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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 01 de agosto de 2022 

 

Às dezessete horas e trinta e sete minutos do dia primeiro de agosto de dois mil e vinte e dois, 

nesta cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, no edifício sede da Câmara Municipal de 

Indaiatuba, sito à Rua Humaitá, 1167 - Centro, realizou-se a 19ª 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 agradeceu pelo retorno às sessões presenciais, 

comentando sobre as modificações feitas no Plenário através da reforma, tais como banheiros e 

rampas para pessoas com deficiência, espaço para cadeirantes, elevadores, videowall, entre 

outros; em seguida, agradeceu também aos servidores da Casa pela continuidade dos trabalhos 

no período de recesso, e declarou abertos os trabalhos. Após a leitura do texto bíblico pelo Sr. 

Vereador HÉLIO ALVES RIBEIRO – "O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos 

os que o invocam com sinceridade”. (Salmos 145, versículo 18), o Sr. Presidente inaugurou a 

fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 18ª Sessão Ordinária, de 27 de 

junho de 2022. APROVADA (por unanimidade); Balancete 07/2022 – Presidente da Câmara 

Municipal – Balancete referente ao mês de junho de 2022. Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária 

passou à leitura em bloco de uma indicação de cada vereador (as restantes foram mantidas na 

ata): Nº 1267/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Melhorar a iluminação entorno da quadra de 

esportes no Jardim Camargo Andrade; Nº 1268/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar 

pintura do "Jogo Amarelinha" nas calçadas em frente às escolas municipais, estaduais e praças, 

a fim de melhorar o desenvolvimento mental e descontrair as pessoas; Nº 1269/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar reparos na calçada do Cemitério da Candelária - 

Taipas e Pedras, na Rua Humaitá; Nº 1270/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Executar manutenção 

e recuperação asfáltica na Rua Valdir Afonso, altura do número 149 - Jardim Portal do Sol - 

Indaiatuba; Nº 1271/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a implantação da "Feira 

Ambiental Eco Park" no Parque Ecológico Jardim Paulistano; Nº 1272/22 - OTHNIEL HARFUCH 
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- Providenciar um estudo de viabilidade para que os agendamentos de consultas e exames sejam 

enviados aos pacientes com mensagens de texto via aplicativo de mensagens; Nº 1273/22 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Verificar a possibilidade de instalação de um ponto de ônibus na Rua 

Basílio Martins, próximo a Unidade Básica de Saúde - UBS 10 - Jardim Califórnia; Nº 1274/22 - 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Verificar a possibilidade de repintura das faixas de Parada 

obrigatória (PARE) e faixas de pedestres no bairro São Lourenço; Nº 1275/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Interceder junto ao setor competente para determinar que as agências dos Correios 

se adequem para atender e regularizar as entregas no Jardim Veneza; Nº 1276/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente para determinar que as agências dos 

Correios se adequem para atender e regularizar as entregas no Jardim das Gaivotas; Nº 1277/22 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Readequar a sinalização de trânsito ao final da Avenida Kennedy; Nº 

1278/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à Secretaria de Obras do Município, para 

efetuar plano de recuperação e recapeamento asfáltico sentido centro-bairro na Avenida 

Francisco de Paula Leite; Nº 1279/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à Secretaria 

competente para aumentar o policiamento nos entornos e vias de acesso do bairro Campo 

Bonito; Nº 1280/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo para readequar o semáforo 

existente na Avenida Itororó, altura do número 21; Nº 1281/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar 

a instalação de lombada na Rua 1 - Jardim dos Tucanos; Nº 1282/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Interceder junto ao setor competente para determinar que as agências dos Correios se adequem 

para atender e regularizar as entregas no Jardim dos Bem Te Vis; Nº 1283/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Interceder junto ao setor competente para determinar que as agências dos Correios 

se adequem para atender e regularizar as entregas no Jardim Beija Flor; Nº 1284/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente para determinar que as agências dos 

Correios se adequem para atender e regularizar as entregas no Jardim dos Tucanos; Nº 1285/22 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente para determinar que as agências 

dos Correios se adequem para atender e regularizar as entregas no Jardim das Andorinhas; Nº 

1286/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto aos setores competentes para projetar e 

construir a 2ª (segunda) e 3ª (terceira) “Vila dos Idosos” no Município de Indaiatuba/SP; Nº 

1287/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar a viabilidade de realizar o recapeamento 

do pavimento asfáltico da Rua Antônio Angelino Rossi, no Jardim Morada do Sol; Nº 1288/22 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para instituir o Programa Horta Escolar; Nº 

1289/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar ações educativas para conscientização dos 

usuários do transporte público sobre o uso prioritário dos assentos reservados e a preferência 

no embarque para idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas com crianças 
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de colo; Nº 1290/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos técnicos para a 

concessão de incentivos fiscais para a produção e o uso de veículos elétricos; Nº 1291/22 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para instituir a Campanha de Incentivo à 

Adoção Tardia; Nº 1292/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar ações de fiscalização 

sobre a instalação e a manutenção de silenciador no cano de descarga das motocicletas em 

circulação nas vias públicas municipais; Nº 1293/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar 

a viabilidade de realizar o recapeamento do pavimento asfáltico da Rua Professora Suely Maria 

Cação Ambiel Batista no Jardim dos Colibris; Nº 1294/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Viabilizar estudos para implantar piscina e academia ao lado do Centro de Lutas João Pioli, na 

área da Praça GCM Antonio M. Bezerra; Nº 1295/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar 

serviço de tapa buraco na Rua Sebastião Pereira da Silva, próximo ao número 303 — Jd. Moacir 

Arruda; Nº 1296/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar implantação de abrigo no ponto de 

ônibus, localizado na Alameda José Boldrini, 3.800 (em frente ao Tênis Clube); Nº 1297/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar a troca das lâmpadas dos postes de iluminação pública 

localizados no Jardim Moacyr Arruda por LED; Nº 1298/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Realizar manutenção na camada asfáltica da Rua Ouro Branco, em frente ao número 87, no 

Recreio Campestre Joia; Nº 1299/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Instalar postes de 

iluminação na Estrada Angela Trevisan Ciciliato, no trecho depois da Cerâmica Villa Romana; Nº 

1300/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Criar um Projeto Esportivo com diversas modalidades 

individuais e coletivas para pessoas com Síndrome de Down no município; Nº 1301/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar limpeza nas galerias pluviais da Av. Pres. Kennedy; Nº 1302/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar o sistema de Diário eletrônico na Rede Municipal de 

Ensino; Nº 1303/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar repetidor de sinal Wi-Fi em todas as 

salas de aulas das escolas da rede municipal de ensino; Nº 1304/22 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Verificar a possibilidade de substituir a lombada instalada na Avenida Kennedy, 

em frente ao mercado Carrefour bairro, por faixa de pedestre elevada; Nº 1305/22 - OTHNIEL 

HARFUCH - Efetuar estudo de viabilidade para pavimentação asfáltica em um trecho no 

Conjunto Habitacional Veredas da Conquista; Nº 1306/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar 

comedouros para aves nas creches e escolas da Rede Municipal de Ensino; Nº 1307/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar a instalação de placas de advertência de "proibido nadar" 

em pontos críticos do Parque Ecológico de Indaiatuba; Nº 1308/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Estudar a viabilidade do retorno da linha de ônibus que atende o Parque Residencial Indaiá, 

tendo como ponto final a Praça Dom Pedro; Nº 1309/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Estudar a 

viabilidade de instalar um ponto de ônibus com cobertura na Alameda Comendador Dr. Santoro 
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Mirone, nº 670 (em frente ao estabelecimento denominado “Bar da Loira”); Nº 1310/22 - HÉLIO 

ALVES RIBEIRO - Promover a revitalização e manutenção da praça da Rua Dr. Sérgio Mário de 

Almeida (antiga Rua 29), Jardim Morada do Sol; Nº 1311/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Realizar estudo para a organização da primeira Meia Maratona na cidade de Indaiatuba, em 

comemoração aos 30 anos do Parque Ecológico; Nº 1312/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Viabilizar a instalação de um Complexo Esportivo na área localizada ao lado da caixa d'agua, 

entre a Av. Domingos Ferrarezzi e a R. João Canova, Jardim Dr. Lauro Bueno de Camargo; Nº 

1313/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Revitalizar e trocar a iluminação por lâmpadas de 

LED, e efetuar monitoramento por câmeras na praça localizada ao lado do Centro de Lutas no 

Bairro João Pioli; Nº 1314/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Construir um Espaço Pet com área 

molhada (piscina) para os animais no Parque do Mirim; Nº 1315/22 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Instalar dispensers com sacos plásticos nos espaços Pet do município para 

recolhimento das fezes dos animais; Nº 1316/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Implantar 

rampas de acesso nos locais onde já existem escadas de acesso na Av. Francisco de Paula 

Leite; Nº 1317/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Implantar semáforo com temporizador e botão 

acionador para pedestre na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, no cruzamento com a Av. Ário 

Barnabé, em frente à EcoBike; Nº 1318/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Molhar de forma 

periódica, neste período de estiagem, as ruas do Bairro Chácaras Alvorada; Nº 1319/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a reforma e revitalização do campo society, localizado 

no Parque do Mirim; Nº 1320/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar troca ou reforma das 

placas de orientação quanto aos exercícios de alongamento das academias ao ar livre das 

praças do nosso município; Nº 1321/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Realizar manutenção e 

providenciar melhorias na praça do Bairro Vale do Sol; Nº 1322/22 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Viabilizar recapeamento asfáltico na Rua Antonio Cantelli (Ant. 77), Jardim Morada 

do Sol; Nº 1323/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Efetuar a substituição das lâmpadas 

tradicionais por lâmpadas de LED, nos bairros Jardim Paulista I e Il; Nº 1324/22 - OTHNIEL 

HARFUCH - Providenciar substituição do carro oficial do PSF Jardim do Sol; Nº 1325/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Retomar o Projeto de Acuidade Visual e Auditiva na Rede Municipal 

de Ensino; Nº 1326/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Construir um estacionamento ecológico ao 

lado do Parque das Crianças de Indaiatuba; Nº 1327/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar 

manutenção e limpeza da ciclofaixa na Avenida Coronel Estanislau do Amaral; Nº 1328/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar o reparo ou substituição da cesta de basquete, ao lado 

da pista de skate, no Parque Ecológico; Nº 1329/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Implementar programa que conceda descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
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para pessoas com deficiência, multideficiência profunda, doenças incapacitativas ou 

degenerativas; Nº 1330/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar sistema de rastreamento 

via GPS (Global Positioning System) nos veículos oficiais do município; Nº 1331/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Implementar tecnologia de "semáforos inteligentes" nas vias públicas de 

maior circulação de veículos; Nº 1332/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Criar programa 

municipal de preservação visando a verificação, a manutenção e a adequação necessária nos 

pontos de ônibus do município; Nº 1333/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar a 

possibilidade de demarcação do solo com a sinalização de vaga de estacionamento para veículo 

conduzido ou que transportem pessoas com autismo; Nº 1334/22 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Implementar aplicativo de agendamento, similar ao Agenda Fácil, que permita ao 

usuário agendar, confirmar e cancelar as consultas e exames realizados nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS); Nº 1335/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Realizar manutenção predial 

emergencial do Terminal Morada do Sol, Rua Silvio Candello, no Jardim Morada do Sol; Nº 

1336/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar revitalização da área verde do Terminal 

Morada do Sol, Rua Silvio Candello, no Jardim Morada do Sol; Nº 1337/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Molhar, de forma periódica, neste período de estiagem, as ruas do Bairro 

Vale do Sol; Nº 1338/22 - OTHNIEL HARFUCH - Verificar a possibilidade de estender a linha de 

