 

que essa pessoa fosse tirada debaixo dessa acarreta, né? Mas não é só esse o trabalho que 

eles prestam no município. Nós vemos muitas vezes, todos veem, principalmente no semáforo, 

algumas pessoas pedindo esmola, ou nas praças, em alguns lugares, são os responsáveis por 

essa abordagem. Essas pessoas, quando elas querem, elas são direcionadas até o Creas. No 

Creas, elas podem tomar um banho, tem uma roupa, tem um kit de higiene, podem tomar um 

café lá no Creas. Algumas vezes, algumas pessoas moram fora, é destinado o passe para que 

elas possam voltar para suas cidades. Então, é um trabalho muito importante que é feito na 

nossa cidade. Infelizmente, as pessoas em situação de rua tem aumentado o número na cidade. 

Nós temos também a Comunidade Farol, que acolhe hoje, pode acolher até oitenta homens lá, 

que é um trabalho importante que vem sendo feito. Essa moção vem coroar o trabalho que vem 

sendo exercido, tanto pelo Trindade quanto o Leite, o Fábio, e a Rafaela, por isso essa moção 

de congratulações. Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente.  

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

a palavra o vereador Professor Sérgio.  

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

a todos que estão nos assistindo. Quero justificar aqui as três moções, tá? Letícia Borges foi 

minha aluna no colégio Candelária, tive a honra de participar do lançamento do primeiro livro 

dela. Ela escreveu o primeiro livro, publicou aos dezessete anos, continua escrevendo e faz jus 

a essa homenagem, pois, no dia vinte e três de abril se comemora o Dia Mundial do Livro. Uma 

jovem escritora de Indaiatuba que acredito que vocês vão ouvir falar muito dela ainda, porque 

ela adora o que faz. Não porque... ouvir falar muito por ser famosa, se tornar famosa, não, é 

porque ela gosta do que faz. Então, isso é um orgulho para toda e qualquer professor, ter um 



 
 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 

 

 

aluno que continua a sua caminhada, né? Como eu tenho certeza que os professores aqui de 

todos os vereadores aqui têm orgulho dessa questão também.  

A outra homenagem que eu faço aí, a outra moção que eu faço é à enfermeira Andreia Luise 

Bueno da Silva, pelo Dia do Enfermeiro Emergencista, tá? Uma pessoa que trabalha nessa área 

já há alguns anos, faz um trabalho de excelência, começou trabalhando na área de enfermagem 

desde os dezenove anos, tá? Teve sua primeira experiência no Haoc, trabalhando na área do 

centro cirúrgico. É apaixonada pela profissão e ela faz um comentário, que quem entra na área 

são pessoas escolhidas por Deus. Eu tenho certeza que a Silene também tem esse mesmo 

pensamento, né?  

E a última moção que eu quero justificar aqui, não menos importante, pelo contrário, é uma 

homenagem à orientadora pedagógica, Senhora Kelly Anísia Nogueira Lima, que representa aqui 

nessa homenagem todos os profissionais da educação, todos os orientadores, todos os 

professores, todo o pessoal envolvido na educação de Indaiatuba. Pois no dia vinte e oito de 

abril é comemorado o Dia da Educação, e a nossa cidade é ela é a primeira do estado nesse 

quesito e a segunda no país. Então, é um trabalho de excelência que todo o pessoal da secretaria 

realiza. Então, fica aqui a minha homenagem para a Kelly Anísia Nogueira Lima, diretora da 

equipe orientadora pedagógica... da equipe de orientação pedagógica do nosso município. Muito 

obrigado, Sr. Presidente.  

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

Com a palavra o vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Eu queria parabenizar através de uma moção o 

meu amigo e secretário Guilherme, da Semurb, que administra uma secretaria de extrema 

importância para a administração da nossa cidade e com grande responsabilidade. Porque é 

uma secretaria que foi administrada pelo nosso prefeito Gaspar por muitos anos, e o Guilherme, 

hoje, abraçou isso e está fazendo um trabalho maravilhoso. Nos atendem de maneira rápida, de 

maneira simpática, é muito rápido na resolução dos problemas e das solicitações que nós, 

vereadores, fazemos para ele. Então, fica aqui minha parabenização ao Guilherme, meu 

agradecimento ao Guilherme. E Indaiatuba só ganha com pessoas do nível do Guilherme 

fazendo parte da administração. Então, parabéns, Guilherme, fica aqui essa homenagem do 

Legislativo para você. É isso, Sr. Presidente.  

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

a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos.  
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VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Obrigado, Sr. Presidente. Eu passo agora para 

deixar meu pesar pela morte do Senhor Validoro Missionário, que é o pai do Ramon. Ramon, 

meu amigo querido, deixo aqui meu abraço, meus sentimentos pelo falecimento do seu pai. 

Desejo a você muita força, muita luz, né? Você, um filho maravilhoso, e fica aqui meus 

sentimentos para toda a sua família, tá?  

E também para o Alfredinho, né? Senhor Alfredinho Ulitska. Senhor Alfredinho, meu querido, 

meus sentimentos pelo falecimento do seu pai, do seu pai Alfredo, super Alfredo, né? Você é um 

filho maravilhoso, então, acredito que ele foi embora, mas muito feliz por ter estado em uma 

família tão linda, né? Então, ficam aqui meus sentimentos, meu pesar, muita força para você, 

sinta meu abraço com muito carinho, muito respeito, tá? Fique em paz.  

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

algumas moções que quero falar bem rapidinho. A primeira foi para o Wladimir Soares, que foi 

secretário da Cultura e foi idealizador do Maio Musical, estendo meus cumprimentos à Tânia 

Castanho pela excelente agenda. E ontem milhares de pessoas na frente da prefeitura, antes de 

ontem apresentação do maestro e de sua orquestra, um evento maravilhoso. E começou lá atrás, 

a gente pode esquecer do Wladimir que foi criador de tudo isso.  

Congratulo também o Guilherme Magnusson e o Leandro Dias, secretário e assessor da 

Secretaria de Urbanismo, pelo excelente evento Fauna & Flora no Parque Ecológico, onde teve 

fazendinha para as crianças, soltura de peixes, balões com sementes. Então, um evento 

maravilhoso e parabenizo pela organização. Em nome deles, parabenizo todos os funcionários 

da Semurb.  

Também congratulo a advogada Bruna Simões, que é nossa procuradora, que está deixando a 

Câmara Municipal porque passou em um concurso em Sorocaba. Em nome dela, congratulo 

todos os funcionários dessa Câmara que trabalham dia e noite nessa Casa. E a Bruna é a 

homenageada de hoje, está partindo, está indo embora. E desejamos, em nome de toda a 

Câmara Municipal, boa sorte para ela nessa nova empreitada.  

E também quero congratular aqui o presidente da associação ASPMI, o Luizão, o Luiz Carlos 

Zanetti, que cedeu gentilmente o espaço da ASPMI, toda a estrutura para que fosse realizada o 

torneio, o vigésimo quarto Torneio Intersecretarias. No qual a nossa Câmara Municipal com os 

nossos craques fez um dos melhores jogos. Infelizmente, o resultado não foi favorável, mas o 

jogo, quem estava lá e viu o jogo, viu que o time da Câmara é um time de chegada. Parabenizo 

o Leandro, ao Índio. O Índio deixou sangue do campo, né, Leandro? E aos funcionários dessa 
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Casa, que disputaram com o time da PM. Tivemos um jogador expulso, muitos dizem que foi 

injustamente. A Câmara [ininteligível] dois a zero, mas temos para fazer um próximo jogo e 

buscar a classificação. Acredito no time da Câmara, né? E por isso faço essa homenagem ao 

Luiz Zanetti e parabenizo também pela belíssima estrutura que a ASPMI tem hoje. Eu até falo 

que ali é dos funcionários públicos, tanto da prefeitura como da Câmara, quem nem não conhece 

ASPMI, vale a pena conferir e ficar sócio, porque é uma estrutura muito boa, muito grande e 

muito barata. Então, essas são as minhas moções. Parabenizo a todos os homenageados. E as 

moções estão 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 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 HÉLIO ALVES RIBEIRO: 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.  
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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 à família enlutada. Vamos para as 

matérias apresentadas. Com a palavra a primeira-secretária, Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  

Projeto de Resolução número 1/2022, Arthur Spíndola, “Suprime o inciso VIII do artigo 190; 

acresce o inciso XIV ao artigo 191; e dá nova redação ao artigo 254, todos do Regimento Interno. 

Resolução nº 44/2008”. Às comissões.  

Projeto Nº 14/2022, Leandro Pinto, “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão 

Indaiatubano ao Doutor Flávio de Souza Brito”. Às comissões.  