ônibus entre Veredas da Conquista e Bairro Mato Dentro; Nº 1339/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Identificar as adaptações necessárias para que o sinal 5G seja ativado o quanto antes, 

tanto em termos de infraestrutura, quanto de legislação, contribuindo para que Indaiatuba 

continue sendo uma das cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil; Nº 1340/22 - HÉLIO 

ALVES RIBEIRO - Instalar uma base da Guarda Municipal na entrada do Bairro Jardim Regente; 

Nº 1341/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar um ponto de ônibus com cobertura na Rua 

Antônio Angelino Rossi, próximo ao nº 220, Jardim Morada do Sol; Nº 1342/22 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Instalar câmeras de segurança e monitoramento no Jardim Regente; Nº 1343/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Incluir aulas de Educação Física e Arte, com professores 

especialistas, na grade curricular da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino; Nº 1344/22 

- LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar manutenção na Praça do Jd. Tropical, referente aos 

canos e restos de arames na quadra de areia; Nº 1345/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar 

estudo para a modernização e instalação de semáforos sonoros, bem como botoeiras com 

caracteres em braile e piso tátil para travessia de pedestres com deficiência visual, baixa visão 

e idosos; Nº 1346/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar manutenção da arquibancada do 

Campo de Futebol Osan, localizado no Jardim Remulo Zoppi; Nº 1347/22 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Instalar lombada na Rua Joana de Bernardin Brizola, em frente ao número 752 – Jd. 
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Califórnia (em frente à sede do Mastiga Samba); Nº 1348/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar 

vistoria e agilizar a instalação de placas indicativas com o nome das ruas e praças nomeadas 

em nosso município; Nº 1349/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para 

implantação de Pronto Socorro Pediátrico; Nº 1350/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Tomar 

providências para a retomada do projeto Nascer Bem; Nº 1351/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Realizar estudos para a implantação do programa “FRENTE DE TRABALHO”, para 

amenizar o índice de desemprego e diminuir o número de pedintes nos faróis da cidade; Nº 

1352/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar implantação de biografia dos 

homenageados em placas de ruas do município; Nº 1353/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Viabilizar campanha educativa de conscientização para coibir o uso de cerol em pipas, com 

envolvimento dos alunos do Ensino Fundamental da rede municipal, através de material virtual 

explicativo por meio de cards e vídeos com mensagens de alerta; Nº 1354/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Realizar estudos para viabilização de treinamento e capacitação em recepção e 

atendimento do serviço público para funcionários que atuam nessa área; Nº 1355/22 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Realizar estudos para ampliar número de profissionais para atendimento 

na recepções das UBS's; Nº 1356/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para 

implantar um redutor de velocidades na Estrada Dr. Rafael Elias José Aun, próximo ao número 

907; Nº 1357/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para melhorias no trânsito 

na Rua Antônio Mazetto Filho, bairro Tombadouro; Nº 1358/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Instalar placas indicativas da localização das Instituições Sociais no município de Indaiatuba; Nº 

1359/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar mecanismos para reformular e aperfeiçoar o 

atendimento a usuários das unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Indaiatuba; Nº 

1360/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Executar atos fiscalizatórios acerca da Lei 6.297/14 - Lei 

do Silêncio no município de Indaiatuba; Nº 1361/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar um 

programa de “Oficinas Artesanais com materiais recicláveis”, nas entidades sociais do município 

de Indaiatuba; Nº 1362/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar manutenção e higienização 

nas instalações do bebedouro no Terminal João Pioli, no município de Indaiatuba; Nº 1363/22 - 

ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar aplicação do Programa Implantação dos Laboratórios 

de Fabricação Digital nas escolas do município de Indaiatuba; Nº 1364/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Implantar campanha “Eletrônico não é lixo”, conscientizando sobre a importância da 

reciclagem no município de Indaiatuba; Nº 1365/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Instalar 

containers de coleta automatizada de resíduos no cruzamento da Rua Treze de Maio com a Rua 

Armando Salles de Oliveira; Nº 1366/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar disciplina de 

Robótica Pedagógica como atividade extracurricular na rede de ensino no Município de 
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Indaiatuba; Nº 1367/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar manutenção e sinalização 

adequada da pista de ciclovia na Avenida João Ambiel; Nº 1368/22 - ANA MARIA DOS SANTOS 

- Providenciar integração da ciclovia do trecho da Avenida João Ambiel, no Jardim Portal dos 

Ipês, até o Parque Residencial Indaiá; Nº 1369/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar análise 

sobre a concessão do espaço público para construção de uma praça de lazer entre a Avenida 

Domingos Ferrarezzi e Rua Compositor João Canova – Jardim Dr. Lauro Bueno de Camargo; Nº 

1370/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar “Campanha Natal Solidário” no município de 

Indaiatuba; Nº 1371/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar programa “Decoração Natalina 

Comunitária e Sustentável” no município de Indaiatuba; Nº 1372/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Molhar de forma periódica, neste período de estiagem, um trecho que ainda não tem 

asfalto na Rua Yoriko Gonçalves, no Jardim Oliveira Camargo; Nº 1373/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Instalar câmeras de monitoramento e placas informativas coibindo o ato de abandono 

de animais no Bairro Jardim Brasil; Nº 1374/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Providenciar 

campanha de distribuição de “antenas corta pipa” para condutores de veículos motocicletas do 

município; Nº 1375/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar uma “batalha de rima”, entre 

outras atividades, no Centro de Esportes e Artes Unificados – CEU; Nº 1376/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Realizar melhorias no Parque Pet; Nº 1377/22 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Providenciar revitalização do Centro Comunitário do Bairro Caminho da Luz; Nº 

1378/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Tomar providências, junto à Secretaria competente 

e ao Governo do Estado de São Paulo, para liberar o sistema SED do PRODESP para 

funcionários(as) do conselho tutelar; Nº 1379/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Providenciar inserção do Bairro Jardim Morumbi no Projeto Bairro Limpo. A seguir, usaram da 

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

JOSÉ DOS SANTOS, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, ALEXANDRE CARLOS PERES, ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA, RICARDO LONGATTI FRANÇA, OTHNIEL HARFUCH, LEANDRO 

JOSÉ PINTO e HÉLIO ALVES RIBEIRO. 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 218/22 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Congratula a OAB Indaiatuba, pela realização da 8º Feijoada OAB; Nº 219/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula a Assistente Social do Hospital Augusto de Oliveira 

Camargo (HAOC), Giani de Cassia Amstalden, por completar, em 01 de agosto de 2022, 20 anos 

de um excelente trabalho junto à Fundação; Nº 221/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Congratula a equipe ACBI - Associação de Ciclismo e BMX de Indaiatuba, pelos excelentes 

resultados obtidos no "Campeonato Brasileiro de BMX Racing 2022" que aconteceu nos dias 02 
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e 03 de julho em Londrina/PR; Nº 222/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Manifesta pesar 

pelo falecimento de Maria Penha de Oliveira Gibim, ocorrido aos 06 de julho de 2022; Nº 223/22 

- SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a atleta Gabriela Baldini pela conquista da medalha de 

bronze no Campeonato Pan Am Series II 2022 de Taekwondo, disputado em San José, na Costa 

Rica, nos dias 1, 2 e 3 de julho; Nº 224/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula toda 

a equipe da Secretaria Municipal de Cultura, em nome da secretária Tânia Castanho, pela 

realização do “Festival de Inverno”; Nº 225/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o E.C. 

Santa Clara pela conquista do título da 3ª CUP 45 SUPER MASTER 2022; Nº 226/22 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Congratula o E.C Remullo Zoppi pelo vice-campeonato da 3ª CUP 45 SUPER 

MASTER 2022; Nº 227/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Pesar pelo falecimento da Sra. Leonor 

Baroni Pinto, ocorrido em 11/07/2022; Nº 228/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula 

a Funssol, em nome de sua presidente Maria das Graças Araújo Massimo, pelo sucesso do 

Projeto Mãos Dadas; Nº 229/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Congratula Alessandra de Paula 

Souza pela 4ª edição do projeto desenvolvido em nosso município, “Piquenique Literário da Tia 

Lê”, realizado no último dia 10/07/2022, no Parque Ecológico; Nº 231/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Congratula a Sra. Carmem Mamud Christófalo por completar 91 anos de idade e 

contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade; Nº 232/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Congratula os organizadores e colaboradores da 29ª Edição do Passo de Arte Grand Prix; Nº 

233/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o Bar do Paulito, que há 60 anos faz parte da 

história e da gastronomia da nossa cidade; Nº 235/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Manifesta 

pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Silva Souza, ocorrido em 18 de junho de 2022; 

Nº 236/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Manifesta pesar pelo falecimento do Sr. Leobino de 

Souza Neto, ocorrido em 19 de junho de 2022; Nº 237/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Congratula a Volacc - Voluntários de Apoio à Família com Pessoas Portadoras de Câncer e 

Patologias Hematológicas - pelo aniversário de 28 anos; Nº 238/22 - ANA MARIA DOS SANTOS 

- Congratula Alzira Pierini Ambiel, Ministra Extraordinária, Voluntária e Coordenadora há 30 anos 

na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, do Bairro Jardim Brasil; Nº 239/22 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Congratula o Soldado PM Heverton Rafael Rodrigues Tamos de Souza, da 

Policia Militar Rodoviária – SP, por salvar a criança Nicolly Vitória Quirino Gonçalves, que se 

encontrava inconsciente e engasgada; Nº 240/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula o 

Soldado PM Lucas Henrique Mimo Nunes, da Policia Militar Rodoviária – SP, por salvar a criança 

Nicolly Vitória Quirino Gonçalves, que se encontrava inconsciente e engasgada; Nº 241/22 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Congratula o Soldado PM Mateus Vinicius Silva Carriel, da Policia Militar 

Rodoviária – SP, por salvar a criança Nicolly Vitória Quirino Gonçalves, que se encontrava 
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inconsciente e engasgada; Nº 248/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, JORGE LUÍS LEPINSK - 

Congratula a Aliberti Pneus Truck Center pelos 35 anos de atividades em nosso município; Nº 

249/22 - JORGE LUÍS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula a Associação dos 

Romeiros de Indaiatuba e o Presidente Sérgio Baptista Ferreira pela 78ª Romaria Indaiatuba à 

Bom Jesus de Pirapora, ocorrida em 23 de julho de 2022; Nº 250/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, 

JORGE LUÍS LEPINSK - Pesar pelo falecimento da Sra. Claudia Valéria Milanesi Barnabé, 

ocorrido em 28 de julho de 2022; Nº 251/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Enzo 

Marangone, proprietário do Maiale Bar e Restaurante, pela realização do Maiale Fest; Nº 252/22 

- LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o goleiro Rodrigo Batista por ser o jogador com mais 

jogos pela equipe profissional do Esporte Clube Primavera, totalizando 208 jogos; Nº 253/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o profissional e professor de Judô, Allan de Souza Silva, 

do Centro de Lutas João Pioli, pelo trabalho realizado no Projeto Esporte Cidadão; Nº 254/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o profissional e professor de Jiu-Jitsu, Renato Salitio de 

Souza, do Centro de Lutas João Pioli, pelo trabalho realizado no Projeto Esporte Cidadão; Nº 

255/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o profissional e professor de Taekwondo, Ricardo 

Leite, do Centro de Lutas João Pioli, pelo trabalho realizado no Projeto Esporte Cidadão; Nº 

256/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o profissional e professor de Capoeira, Tiago 

Tostes Graziano, do Centro de Lutas João Pioli, pelo trabalho realizado no Projeto Esporte 

Cidadão; Nº 257/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o técnico de futsal Juliano Ripabello 

pelo excelente trabalho junto à A.D. Indaiatuba e pelo Título de Melhor Técnico da Copa Futsal 

EPTV 2022; Nº 260/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA 

DOS SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUÍS 

LEPINSK, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, 

SILENE SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Manifesta pesar pelo falecimento do Sr. Erick Tadeu B. Santos, ocorrido em 01 de agosto de 

2022. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os(as) Srs(as). Vereadores(as) 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, SILENE SILVANA CARVALINI, ANA 

MARIA DOS SANTOS, LEANDRO JOSÉ PINTO, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA e JORGE 

LUÍS LEPINSK. Colocadas em votação, as moções, com exceção das moções de pesar, foram 

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

pesar serão enviadas às famílias enlutadas, nos termos do artigo 165, § 2º, do Regimento 

Interno. Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura das matérias apresentadas: Projeto de 

Resolução Nº 2/22 - A Mesa da Câmara Municipal - Regulamenta a licitação, na modalidade 

pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços, no âmbito da 
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Câmara Municipal de Indaiatuba; Projeto de Lei Complementar Nº 4/22 - A Mesa da Câmara 

Municipal - Altera a Lei Complementar n° 38, de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre a 

reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Indaiatuba e dá outras providências; 

Projeto de Lei Nº 112/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Institui e inclui no calendário do município 

o “Dia do Jornalista"; Projeto de Lei Nº 120/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Rua 

Alfredo Ulitska, o logradouro público do Jardim Bom Sucesso que especifica; Projeto de Lei Nº 

121/22 - OTHNIEL HARFUCH - Dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações 

em pacientes diabéticos e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 122/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Denomina Rua Carlos Henrique Lujan Mariotti, o logradouro público do 

Jardim Bom Sucesso, que especifica; Projeto de Lei Nº 124/22 - Executivo Municipal - Dispõe 

sobre alteração das Leis Municipais nº 7.682 de 14 de outubro de 2021, que dispõe sobre o 

Plano Plurianual do Município de Indaiatuba para o período de 2022 a 2025, e da Lei nº 7.820, 

de 24 de junho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária do exercício financeiro de 2023; Projeto de Lei Nº 125/22 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Institui "Companhia de Reis", também denominada "Folia de Reis ou Santo Reis" 

como Patrimônio Cultural Imaterial de Indaiatuba e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 

126/22 - Executivo Municipal - Autoriza repasse de recursos financeiros, em favor das entidades 

que especifica, no corrente exercício, 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 Lei Nº 106/2022 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Denomina Rua Carlos Eduardo Lanzoni Ferreira o logradouro público do Jardim 

Residencial Dona Maria Candida que especifica. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 113/2022 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Institui no Calendário Oficial do Município o mês de conscientização sobre os riscos das 

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

PERES comentou sobre a existência de lei de sua autoria proibindo queimadas no município, e 

que o objetivo deste novo projeto é propagar a existência dessa lei. Em seguida, explicou que 

escolheu o mês de junho por anteceder o período mais crítico de estiagem, que acontece em 
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julho. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 115/2022 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Rua Débora Rodrigues do Nascimento, o logradouro 

público do Jardim Bom Sucesso que especifica. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 117/2022 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Institui 

a "Semana Municipal da Atividade Física" no âmbito do Município de Indaiatuba, e dá outras 

providências. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Nº 

107/2022 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Reconhece o Cordão de Girassol como instrumento auxiliar 

de orientação para identificação de pessoas com deficiências não visíveis no âmbito do município 

de Indaiatuba. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador HÉLIO ALVES RIBEIRO 

comentou que, pelo fato de o autismo não ter cura, faz-se necessário estar sempre trabalhando 

e discutindo ações para melhorar a vida dessas pessoas, ressaltando que é um dos defensores 

dessa causa. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade) em primeira votação; 

Projeto de Lei Nº 114/2022 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Dispõe sobre a exposição de 

anúncios visuais, por meio de engenhos de divulgação, nos logradouros públicos do Município 

de Indaiatuba e dá outras providências. Emenda Nº 1 (Supressiva) - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Suprime o inciso II do Art. 3° do Projeto de Lei n° 114/2022. Emenda Nº 2 

(Modificativa) - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Altera a redação do inciso II do Art. 6° do Projeto 

de Lei n° 114/2022. Emenda Nº 3 (Modificativa) - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Altera a 

redação do Art. 5° do Projeto de Lei n° 114/2022. Emenda Nº 4 (Supressiva) - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Suprime a redação do parágrafo único do Art. 5° do Projeto de Lei n° 114/2022. 

Emenda Nº 5 (Aditiva) - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Adiciona redação ao Art. 5° do Projeto 

de Lei n° 114/2022. Colocadas em discussão as emendas, com a palavra, o Sr. Vereador 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA parabenizou o Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS 

pelo projeto e pelas adequações feitas, através das emendas, para torná-lo exequível. Colocadas 

em votação, as emendas foram APROVADAS (por unanimidade). Colocado em discussão o 

projeto, com a palavra, o Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS agradeceu ao Sr. 

Presidente JORGE LUÍS LEPINSK por tornar a Casa acessível às pessoas com deficiência, e 

solicitou o voto favorável ao projeto, a fim de ajudar os comerciantes de Indaiatuba. Colocado 

em votação, foi APROVADO (por unanimidade) em primeira votação; Projeto de Lei Nº 116/2022 

- SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Estabelece diretrizes para a Política Municipal de Atendimento às 

Crianças com TEA - Transtorno do Espectro Autista. Colocado em discussão, com a palavra, o 

Sr. Vereador SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA comentou que a Prefeitura já executa o atendimento de 

crianças com transtorno do espectro autista, e que o projeto de lei visa garantir a mesma política 

nas administrações futuras. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade) em 
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primeira votação. Não havendo mais nenhuma proposição a ser deliberada, passou-se à Palavra 

Livre. PALAVRA LIVRE: Inscreveu-se o vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, que 

comentou sobre o descaso de empresas como a CPFL, Vivo, entre outras, com os próprios 

municipais, ao deixar fios jogados atrapalhando ruas e no meio de cruzamentos; em seguida, 

comunicou que os vereadores, ao encontrarem mais situações como essa, irão divulgar na 

internet, trazer para a sessão plenária ou levar ao Ministério Público, para que não aconteça 

mais esse desrespeito com os cidadãos de Indaiatuba. Com a palavra, o Sr. Presidente destacou 

que toda a responsabilidade é da CPFL, que é a detentora dos postes e cobra aluguel por eles. 

Nada mais havendo a se tratar, às dezoito horas e cinquenta e sete minutos, o Sr. Presidente 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão. 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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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. É um imenso prazer, um 

imenso carinho retornar com as sessões presenciais nessa Casa de Leis. Queria deixar... Alô, 

boa noite. Gostaria de pedir um pouco de silêncio aos vereadores, por favor. 

Essa Câmara passou por uma reforma, continuamos ainda de reforma. Foi uma maneira, de um 

projeto, começou lá atrás com o vereador Hélio, que tinha a intenção de fazer acessibilidade 

nessa Câmara. E a gente, quando assumiu no dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, 

nós licitamos, e a Câmara entrou em obra. 

Estamos, para quem conhecia essa casa, nota-se a diferença, estrutura de som. Hoje nós temos 

banheiros para deficiente, temos rampas aqui atrás para deficientes, espaço para cadeirantes, 

elevadores, que estão sendo implantados. A partir da semana que vem, teremos videowall para 

dar mais condições para os vereadores apresentarem suas proposituras, suas indicações. Então, 

queria agradecer a todos os vereadores, todos os funcionários dessa casa pelo apoio, que era 

uma obra necessária. Como a gente sempre diz, qualquer pessoa que tem qualquer tipo de 

deficiência, pode ser física, sensorial, ela tem que ser trata com respeito e a nossa Casa de Leis 

procurou fazer isso. Temos um espaço aqui na frente para pessoas obesas. Então, queria 

agradecer a cada funcionário que trabalhou constantemente para que isso acontecesse. 

Teremos elevadores para cadeirantes, panorâmicos, do lado de lá. Interligação nos dois prédios. 

A mudança da galeria dos presidentes foi feita por um simples motivo de deixar espaço para as 

pessoas acessarem aquela escada. Hoje temos uma galeria... Ao longo dos anos, se eu não me 

engano, o Alexandre é bom de história, desde mil novecentos e quarenta, acho que tem 

legislatura na cidade, né, Alexandre? Década de quarenta, foram apenas nove mulheres 

vereadoras. E é um prazer e uma honra estar no meio de duas delas aqui. E a Silene é a 

vereadora que mais participou de sessões ao longo desses anos. Nove, e graças a deus as nove 

estão vivas ainda. A Ana e a Silene estão aqui para representar elas. Então é uma nova era. 

Semana que vem, já chegou, será instalado aqui nessa parede de trás videowall para que as 

pessoas que acompanham a sessão possam enxergar aí as filmagens dos vereadores pelas 

ruas da cidade, das suas reivindicações. 

Então eu queria agradecer a paciência de todos e dizer que antes de encerrar os trabalhos aqui 

no Plenário, essa Câmara trabalhou muito, todos os vereadores atendendo a população, 

trabalhou muito remotamente. Só nesse mês de julho passou no protocolo aqui cento e sessenta 

e cinco ofícios dos vereadores encaminhados à prefeitura. Janeiro, ofícios impressos, cento e 

vinte e três; fevereiro, cento e setenta e nove; março, duzentos e sessenta e dois. Em um total, 
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de janeiro a julho, de mil trezentos e vinte e oito ofícios, fora os projetos de lei, fora as indicações, 

tudo mais. Então, apesar de a Câmara estar em recesso, os trabalhos aqui dos doze vereadores 

não pararam. Então é um prazer imenso estar retornando aqui presencial. E declaro aberta a 19ª 

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: Boa noite a todos, Sr. Presidente, nobres vereadores, 

vereadoras. "O senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com 

sinceridade", Salmo 145, Versículo 18. 

EXPEDIENTE 

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

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

da 18ª Sessão Ordinária de vinte e sete de junho de dois mil e vinte e dois. 

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Balancete 7/2022, presidente da Câmara 

Municipal, "Balancete referente ao mês de junho de 2022".  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): A balancete encontra-se na secretaria da 

Casa à disposição dos nomes pares. Vamos para as indicações. Com a palavra primeira-

secretária, Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Wilson, Índio da Doze, “Viabilizar a instalação de um Complexo Esportivo na área localizada ao 

lado da caixa d'água, entre a Avenida Domingos Ferrarezzi e a Rua João Canova, Jardim Doutor 

Lauro Bueno de Camargo”. 

Luiz Carlos Chiaparine, “Construir um Espaço Pet com área molhada, piscina, para os animais 

no Parque do Mirim”. 

Sérgio José Teixeira, “Providenciar troca ou reforma das placas de orientação quanto aos 

exercícios de alongamento das academias ao ar livre das praças do nosso município”. 
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Ricardo Longatti França, “Implementar aplicativo de agendamento, similar ao Agenda Fácil, que 

permita ao usuário agendar, confirmar e cancelar as consultas e exames realizados nas 

Unidades Básicas de Saúde, UBS”. 

Othniel Harfuch, “Verificar a possibilidade de estender a linha de ônibus entre Veredas da 

Conquista e bairro Mato dentro”. 

Alexandre Carlos Peres, “Identificar as adaptações necessárias para que o sinal 5G seja ativado 

o quanto antes, tanto em termos de infraestrutura quanto de legislação, contribuindo para que 

Indaiatuba continue sendo uma das cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil”. 

Hélio Alves Ribeiro, “Instalar câmeras de segurança e monitoramento no Jardim Regente”. 

Leandro Pinto, “Realizar manutenção das arquibancadas do campo de futebol Osan, localizado 

no Jardim Remulo Zoppi”. 

Pepo, “Efetuar vistoria e agilizar a instalação de placas indicativas com o nome das ruas e praças 

nomeadas em nosso município”. 