Projeto de Lei Nº 55/2022, Ricardo França, “Regulamenta os materiais publicitários de divulgação 

institucional veiculados por meio de placas, outdoors, cinema, televisão e rádio, e dá outras 

providências”. Às comissões.  

Projeto de Lei Nº 58/2022, Alexandre Carlos Peres, “Denomina Rua Angelo Paschoal o 

logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria Cândida que especifica”. Às comissões.  

Projeto de Lei Nº 59/2022, Alexandre Carlos Peres, “Denomina Rua Pedro Pereira dos Santos o 

logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria Cândida que especifica”. Às comissões.  

Projeto de Lei Nº 66/2022, Ricardo França, “Denomina Rua Laura de Melo Silva o logradouro 

público do Parque Reserva Santa Maria que especifica”. Às comissões.  

Projeto de Lei Nº 67/2022, Sérgio Teixeira, “Denomina Odair Norberto Denny o logradouro 

público do Parque Reserva Santa Maria que especifica”. Às comissões.  

Projeto de Lei Nº 72/2022, Pepo, “Institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças 

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

Projeto de Lei Nº 73/2022, Executivo Municipal, “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 

execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2023 e dá outras providências”. Às 

comissões.  

Lidas as matérias apresentadas, Sr. Presidente. Está sem som.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As matérias serão encaminhadas às 

comissões, e o último PL, o PL 73/2022, será encaminhado ao jurídico para marcação da 

Audiência Pública, ok?  

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 Decreto Legislativo Nº 13/2022, Hélio Ribeiro, “Dispõe sobre a concessão de Título 

Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao médico Doutor Luiz Antonio Nazar”. Votação única, dois 

terços, nominal.  

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Está fechado o áudio, Pepo. O microfone está 

fechado.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Opa. Hoje está difícil, hein? Obrigado, 

vereadora.  

O projeto está 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.  

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável.  
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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.  

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): Meu voto também é favorável. O projeto foi 

aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Nº 15/2022, Silene Carvalini, 

“Institui o Mês de Conscientização e Prevenção da Doença de Alzheimer, no mês de setembro, 

no município de Indaiatuba, e dá outras providências”. Votação única.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Esse projeto tem duas emendas. Eu gostaria 

que a vereadora lesse as duas emendas para votarmos em bloco, tudo bem?  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda número 1 Modificativa, Silene Carvalini, 

“Altera o artigo 1º do Projeto de Lei número 15/2022”.  

Emenda número 2 Modificativa, Silene Carvalini, “Altera a redação do artigo 3º do Projeto de Lei 

número 15/2022”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As emendas estão em discussão. As duas 

emendas 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 Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Hélio Ribeiro.  
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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): As emendas foram aprovadas por 

unanimidade. Vamos para a discussão do projeto.  

O projeto está em discussão. Vamos para a votação do projeto. 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.  
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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 por unanimidade. 

Com a palavra a primeira-secretária. Gostaria que a secretária lesse os três últimos, para que 

possamos votar em bloco. Lógico, se todos concordarem. Pode ser, pessoal? Vamos lá.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Nº 54/2022, Sérgio Teixeira, 

“Denomina Elfrida Fanger Mora o logradouro público do Parque Reserva Santa Maria”. Votação 

única simples.  

Projeto de Lei Nº 57/2022, Alexandre Carlos Peres, “Denomina Professora Maria José Arruda 

Salvadori Martinhão o próprio municipal que especifica, situado no Jardim Residencial Veneza”. 

Votação única simples.  

Projeto de Lei Nº 64/2022, Ricardo França, “Denomina Rua Francisco Creatto o logradouro 

público do Loteamento Jardins di Roma que especifica”. Votação única simples.  

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

projetos estão em votação. Vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável.  
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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 Professor Sérgio.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: 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 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 Wilson Índio da Doze.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável.  

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto foi... os três projetos foram 

aprovados por unanimidade.  

Não houve inscrição [ininteligível]. Hélio Ribeiro votou, Hélio? Acho que não, né?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Sim. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Votou? Os três projetos foram aprovados 

por unanimidade.  
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Não tem ninguém inscrito para a Palavra Livre. Declaro encerrada a 11ª Sessão Ordinária de 

dois mil e vinte e dois. Desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado.  

[Falas sobrepostas]  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Boa noite.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos. Boa semana, pessoal, valeu.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Boa noite a todos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Bom descanso, pessoal. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Boa semana. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Boa noite a todos.  

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 24 minutos] 

 

 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