Silene Carvalini, “Viabilizar estudos para implantação de pronto socorro pediátrico”. 

Ana Maria dos Santos, “Implantar mecanismos para reformular e aperfeiçoar o atendimento a 

usuários das unidades básicas de saúde, UBS no município de Indaiatuba”.  

Arthur Spíndola, “Providenciar campanha de distribuição de antenas corta pipa para condutores 

de veículos motocicletas no município”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As indicações estão em discussão, com a 

palavra o vereador Wilson, Índio da Doze.  

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

companheiros da Mesa, boa noite à imprensa falada e escrita, boa noite a cada um dos amigos 

aqui presentes. É um prazer a gente estar de volta, aqui novamente, ao vivo, queria entender 

meus cumprimentos ao Ivan Gilio, presidente do Procon de Indaiatuba, e a cada um de vocês. 

Sr. Presidente, hoje eu quero aqui... entre as minhas indicações eu estou pedindo aqui para que 

seja feito na extensão da zona sul, na Morada do Sol, uma feira ambiental Ecopark. Todo mundo 

viu o sucesso que foi. Foi uma coisa maravilhosa. Quem passou lá viu. Então, como muitas 

pessoas, principalmente ali na zona sul, do lado Paulistano, Morada do Sol, Campo Bonito, não 
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teve condições de participar, tá, para que o município possa também levar esse serviço para 

aquela área, que eu tenho certeza que será de grande proveito. 

Como também estou pedindo para que seja construído na Rua João Canova, no Jardim Doutor 

Lauro Bueno de Camargo. Todo mundo sabe, aquela avenida ali do lado da caixa d'água ao lado 

da escola, tem um espaço vazio ali. Então, além de solicitar que seja feito o cumprimento daquela 

rua, para que no momento, no horário que as pessoas estão levando seus filhos para a escola 

possa ter uma saída com mais condições, porque ali todo mundo sabe o risco de acidente que 

tem ali, que possa também ser construída naquela área uma praça esportiva. Porque todo mundo 

sabe que ali, quando o mato cresce, o perigo que aquela população corre, principalmente a 

escola, principalmente aquelas professoras. Eu já estive lá conversando com as professoras. E 

a gente sabe risco que eles correm lá. 

Sr. Presidente, a minha última, não menos importante, como fala nosso grande amigo Ricardo 

França, estou pedindo para que seja colocado no Jardim Paulista, no União, toda aquela 

extensão, que sejam trocadas todas aquelas lâmpadas por LED, por quê? Principalmente no 

Jardim União. Quem passar lá, daqui meia hora, vamos falar uma hora, vocês vão ver o breu 

que é ali. Isso já foi pedido e eu não sei ainda por qual motivo não foi solucionado. Obrigado, Sr. 

Presidente.  

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

Com a palavra o vereador professor Sérgio.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa tarde a todos, todos os presentes, todos que 

acompanham a transmissão aí pelas redes sociais, pelo YouTube. Boa tarde, Sr. Presidente, os 

componentes da Mesa, os vereadores, nossa intérprete. Eu fiz algumas indicações aí, vou ler 

algumas que têm destaque, como o próprio Índio falou, e o Ricardo também fala, não que as 

outras também não sejam importantes, tá? Mas a primeira de destaque é reformar ou readequar 

as placas de orientação de atividade física nas praças. Algumas estão pichadas, outras já se 

desgastaram com o sol, né, com o tempo, então, precisa ser restaurada. 

Outra indicação aqui volta para a questão, três indicações para a questão da rede municipal de 

ensino, tá? Implantar o sistema de diário eletrônico para os professores, porque diário de papel 

já era, né? Nem na rede estadual nós temos mais isso, tá? Então, precisa agilizar o trabalho dos 

professores na rede municipal. Instalar repetidor de sinal wi-fi em todas as salas de aula. Porque 

nós entregamos aí, a prefeitura entregou o tablet para as crianças, mas a maioria das salas não 

têm sinal wi-fi. E retomar o teste de acuidade visual e auditiva nos alunos. A prefeitura já faz esse 
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trabalho, parou por conta de pandemia, né, e aí nós estamos indicando para que isso seja 

retomado para dar essa atenção aos nossos alunos, tá joia? Obrigado, Sr. Presidente, boa 

sessão a todos.  

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

a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui 

meus colegas, a Mesa, presidente, aqui a imprensa que está nos acompanhando. Quero 

cumprimentar também a todos que estão nos assistindo. Um abraço para o meu amigo 

engenheiro Wilson, lá do Saae, que está nos assistindo. Bom, a indicação que eu quero destacar 

hoje é a de número 1339/2022. Ela tem uma relação com a nossa internet. A internet é 

fundamental para quem estuda, para quem trabalha, para quem se relaciona, para quem se 

comunica. E hoje nós temos a tecnologia 5G que já está sendo implantada, já foi implantada em 

quatro capitais e agora quinta-feira será implantada não cidade na São Paulo, e até setembro 

todas as capitais do nosso país estarão com essa tecnologia 5G. 

Então, o que eu estou pedindo aqui? Estou pedindo para que a prefeitura já se adiante com 

relação à infraestrutura para receber essa tecnologia, porque depois de setembro vão começar 

a ser implantadas nas cidades. Então, se a prefeitura já começar a adiantar a tecnologia para a 

gente instalar essa tecnologia 5G aqui lá cidade, Indaiatuba já sai na vanguarda, sai na frente. E 

isso vai ser muito importante para Indaiatuba se tornar uma cidade inteligente, porque a gente 

sabe que hoje o caminho para uma vida de melhor qualidade passa por uma cidade ser 

inteligente. Então, essa tecnologia 5G será fundamental para isso. E eu entendo que a prefeitura 

já podia se antecipar com relação a essa infraestrutura. É isso, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Ainda nas indicações, o vereador Arthur 

Spíndola.  

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

ótima noite ao senhor, a todos os vereadores, a todos que nos acompanham aqui no Plenário, a 

toda a imprensa que nos acompanha também, muito obrigado pela presença. Que saudade a 

gente estava, né, dessa sessão presencial aqui, de ter esse contato mais próximo. E também 

um abraço para quem nos acompanha pela internet, que também se transformou em um meio 

de transmissão desse trabalho. 

Sr. Presidente, sendo bem rápido em relação às minhas indicações, primeiro lugar, providenciar 

campanha de distribuição de antenas corta pipa. O que acontece? Nós estamos fazendo um 
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trabalho muito grande na legislação, consolidamos todas as leis relativas a cerol, relativo a linha 

chilena, e mesmo assim não tem sido o suficiente para combater essa prática no município. 

Então, estamos fazendo mais alguns trabalhos legislativos para isso. Mas enquanto a gente não 

consegue combater os cem por cento desse tipo de prática, que causa a morte, né? Uma coisa 

que eu não consigo compreender como alguém se diverte colocando a vida de outra pessoa em 

risco. Nós poderíamos realizar uma campanha de distribuição, principalmente para os motoboys, 

para as pessoas que trabalham diariamente com as motos para poder receber essas antenas 

corta pipa, né? 

Nós temos, inclusive é algo que eu falo acho que desde o primeiro dia do meu mandato, nós 

temos um dinheiro que é arrecado com multas de trânsito, e a gente poderia muito bem colocar 

isso como algo educativo, como a distribuição de um material educativo, um curso também de 

defesa em relação a isso. Mas seria importante que a gente tivesse esse tipo de distribuição. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, é muito importante a realização de uma batalha de rima, se 

possível lá no CEU, lá no Jardim São Conrado. Nós temos uma comunidade muito grande na 

nossa cidade que está encabeçando esse lance cultural da batalha de rima. E além do trabalho 

que eles estão fazendo, eles precisam de espaço para difundir isso cada vez mais. Então, se a 

gente pudesse criar e realizar um evento dentro da comunidade, ali no São Conrado, que a gente 

sabe que tem bastante participantes, inclusive, que já vêm participando das iniciativas privadas, 

como Indaiá Batalha, por exemplo, isso seria também muito legal. 

Penúltima, Sr. Presidente, é a revitalização do centro comunitário do bairro Caminho da Luz. A 

gente sabe que é um local que a comunidade utiliza muito bem, mas que a gente precisa uma 

revitalização naquele local, que está tendo hoje aulas de capoeira, dentre outras atividades com 

a comunidade. E vou aproveitar para agradecer, Sr. Presidente, de forma bem rápida, a 

Secretaria de Urbanismo, porque dentre as indicações que nós colocamos, nós colocamos uma 

revitalização do Parque Pet e também o Bairro Limpo no Jardim Morumbi, e tudo foi prontamente 

atendido. Conseguimos revitalizar o Parque Pet e efetuar o programa Bairro Limpo no Jardim 

Morumbi. 

E por último, não menos importante, Sr. Presidente, uma coisa que foi pedida pelos conselhos 

tutelares, rapidinho, e que é muito importante para todos. Nós temos hoje uma dificuldade muito 

grande e, Sérgio, acho que você já deve ter passado por isso, os conselhos tutelares entram em 

contato com as escolas estaduais por denúncias de alunos que estão se evadindo, e não 

conseguem as informações. O governo do estado não passa informação para o conselho tutelar 
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municipal sei lá por quê. E é um sistema que ajudaria muito para a gente verificar a evasão, 

denúncias de violência, de abuso, e a gente não consegue. Então, estamos indicando para que 

a gente vá até o governo do estado e consiga ter acesso a isso, porque a nossa cidade precisa. 

Desculpa pelo alongamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

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

a palavra o vereador Ricardo França.  

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Boa noite Sr. Presidente, senhoritas vereadoras, 

público que nos acompanha. Muito bom, muito feliz em ver essa Casa novamente repleta de 

pessoas acompanhando as sessões, isso é muito importante. Ainda bem que a reforma já foi 

concluída, dessa etapa, e vamos dar início aos trabalhos do segundo semestre. Eu trouxe 

algumas das indicações que vou rapidamente citá-las com os destaques de hoje, como, por 

exemplo, o pedido para a prefeitura desenvolver e aplicar um modelo semelhante ao Agenda 

Fácil. Que basicamente seria um programa para as pessoas terem acesso por aplicativo, via 

internet, às suas consultas e exames nas unidades de saúde, não só para serem informadas dos 

exames, mas também para solicitar o agendamento de consulta, solicitar o encaminhamento de 

um exame, enfim, esse processo de digitalização do poder público é muito importante. E o 

Agenda Fácil é um programa que existe em outras cidades e pode ser adaptado para Indaiatuba 

também. 

Uma outra indicação que trago é em relação ao trânsito da nossa cidade. Existem muitos 

aplicativos, muitas formas de utilizar o que eles chamam de circuitos inteligentes, como, por 

exemplo, os semáforos inteligentes. Basicamente são censores que são instalados nos pontos 

de maior fluxo, com medições de trânsito, por câmera, por sensor de chão e por aí vai, e o próprio 

semáforo, ele tem uma inteligência coordenada com outros para justamente conseguir fomentar 

a fluidez do trânsito. Então, são sistemas integrados que conseguem medir o fluxo de trânsito e 

assim regular, aumentar cinco, dez segundos em um semáforo, e diminuir do outro, fazer de uma 

forma automática, sem ter que ir lá alguém da secretaria e mexer no tempo, no cronômetro do 

semáforo. O semáforo iria se regular sozinho. E essa tecnologia já existe há muito tempo fora do 

Brasil, já há alguns anos em muitas cidades brasileiras, e aqui em Indaiatuba poderia também 

implementar esse sistema. 

Uma outra indicação que faço é um pedido para que a prefeitura instale na sua frota GPS, para 

justamente facilitar o controle de como aquele veículo está sendo utilizado, né? Dar mais controle 

social, e também mais transparência até para conseguir ter dados estatísticos de movimentação 
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da sua frota e entender quais são os pontos de melhoraria, pois muitas vezes o mesmo veículo 

acaba passando na frente de uma unidade de saúde, para depois ir na outra, voltar para o 

estoque, pegar um equipamento e levar naquela outra unidade. Então, se você tiver todo o 

sistema de GPS funcionando, você consegue melhorar a gestão de frota, sua utilização e 

também fiscalizar em eventuais denúncias. 

E, por um último, mas não menos importante, faço pedido para que a prefeitura, mais uma vez, 

estude a possibilidade de trazer descontos no IPTU para pessoas com deficiência, com 

multideficiência profunda, doenças incapacitivas ou degenerativas. São quadros clínicos muito 

complexos, complicados. O município já deu alguns avanços em situação semelhantes no 

passado, e acredito que seja possível estudar e viabilizar um desconto no IPTU para essa faixa 

da população que sofre com esse tipo de enfermidade. Nosso município, ele é superavitário, o 

que significa que ele arrecada e gasta menos do que o planejado total. Ou seja, sobra dinheiro 

de um ano para o outro. Então, é possível reduzir um pouco do IPTU, principalmente para essas 

pessoas que mais precisam. Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente.  

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

com a palavra o vereador, Doutor Othniel.  

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Obrigado, presidente. Boa noite a todos da mesa, boa noite 

a todos que estão aqui presentes, à imprensa e a todos que nos assistem. Eu vou falar só de 

uma indicação porque também é a indicação de algo que eu vivo no meu dia a dia. Hoje, as 

consultas dos postos de saúde que são de especialistas, elas não são agendadas nos postos de 

saúde, são agendadas por uma central de agendamento de acordo com as vagas que a gente 

tem. E a maneira que se tem de comunicar o paciente ou o responsável, no caso da pediatria, é 

através do telefone, de um telefone celular. E muitas vezes os pais ou os responsáveis estão 

trabalhando e não conseguem atender o telefone. E essas crianças, ou essas pessoas perdem 

as consultas. A minha indicação é que essas consultas sejam feitas através de uma mensagem. 

A gente já teve isso um tempo atrás, mas parece que de alguma forma não foi possível mantê-

la. Então estou indicando e solicitando ao nosso prefeito, à nossa Secretaria de Saúde que 

retorne esse mecanismo, de que sejam marcadas as consultas e enviadas através de 

mensagem, porque o WhatsApp, ou mesmo mensagem de texto, se você não vê no momento 

do trabalho, por exemplo, você pode ver no segundo momento, diferente de não conseguir 

atender o telefone naquele momento. Então, eu acho que é algo importante demais. E eu tenho 

visto no meu dia a dia que muitas pessoas, muitas crianças perdem essas consultas por esse 

motivo. Então, essa é a minha indicação. Obrigado, Sr. Presidente.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Ainda nas indicações, com a palavra o 

vereador Leandro Pinto.  

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa noite, Sr. Presidente, boa noite a todos que 

compõem a Mesa, meus amigos vereadores, a todos aqui presentes, imprensa, escrita e falada. 

Vou dar um abraço especial ao meu amigo Davi. Oi, Davi, tudo bem? E seu pai? Filho do meu 

amigo Mochila, parceiro. Seja bem-vindo aqui, viu? Sr. Presidente, primeiramente gostaria aqui 

de dar os parabéns pela belíssima reforma, principalmente se tratando de inclusão. E uma das 

minhas indicações é sobre inclusão, que possa ser feito um estudo, pessoal do departamento de 

trânsito, pessoal do Edson, do Dotti, possa realizar uma modernização e instalação de semáforos 

sonoros. Conversando com o Arthur, aqui agora, com o vereador, parece que já tem o braile os 

botões, porém não tem alguma coisa que possa deixar, por exemplo, de caminhar, né? Então, 

peço aqui que possam ser colocados botões em braile, piso tátil para a travessia de pedestres 

com deficiência visual. Acho que a nossa cidade cresce a cada dia. Acho que isso aqui não é, 

né, bicho de sete cabeças para uma prefeitura aí que arrecada, uma cidade que arrecada o que 

arrecada o nosso município. 

Em segundo aqui, não mais tão importante, é manutenção na arquibancada do campo da Osan. 

Aqui, quem sabe, quem frequenta futebol, eu vou todos os finais de semana. Sr. Presidente, é 

uma calamidade o que está acontecendo lá. Nossa. Se você for lá... A gente sabe que às vezes 

até está no projeto do nosso secretário, do nosso prefeito, mas da maneira que está... porque a 

gente frequenta, e a gente é cobrado. Às vezes o prefeito não vai até lá no campo, às vezes o 

secretário não vai. Quem vai é nós, nós damos a cara a tapa. Se você vê a arquibancada da 

Osan. Hoje é um complexo esportivo lá, né? Nós temos ginástica, nós temos o campo de futebol. 

Ali é o campo principal do nosso campeonato amador. A arquibancada de lá ferro desse tamanho 

aqui. Criança brincando próximo de ferro, afundando, entendeu Sr. Presidente? Então, eu peço 

ao nosso secretário Marquinhos que possa dar uma olhada com carinho, né? O prefeito Nilson 

Gaspar acho que nem sabe disso, que a gente possa ter um carinho com aquele campo, 

principalmente a história que tem aquele campo naquele bairro. Por hoje é só, Sr. Presidente. 

Uma ótima sessão a todos. E que nós possamos voltar aí para ver sempre o melhor para a nossa 

população. Um abraço.  

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

Com a palavra o vereador Hélio Ribeiro. 
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VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos, novamente. Prazer estar de volta a 

essa Casa de Leis, à sessão de Câmara. Fiquei um ano e pouco afastado, em decorrência de 

estar na Secretaria de Assistência Social. E volto aqui nesse ambiente que gosto tanto. E ver 

essa casa cheia, presidente Pepo, é motivo de muita alegria. Reformada, um ambiente 

acolhedor, propício para que vocês possam ser recebidos aqui nessa noite. Também em 

oportunidade de rever amigos, como o senhor Hélio, lá do Bandeirantes, lá do tempo do Beira 

Rio, né, senhor Hélio? Mais de trinta anos atrás. Sérgio, da Associação dos Contabilistas, 

professor Gilson, Ivan Gilio e tantos outros amigos que vejo aqui nessa noite. Apresentei algumas 

indicações, até vou citá-las pelas localidades. Então tem uma indicação que diz respeito ao 

Camargo Andrade; outra indicação diz respeito a Parque Indaiá; uma indicação diz respeito lá à 

Estrada da Pimenta; outra revitalização de uma praça do Jardim Morada do Sol; um semáforo 

com temporizador na Ário Barnabé; uma cobertura para ponto de ônibus na Rua Oitenta; uma 

outra, duas no Jardim Regente, uma diz respeito à segurança... duas dizem respeito à 

segurança. Instalar câmeras de segurança e monitoramento, e uma base da guarda municipal 

na entrada no bairro do Jardim Regente. 

Todas são importantes. Quero citar essa do Jardim Regente, porque o Jardim Regente já é uma 

referência na cidade, foi o primeiro bairro onde começou o Vizinhança Solidária. É um dos baixos 

mais seguros da cidade, porque o pessoal levou realmente à sério, praticamente todas as casas 

fazem parte da vizinhança solidária. E a instalação dessa base da guarda municipal vai auxiliar 

mais ainda na segurança, até porque trata-se de uma das saídas da cidade, como acontece com 

a base que temos hoje lá no Campo Bonito. Então vai melhorar e muito mais, não somente a 

segurança ali dos moradores do Jardim Regente, mas da nossa cidade como um todo. Por isso 

destaquei essa indicação como uma das mais importantes, mas as outras também são. Até quero 

citar uma que eu não citei aqui, um pedido principalmente das pessoas da melhor idade, vereador 

Chiaparine, que diz respeito àquele ponto de ônibus, aquele terminal hoje que acontece ali na 

antiga rodoviária nossa. Qual é o questionamento em deles? Eles podem descer no ônibus ali e 

depois pegar um outro ônibus para ir até o banco, ou a Praça Prudente de Moraes. Quando nós 

falamos assim, nós vemos que é uma distância pequena. Para eu, que estou com cinquenta e 

dois anos, talvez para o Leandro, que está com trinta e cinco, né, Leandro? Mas para uma pessoa 

de mais de setenta, oitenta anos se deslocar dali de onde era a antiga rodoviária até um banco, 

lá no Santander, por exemplo, que é na Praça Prudente de Moraes, tornou-se um local longe. 

Mas aí você disse assim: "Mas ele pode pegar um outro ônibus". Sim, ele pode pegar, mas que 

hora passa outro ônibus que ele possa entrar e ir até à praça? Então, gostaria que fosse feito um 
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estudo, e uma análise, através do nosso departamento de transporte para que pensasse em uma 

alternativa para essas pessoas da melhor idade no que diz respeito a essa parada do ponto de 

ônibus ali na rodoviária, onde ele acaba tendo que pegar um outro ônibus, se deslocar até a 

Praça Prudente de Moraes, onde ficam os bancos em nossa cidade. Meu muito obrigado.  

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

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

moções. Com a palavra a primeira-secretária, Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Arthur Machado Spíndola, “Congratula a OAB Indaiatuba, pela realização da 8ª Feijoada OAB”.  

Alexandre Carlos Peres, “Congratula a assistente social do Hospital Augusto de Oliveira 

Camargo, Giani de Cassia Amstalden, por completar em 1 de agosto, 20 anos de um excelente 

trabalho junto a Fundação”.  

Wilson, Índio da Doze, “Congratula a equipe ACBI, Associação de Ciclismo e BMX de Indaiatuba, 

pelos excelentes resultados obtidos no Campeonato Brasileiro de BMX que aconteceu nos dias 

2 e 3 de julho em Londrina”.  

Arthur Spíndola, “Manifesta pesar pelo falecimento de Maria Penha de Oliveira Gibim, ocorrido 

aos 6 de julho de 2022”.  

Sérgio Teixeira, “Congratula a atleta Gabriela Baldini pela conquista da medalha de bronze no 

Campeonato Pan, disputado em San José, na Costa Rica, nos dias 1, 2 e 3 de julho”.  

Arthur Spíndola, “Congratula toda a equipe da Secretaria Municipal de Cultura, em nome da 

secretária Tânia Castanho, pelo Festival de Inverno”. 

Leandro Pinto, “Congratula o E.C. Santa Clara pela conquista do título da 3ª Cup 45 Super Master 

2022 e Remullo Zoppi pelo vice-campeonato da 3ª Cup 45 Super Master 2022”.  

Sérgio Teixeira, “Pesar pelo falecimento do senhor (sic) Leonor Baroni Pinto, ocorrido em 

11/7/2022”.  

Arthur Spíndola, “Congratula a Funssol, em nome de sua presidente Maria das Graças Araújo, 

pelo sucesso do Projeto Mãos Dadas”.  

Hélio Ribeiro, “Congratula Alessandra de Paula Souza pela 4ª edição do projeto desenvolvido 

em nosso município, Piquenique Literário da Tia Lê, realizado no último dia 10/7/2022, no Parque 

Ecológico”.  
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Silene Carvalini, “Congratula a Sra. Carmem Mamud Christófalo por completar 91 anos de idade 

e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade”.  

Wilson, Índio da Doze, “Congratula os organizadores e colaboradores da 29ª edição do Passo 

de Arte Grand Prix”.  

Sérgio Teixeira, “Congratula o Bar do Paulito, que há 60 anos faz parte da história e da 

gastronomia da nossa cidade”.  

Ana Maria dos Santos, “Manifesta pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Silva Souza, 

ocorrido em 18 de junho de 2022 e pesar pelo falecimento do senhor Leobino de Souza Neto, 

ocorrido em 19 de junho de 2022”.  

Ana Maria dos Santos, “Congratula a Volacc, Voluntários de Apoio à Família com Pessoas 

Portadoras de Câncer e Patologias Hematológicas pelo aniversário de 28 anos”.  

Ana Maria dos Santos, “Congratula Alzira Pierini Ambiel, ministra extraordinária, voluntária e 

coordenadora há 30 anos na comunidade Nossa Senhora Aparecida, do bairro Jardim Brasil”.  

Ana Maria dos Santos, “Congratula o soldado PM Heverton Rafael Rodrigues Tamos de Souza, 

da Polícia Militar Rodoviária. Congratula o soldado PM Lucas Henrique Mimo Nunes, da Policia 

Militar Rodoviária. E congratula o Soldado PM Mateus Vinicius Silva Carriel, da Policia Militar 

Rodoviária, por salvar a criança Nicolly Vitória Quirino Gonçalves, que se encontrava 

inconsciente e engasgada”.  

Sérgio Teixeira e Pepo, “Congratula a Aliberti Pneus Truck Center pelos 35 anos de atividades 

em nosso município”.  

Pepo e Leandro Pinto, “Congratula a Associação dos Romeiros de Indaiatuba e o presidente 

Sérgio Baptista Ferreira pelas 78 romarias realizadas em Indaiatuba à Bom Jesus de Pirapora, 

ocorrida em 23 de julho de 2022”.  

Sérgio Teixeira e Pepo, “Pesar pelo falecimento da Sra. Claudia Valéria Milanesi Barnabé, 

ocorrido em 28 de julho de 2022”.  

Alexandre Peres, “Congratula Enzo Marangone, proprietário do Maiale Bar e Restaurante, pela 

realização do Maiale Fest”.  

Leandro Pinto, “Congratula o goleiro Rodrigo Batista por ser o jogador com mais jogos pela 

equipe profissional do Esporte Clube Primavera, totalizando 208 jogos”.  
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Leandro Pinto, “Congratula o profissional e professor de Judô Allan de Souza Silva, do Centro 

de Lutas João Pioli, pelo trabalho realizado no projeto Esporte Cidadão. Congratula também os 

profissionais e professor de jiu-jitsu, Renato Salitio de Souza, do Centro de Lutas, congratula o 

professor de taekwondo, Ricardo Leite, do Centro de Lutas, e congratula o profissional e 

professor de capoeira, Tiago Tostes Graziano, do Centro de Lutas, pelo trabalho realizado no 

projeto Esporte Cidadão”.  

Leandro Pinto, “Congratula o técnico de futsal Juliano Ripabello pelo excelente trabalho junto à 

A.D. Indaiatuba e pelo Título de Melhor Técnico da Copa Futsal EPTV 2022”.  

Uma moção de todos os vereadores, que "Manifesta o pesar pelo falecimento do senhor Erick 

Tadeu dos Santos, ocorrido em 1 de agosto de 2022". 

Lidas as moções, Sr. Presidente.  

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

palavra o vereador e professor Sérgio.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Bom, boa noite, mais uma vez, né? Vou começar pelas 

moções de pesar. A senhora Leonor Baroni Pinto, mãe da minha amiga Regiane, diretora 

aposentada na Escola Estadual Professor Geraldo Eneas de Campos, sogra do doutor Sérgio 

Nitsch, pediatra. Noventa e quatro anos bem-vindos, tá? Mas ninguém quer perder um ente 

querido, né? Então, fica a moção de pesar para a família da senhora Leonor. A Claudia Valéria 

Milanesi Barnabé, que foi funcionária dessa Casa, chefe de gabinete da presidência, em dois mil 

e três e dois mil e quatro, trabalhando com o João Neto. Então, deixou aí dois filhos. Cinquenta 

e quatro anos de idade, lutava contra um câncer, tá, e, infelizmente, veio a falecer. Então, fica aí 

a minha moção de pesar, minha e do Pepo, para a família. 

Falar um pouquinho agora sobre as conquistas de algumas pessoas aqui de Indaiatuba, vou 

começar pela Gabriela Baldin, ela conquistou a medalha de bronze no campeonato Pan-

Americano de dois mil e vinte e dois de Taekwondo, disputado em San José, na Costa Rica, nos 

dias um, dois e três de julho. Isso é um mérito que não deve ser contestado, porque chegar a 

esse momento de subir ao pódio é o ápice de um atleta. 

E parabenizar duas empresas, Aliberti Pneus Truck Center, trinta e cinco anos de atividade. 

Montar uma empresa não é fácil, mantê-la aberta é mais difícil ainda, tá? Trinta e cinco anos de 

trabalho no dia a dia, transformou a Aliberti em um centro de serviços especializado na 

manutenção de caminhões, ônibus e vans. Essa moção aqui feita por mim e pelo presidente. E 
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outra moção para bar e lanchonete no Paulito. Para quem não conhece, fica ali próximo ao Itaú, 

sessenta anos de existência, né? Tem um tradicional lanche de pernil na sexta-feira. Bar do 

Paulito, sessenta anos de existência. Ou seja, é um patrimônio histórico da nossa cidade, certo? 

Então, fica aqui a nossa moção e a nossa congratulação para esse pessoal. Obrigado, Sr. 

Presidente.  

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

a palavra o vereador Wilson, Índio da Doze.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Sr. Presidente, falar só de uma moção. Mas antes 

eu quero também aqui dar meu grande abraço ao nosso querido e amigo Hélio Milani, nossa liga, 

grande abraço para o senhor, tá? Sr. Presidente, hoje eu quero falar aqui com grande orgulho 

da nossa ACB, ou seja, Associação de Ciclismo BMX de Indaiatuba, pelo excelente resultado 

obtido no campeonato brasileiro em Londrina, no qual os doze atletas, todos eles subiram no 

pódio. Esse pessoal saiu daqui três dias antes. Imagina vocês o frio que estava lá em Londrina. 

Eu passei um dia antes, fui levar minha mamãe por motivo de doença. Então eu sei que o frio 

que estava lá. Quero parabenizar aqui todos eles, principalmente o garoto Ygor Kido, e o Renato 

Rodrigues, em nome do Sr. Presidente Jonas, o qual faz um belíssimo trabalho com toda a 

família do BMX. Então, quero estender meu abraço a cada um de vocês, tá? Quero estender 

meu abraço ao Ricardo Alafim, que ficou em segundo lugar; Julia Sampaio, segundo lugar; 

Eduarda Sampaio em segundo lugar; Priscilla Stevaux, segundo lugar; Luan Sampaio em 

segundo; Giovanna da Silva em quarto; Angela Posso em quinto; Luciane Araújo em sexto; 

Ricardo Alafim em sétimo; e Luís Santos em oitavo. Cada um de vocês está de parabéns. 

Obrigado por vocês representarem nossa cidade com tanto sacrifício. 

Peço aqui a todos, principalmente os empresários de nossa cidade que possam ajudar esse 

grupo, porque são pessoas maravilhosas. Hoje você vê criança de cinco anos procurando eles 

para que possa também fazer prática desse esporte. Então, parabéns a cada um de vocês. É 

com muito orgulho que eu aqui estendo essa moção a cada um de vocês. Obrigado, Sr. 

Presidente.  

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

palavra a vereadora Silene Carvalini. 

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

cumprimentar o nosso presidente, cumprimentar todos os vereadores, vereadora Ana, 

cumprimentar a intérprete Gislene que está aqui hoje, contribuindo com o nosso trabalho, e todos 
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vocês que estão aqui para uma homenagem, assistindo à nossa sessão, a nossa primeira sessão 

após a reforma. Parabenizar o nosso presidente da Casa pela reforma, os vereadores. E hoje a 

minha homenageada, ela é a dona Carmem Mamud Christófalo, a dona Carmen está sentadinha 

ali. Em nome dos seus netos, a Samantha e o Ricardo, eu cumprimento a família. A dona Carmen 

completou noventa e um anos, ele é moradora aqui de Indaiatuba. Eu tive a honra de conhecê-

la, conhecer a sua família. E ela tem uma contribuição aqui na nossa cidade por conta: ela e o 

seu esposo, senhor Alécio(F), já falecido, né, eles trabalharam em desenvolvimento de alguns 

bairros no nosso município, de alguns condomínios. E eles, por volta do ano de mil novecentos 

e noventa, eles colaboraram com o início de Associação São Francisco. E ela está aqui hoje para 

receber essa moção em nome aqui dos vereadores. E eu quero parabenizá-la por tudo o que fez 

aí, pela sua idade, pelo empenho que a senhora tem, pela dedicação com a família, com filhos, 

netos, e com os munícipes aqui da nossa cidade. Então, parabéns, parabéns à família. 

Também quero agradecer a oportunidade e parabenizar a todos os homenageados, deixar meus 

votos aí de pesar de falecimento. A gente sabe que tem sido momentos tristes, muitos 

conhecidos falecendo, e a gente tem aí ficado muito triste. Então, é forma também de a gente 

pedir a Deus que abençoe as famílias aí. Boa noite.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Ainda nas moções, com a palavra vereadora 

Ana Maria dos Santos.  

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

os integrantes da Mesa, aos vereadores, à nossa intérprete e pessoal de casa. Quero agradecer 

a presença do Reinaldinho com a família, com os amigos aí presente hoje, ao qual foi feita a 

homenagem, a moção para ele virtual, aí a Pietra e o Davi, especialmente aqui iluminando nosso 

espaço. O Hélio Amstalden, também, com a Ruth, agradecer a presença de vocês, amigos 

queridos, aos quais a moção foi feita também virtual e hoje vão receber a lembrança de vocês. 

Eu deixo aqui hoje a minha gratidão à dona Joana, da Volacc, parabenizar ela como fundadora, 

e essa instituição tão linda que dá amparo às pessoas portadoras de câncer. Só quem teve um 

familiar com câncer, só quem tem essa doença na família, um amigo, é que sabe quão é 

importante a Volacc aqui em Indaiatuba. A Volacc, ela dá assistência social, ela dá assistência 

psicológica, ela dá assistência com fisioterapia. Na minha família mesmo eu tive uma irmã que 

foi tratada com a fisioterapia trazida pela Volacc, que hoje tem como presidente o Silvio 

Alexandre Soares de Oliveira. Então, parabéns, Silvio, continue como presidente aí exemplar à 

frente dessa instituição tão linda, tão séria, que traz conforto aos portadores de câncer. 
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Quero parabenizar também aqui a Alzira Pierini Ambiel. Parabéns, Alzira, você é uma pessoa 

maravilhosa aí à frente de um trabalho voluntário há trinta anos, né? Há trinta anos a Alzira dá 

esse trabalho voluntário ali como ministra na comunidade Nossa Senhora Aparecida no Jardim 

Brasil, levando amparo, ajudando as pessoas que mais precisam. Parabéns, minha querida. 

Muita luz na sua vida. Quero deixar também meus parabéns aqui, minha congratulação aos 

policiais militares que salvaram a Nicolly na Rodovia Alberto Santos Dumont, a Nicolly, que 

estava engasgada, com cinco anos, ali desacordada. Então, esses policiais simplesmente 

trouxeram a vida da Nicolly de volta. Então, fica aqui a minha gratidão, a gratidão de toda a 

cidade, de toda a família para o Mateus Vinicius da Silva, o Heverton Rafael Rodrigues Tamos 

de Souza, Lucas Henrique Mimo Nunes pelo salvamento da Nicolly, né? Esses policiais militares 

rodoviários. Às vezes a gente pensa: Ah, estão ali só para olhar os carros que passam. Não, 

esses policiais estão ali também para salvar vidas. Então, fica aqui toda a nossa gratidão e uma 

boa noite a todos. Uma boa sessão.  

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

a palavra o vereador Leandro Pinto.  

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Obrigado, pela palavra, Sr. Presidente. Queria aqui 

cumprimentar meu amigo Gilson. Desculpa, viu, Gilson, foi vereador dessa Casa, né? Hoje 

trabalha no Saae, parabéns pelo trabalho que executa lá. Sr. Presidente, das minhas moções, 

gostaria aqui de congratular duas equipes que fizeram uma excelente final da Terceira Copa 

Quarenta e Cinco Super Master, né? Quem esteve lá na Osan viu o Santa Clara contra o Remulo 

Zoppi, um belíssimo jogo. Olha, deu show lá nos veteranos, viu, Hélio? Quarenta e cinco anos, 

lotado o estádio. O Santa Clara foi campeão, do nosso amigo Alemão, lá da Morada do Sol, e o 

Remulo Zoppi ficou vice. Então, congratulo as duas equipes, ambas conheço a maioria dos 

jogadores, estive lá prestigiando na festa do campeão, na festa do vice. É com muito carinho que 

dou esse prêmio para essas duas equipes. Aqui também gostaria de congratular meu amigo 

Juliano Ripabello, acho que todos acompanharam o final da taça EPTV, onde Indaiatuba 

consagrou-se campeão. E o Juliano Ripabello, um parceiro nosso, foi considerado o melhor 

treinador da competição. Competição dificílima, né? Indaiatuba foi campeã. Difícil mesmo, 

Campinas, Jaguariúna, Ribeirão Preto. Indaiatuba foi campeã, e o Juliano foi considerado o 

melhor treinador. Parceirão nosso aí, que vem trabalhando, vem galgando e conseguiu esse 

mérito. 

E, por último, um parceiro também, amigo de longa data, acho que todos conhecem aqui do 

esporte, que é o Rodrigo, né? Rodrigo é o goleiro do Primavera. Hoje é funcionário público do 
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município, de carreira, o Rodrigo tem duzentos e oito jogos pelo Sport Club Primavera. É o maior 

jogador que vestiu a camisa do Primavera. Para muitos aí, às vezes, não é nada, né? Mas você 

jogar em um time profissional da cidade, o maior clube da cidade, e vestir a camisa por duzentos 

e oito vezes é de tirar o chapéu. Então fica aqui meus parabéns ao meu grande amigo Rodrigo 

e a todos aqui a quem dei essa moção de congratulação. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Ainda nas moções, com a palavra o vereador 

Arthur Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Ótima noite novamente, Sr. Presidente. Saudar, 

que me falhou na primeira fala, a pastora Gislaine, primeira vez que está aqui com a gente, né, 

pastora? Muito obrigado aí pela presença e pelo trabalho. Dar parabéns a todos os 

homenageados. Eu tenho um grande irmão, um grande amigo aqui que é o Wader Aliberti. Você 

vê, né, Wader, a gente tem aqui uma moção feita apenas pelo grande presidente desta casa, 

Pepo Lepinski, só isso, o cara que reformou tudo isso aqui, deu uma outra cara para a Câmara 

Municipal e pelo vereador Sérgio Teixeira, só para ilustrar um pouquinho do que é a sua 

importância para o nosso município. Parabéns de coração. 

Sr. Presidente, eu tinha bastante moções para falar, só que nós fomos acometidos por uma 

notícia, hoje manhã, na verdade, na madrugada, do falecimento do Erick, e eu não podia deixar 

de falar sobre isso, porque nos pegou de surpresa e foi algo muito, muito complicado. Eu conheci 

o Erick jogando futebol na quadra no Max Planck, quando eu tinha acabado de me formar em 

direito, e ele ainda tinha o sonho de se formar no direito. E realizou esse sonho. Não sei se vocês 

saem, mas todos os vereadores aqui assinaram essa moção porque todos aqui tinham algum 

tipo de relação especial com ele. A Silene, por exemplo, acompanhou ele até nos últimos 

momentos ali no hospital. E todos aqui, em algum momento, tiveram, conversaram com ele, 

resolveram questões, porque para deixar registrado nessa sessão, o Erick foi um dos maiores 

responsáveis por uma reestruturação municipal que abrangeu a cada... a quase cinco mil 

funcionários. Então, ele foi um grande responsável por realizar um trabalho, um dos grandes 

responsáveis por realizar um trabalho que permitiu dar carreira, evolução, crescimento para que 

passasse em Ministério Público, Tribunal de Contas, e tudo isso mais. E aquele cara que eu 

conheci que sonhava em se formar em direito foi responsável por tudo isso. E trabalhando junto 

com cada vereador que aqui estava naquela legislatura e os atuais sobre isso. E, nesse 

momento, estava buscando já uma reestruturação maior ainda para algumas carreiras no nosso 

Executivo. Era um cara muito especial. E foi acometido de uma doença maldita, aos quarenta e 

cinco anos de idade, e nos deixou em aproximadamente trinta dias. 
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Então, agradeço a palavra, Sr. Presidente, agradeço a assinatura de todos os vereadores por 

essa moção, porque era uma pessoa muito especial. Estivemos hoje lá no velório. E eu espero 

que vá com Deus, que faça uma passagem de luz. E obrigado por tudo que ele contribuiu, 

principalmente por esse município de Indaiatuba. Obrigado, Sr. Presidente.  

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

noite a todos, imprensa falada e escrita, todos os homenageados, os vereadores, nobres pares. 

E eu tive a felicidade de fazer, junto com o professor Sérgio, uma moção e, junto com o Leandro 

Pinto, uma outra moção. A primeira moção assinei junto com o professor Sérgio, trata-se de 

Aliberti Pneus, cujo proprietário está aqui. Eu gostaria que vocês se levantassem, Wader, ele e 

sua esposa. Uma salva de palmas para ele.  

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Esse empreendedor na cidade de 

Indaiatuba. Uma pessoa que eu conheço há mais de quarenta anos. E, hoje, investir em 

Indaiatuba é muito fácil, mas o Wader, junto com a família dele, muitos aqui se lembram, era em 

frente o ginásio de esporte, uma borracharia que começou pequena, com poucos funcionários, 

e o Wader, trinta e cinco anos atrás, junto com o seu pai, com a sua família acreditou, com a sua 

mãe, tive o prazer de conhecer a mamãe dele, que partiu dessa para outra há pouco, e investiu 

na nossa cidade, quando ninguém acreditava em Indaiatuba. Porque hoje é muito fácil investir 

em Indaiatuba porque é uma cidade referência. Então, em nome dessa Casa de Leis, de todos 

os vereadores, gostaria de parabenizar você, Wader, sua esposa Nanci, por tudo que você vem 

fazendo através da sua imprensa. Está junto com o Arthur aí na Beni(F) também, com essa 

organização maravilhosa que faz esse network maravilhoso, onde gera muitos empregos. Então, 

você é uma pessoa diferenciada e sua empresa é diferenciada. Hoje a Aliberti Pneus está no 

Distrito Industrial, uma outra estrutura, é bem maior, e nós temos que desejar boa sorte para 

você, que você continue prosperando, você, sua família, sua empresa, cada vez mais. 

A segunda moção é para uma pessoa muito especial. Ele assumiu a romaria de Indaiatuba, uma 

romaria de tradição, há mais de setenta e oito anos existe, que era ocupada pelo cargo do 

presidente, pelo Cidão Gaspar, pai do prefeito Gaspar, que faleceu, e o Sérgio assumiu, posso 

disse para você, Sérgio, uma bucha, porque ninguém queria. E confesso para você que eu estava 

desacreditando, no primeiro momento, como muita gente desacreditou. E você com a sua 

capacidade, não só à frente da romaria, mas o Sérgio é uma pessoa, através da Associação dos 

Contabilistas, ajuda muito a nossa cidade. Doutor Chiaparine sabe do que eu estou falando. Tem 



 
 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 

 

 

muitos aparelhos no Hospital Dia, recebendo pessoas enfermas, o Hélio Ribeiro sabe, a Silene 

sabe, que é da saúde, que é graças ao trabalho do Sérgio. Essa parceria que ele faz com a 

prefeitura, operações, cirurgias, tudo sem custo nenhum para a prefeitura, ele vai atrás. E à frente 

da romaria não foi diferente. Quem conheceu o antigo ponto de almoço na cidade de Cabreúva, 

que é da romaria de Indaiatuba, abandonado, o mato com mais de um metro e meio de altura. 

Em poucos meses, o Sérgio transformou aquilo em uma coisa maravilhosa. Eu estive junto com 

o Leandro na romaria, por isso nós assinamos juntos. Peço... para quem eu vou pedir para ficar 

mais um pouco? Para vocês, né? E o Sérgio fez um trabalho maravilhoso, está com uma 

estrutura nova, cocheiras para cavalo, um barracão imenso. O Leandro teve a oportunidade de 

acompanhar a romaria, nós fomos a cavalo, eu, o Leandro, o prefeito, e a romaria muito bem 

organizada, voltou aquela coisa, aquele benzimento das bicicletas na igreja Santa Rita, milhares 

de pessoas participaram. Com uma estrutura... quando se fala em romaria, as pessoas pensam, 

é uma festa tradicional, uma peregrinação, uma festa católica, nasceu lá atrás, em Roma. E o 

Sérgio veio com todo o gás, viu, Sérgio? Você e toda a diretoria, leve nosso abraço. A estrutura 

com veterinários para atender os animais, que isso é muito importante. Então, ninguém judiou 

de animal. O Sérgio o tempo inteiro em cima. Montou uma equipe de fiscalização. As pessoas 

foram de carro com sinalização. Inclusive até molhando as estradas para os pedestres, para os 

cavaleiros, para os charreteiros, as bicicletas foram para outro caminho. Então, Sérgio, parabéns, 

você resgatou uma coisa muito importante. A nossa romaria, assim como a festa do peão era a 

mais famosa do nosso interior paulista. E com a sua gestão, muita gente, todas as regiões estão 

falando bem. Então, isso é todo o mérito seu, porque você resgatou uma coisa muito importante 

para a nossa cidade, uma coisa tradicional. Então, parabéns, gostaria que vocês batessem uma 

salva de palmas para o Sérgio. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu estourei a tempo. Peço desculpa, viu? 

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

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

unanimidade. E as moções de pesar serão encaminhadas às famílias enlutadas. Eu gostaria que 

as pessoas homenageadas esperassem o término da sessão para a entrega do diploma aqui na 

frente, ok? Com a palavra o primeira-secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  
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Projeto de Resolução nº 2/2022, a Mesa da Câmara Municipal, “Regulamenta a licitação na 

modalidade pregão na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços 

no âmbito da Câmara Municipal de Indaiatuba”. Às comissões. 

Projeto de Lei Complementar nº 4/2022, a Mesa da Câmara Municipal, “Altera a Lei 

Complementar n° 38, de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre a reestruturação administrativa 

da Câmara Municipal de Indaiatuba e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 112/22, Ana Maria dos Santos, “Institui e inclui no calendário do município o Dia 

do Jornalista". Às Comissões. 

Projeto de Lei nº 120/22, Alexandre Peres, “Denomina Rua Alfredo Ulitska o logradouro público 

do Jardim Bom Sucesso”. Às Comissões. 

Projeto de Lei nº 121/22, Othniel Harfuch, “Dispõe sobre a política de prevenção e combate às 

amputações em pacientes diabéticos e dá outras providências”. Às Comissões. 

Projeto de Lei nº 122/22, Ricardo França, “Denomina Rua Carlos Henrique Lujan Mariotti o 

logradouro público do Jardim Bom Sucesso”. Às Comissões. 

Projeto de Lei nº 124/22, Executivo Municipal, “Dispõe sobre alteração das Leis Municipais nº 

7.682, de 14 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Indaiatuba 

para o período de 2022 a 2025, e da Lei nº 7.820, de 24 de junho de 2022, que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2023”. 

Às Comissões. 

Projeto de Lei nº 125/22, Wilson, Índio da Doze, “Institui Companhia de Reis, também 

denominada Folia de Reis ou Santo Reis como patrimônio cultural imaterial de Indaiatuba e dá 

outras providências”. Às Comissões. 

Projeto de Lei nº 126/22, Executivo Municipal, “Autoriza repasse de recursos financeiros, em 

favor das entidades que especifica no corrente exercício, e dá outras providências”. Às 

Comissões. 

Lidas, Sr. Presidente.  

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

encaminhadas às comissões. Estamos na Ordem do Dia. Com a palavra a primeira-secretária. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia. 
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Projeto de Lei nº 106/2022, Alexandre Peres, "Denomina a Rua Carlos Eduardo Lanzoni Ferreira 

o logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria Candida". Votação única simples. 

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 113/2022, Alexandre Peres, 

"Institui no Calendário Oficial do Município o mês de conscientização sobre os riscos das 

queimadas". Votação única simples. 

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

o autor do projeto, Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Bom, falando um pouquinho desse projeto. A 

gente tem uma lei municipal que é de minha autoria que proíbe as queimadas aqui no nosso 

município. Mas pouca gente sabe disso, tanto é que as queimadas continuam acontecendo. 

Então, nessa mesma linha, eu estou propondo agora um projeto de lei que é, de certa forma, 

complementar ao que já existe, que coloca, que insere no calendário oficial do município no mês 

de junho. Por que o mês de junho? Porque o mês de junho é aquele mês que antecede um dos 

meses mais críticos da estiagem, que é julho, sobre os riscos das queimadas. Então, o objetivo 

de colocar no calendário do município é que se discuta isso e que se propague que existe uma 

lei, que coloque, discuta-se os riscos à saúde humana, principalmente para quem tem problema 

pulmonar, para que incentive as pessoas a denunciarem para que se pegue em flagrante e por 

aí afora. Nós temos que acabar de uma vez por todas com essa questão das queimadas aqui no 

nosso município. Então, essa lei que já tem aprovada, que é de minha autoria, mais essa que eu 

espero que todos os colegas votem favorável, a gente vai fechando o cerco com relação a isso. 

Quero dizer também que eu discuti isso com o nosso comandante da Defesa Civil aqui na cidade, 

que é o Feijão, né? Então, isso foi sentado com o Feijão, pela Defesa Civil, e, juntos, a gente 

acabou elaborando essa lei e trazendo aqui para ser discutido em Plenário. Muito obrigado.  

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado. Com a palavra a primeira-secretária.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Projeto de Lei nº 115/2022, Alexandre Peres, 

"Denomina Rua Débora Rodrigues do Nascimento o logradouro público do Jardim Bom 

Sucesso". Votação única simples.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto está em discussão. O projeto está 

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

O projeto foi aprovado. É rápido.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 117/2022, Sérgio Teixeira, 

"Institui a Semana Municipal da Atividade Física no âmbito do Município de Indaiatuba, e dá 

outras providências". Votação única simples. 

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

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

O projeto foi aprovado.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 107/2022, Hélio Ribeiro, 

"Reconhece o cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de 

pessoas com deficiências não visíveis no âmbito do município de Indaiatuba". Primeira votação 

simples.  

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

está... Com a palavra o vereador autor do projeto, Hélio Ribeiro. Já estava votando, viu? Aqui é 

rápido.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite, novamente. Na verdade, todos os momentos 

da sessão são importantes, esse é o mais importante, quando se vota e discute os projetos, né? 

Apresentei um projeto aqui, até além dele... Esse negocinho estava em cima da mesa, eu fiquei 

perguntando para que era, Pepo, agora que eu entendi que era para isso aqui. Mas eu apresentei 

mais um projeto que diz respeito à questão do autismo, tenho quatro projetos de lei nessa Casa 

já aprovados. Um deles com o vereador Arthur, vereador Ricardo, diz respeito ao selo, né? Um 

outro... o M-chat. O M-chat, eu, Ricardo e o Arthur, diz respeito a um questionário que é feito, 

Doutor Othniel que está aqui sabe da importância que é, que o autismo pode ser detectado entre 

um ano e três anos da criança. Nós fizemos esse projeto. Tem um outro que é a questão do selo 

em locais com exclusividade, com atendimento preferencial. Criei a semana, também, de 

conscientização. E fiz um outro projeto que dá direito às pessoas portadoras do TEA, que é o 

transtorno do espectro autistas possam estacionar nas vagas dos portadores de deficiência. Tive 

uma certa dificuldade, Ana, quando eu fiz o projeto, depois de um ano nós conseguimos com 

que ele passasse a valer e as pessoas hoje têm direito a estacionar nessas vagas diferenciadas 

para portadores de deficiência. E agora fiz o do cordão de girassol, que é mais uma forma de 
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conscientizar, de identificar, porque realmente é uma grande dificuldade para a família que uma 

criança, que tem um adolescente, até um adulto portador do TEA. 

Estive na semana passada, retrasada, com o Doutor Othniel, conversando com a Tânia, que é 

uma das grandes responsáveis lá da criação do Espaço Avançar, discutindo algumas ações, que 

para que melhore cada vez mais. Não é algo que... não tem cura o autismo. Ou seja, a gente vai 

ter que sempre estar trabalhando e discutindo ações que visam melhorar para essas pessoas 

portaras do transtorno de espectro de autismo. E essa lei aqui que nós vamos votar em primeira 

votação é mais uma forma de conscientizar as pessoas. 

Eu fico pensando, Índio, aquelas crianças daquelas famílias mais simples, que às vezes as 

pessoas não têm conhecimento e acham que essa criança está com birra, que essa criança é 

manhosa. O quanto de dificuldade que essas famílias passam. Então, gente, são ações, são leis 

importantes, mas que são, além das leis, são necessárias ações importantes também, porque é 

uma tendência de aumentar cada vez mais. Nós temos, hoje, na cidade o Avançar e o Cirva, que 

atende essas crianças, mas nós temos algumas dificuldades ainda. Nós não conseguimos dar 

conta de atender toda essas crianças. E principalmente depois que eles entram na fase 

adolescente e na fase adulta. Ou seja, é uma causa que vale a pena lutar por ela. Eu sou um 

desses defensores dessa causa. Meu muito obrigado.  

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado. Com a palavra a primeira-secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 114/2022, Wilson, Índio da 

Doze, "Dispõe sobre a exposição de anúncios visuais por meio de engenhos de divulgação nos 

logradouros públicos do município de Indaiatuba e dá outras providências".  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Esse projeto tem algumas emendas, 

gostaria de pedir... tem cinco emendas, todas do autor do projeto. Pedir permissão para a gente 

votar em bloco, pode ser? Então, peço para que secretária leia as emendas, por favor.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda supressiva, “Suprime o inciso II do 

artigo 3° do Projeto de Lei n° 114/2022, que dispõe sobre a exposição de anúncios visuais. O 

inciso II do artigo 3º refere a cavalete e o contexto do projeto é regularizar somente o formato de 

wind banner. 
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O artigo 5º, autorização para instalação dos engenhos do que se trata essa lei depende de 

autorização prévia da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, a partir 

de processo administrativo aberto pelo estabelecimento interessado. 

Nos termos do artigo 151, inciso I, do regimento interno desta Casa, requer que após a aprovação 

do Plenário seja suprimido o Parágrafo Único do artigo 5º de Projeto de Lei nº 114/2022. Os 

demais regramentos atinentes à instalação dos engenhos que se trata esta lei seguem o disposto 

no Lei Municipal 4685/2005. 

O ato de concessão de licença que se refere este artigo somente poderá autorizar a exposição 

de dois engenhos de divulgação por estabelecimento comercial. 

O artigo 6º, multa de 50 a 650 Ufesp, no caso de inobservância do inciso anterior, alterando o 

valor da multa, pois o valor praticado atualmente não conduzia ao texto anterior. Sala das 

Sessões, 26 de julho de 2022, vereador Wilson, Índio da Doze."  

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

palavra o vereador Arthur Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigado 

pela palavra. Apenas um esclarecimento, aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer o 

vereador Índio, porque essa é uma marca dessa legislatura, por que... às vezes as pessoas 

perguntam: Mas por que o projeto tem cinco emendas, está se alterando? Porque nós estamos 

transformando um projeto importante, logicamente o vereador vai explicar para vocês qual é a 

ideia, mas nós estamos transformando um projeto importante em algo cem por cento exequível. 

Elaborado tanto pelo Legislativo, pelos vereadores, que trazem a ideia, trazem as 

regulamentações, mas também realizado de mãos atadas com o Executivo, com a prefeitura, 

para que essa lei saia doa papel, e isso é muito importante, e essa legislatura tem sido pautada 

por isso. Então me dá muito orgulho, como líder de governo ver uma situação como essa. E 

agradecer, de coração, ao vereador Índio, que propôs a lei, adequou a lei e vai fazer uma lei 

muito boa sair do papel e mudar a vida de vários comerciantes aí na cidade. Então, é importante 

salientar isso, é importante colocar isso para a população ter acesso, já que estamos aqui 

novamente presencialmente. E peço voto favorável de todas as emendas. Muito obrigado, Sr. 

Presidente.  

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

emendas estão em votação. As cinco emendas, nós vamos votar em bloco, ok? Os vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As emendas foram 
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aprovadas. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador autor do projeto, Índio da 

Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Quero aqui, primeiro, deixar também meu abraço 

ao nosso ex-vereador Gilson, tá? E também fazer um agradeço aqui, que não tive oportunidade, 

Sr. Presidente, porque para quem sabe, essa Casa, hoje, ela é totalmente acessível. Hoje, quem 

quiser vir aqui, vem à vontade, não vai ter nenhum problema. Quem quiser subir nos nossos 

gabinetes, também, não vai ter nenhum problema, porque tem elevador. Obrigado, Sr. 

Presidente, por você dar essa atenção, o Hélio Ribeiro, também, que começou a lei, por hoje nós 

termos uma Câmara de Vereadores que é exemplo para a região. 

Sr. Presidente, esta lei, eu peço aos nossos amigos vereadores que aprovem, por quê? Porque 

assim como o Hélio Ribeiro, como você, presidente, Vossa Excelência, desculpa, tem sido muito 

procurado, né, a respeito dessa situação que hoje nós cidade se encontra. Hoje, quando a gente 

anda no comércio, a gente vê, principalmente a nossa imprensa falada e escrita, a gente vê 

aquelas bandeirolas, denominadas wind banner. Isso é ilegal na nossa cidade, tá? E eu fui muito 

procurado pelos comerciantes, assim como o Hélio Ribeiro e o Pepo, nosso presidente, no qual 

deu a condição para que eu pudesse finalizar essa lei. Assim também como o Ricardo, que 

ajustou a lei. Todo mundo sabe que uma lei, quando ela é formada, ela tem vários ajustes. E o 

Ricardo, graças a Deus, conseguiu me ajudar para que a gente possa fazer com que essa lei 

seja aprovada, para dar condições para aqueles amigos comerciantes, possam ter essa 

divulgação e não sofram nenhum tipo de punição. Porque a fiscalização, infelizmente, gente, 

quando não é lei, eles vão e são obrigados a fazer tudo aquilo que eles são obrigados a fazer. E 

muita das vezes as pessoas entendem mal isso. Então, tenho certeza que essa lei vai ser 

aprovada e vai ajudar muito mesmo os nossos comerciantes de Indaiatuba. Obrigado, Sr. 

Presidente. Obrigado, Hélio Ribeiro. Obrigado, também, por vocês terem me ajudado com isso. 

E só fazer aqui um ajuste aqui, propaganda enganosa que o Hélio Ribeiro fez aqui hoje do 

Leandro Pinto, não é trinta e cinco anos, não, tá, Hélio, conserta isso aí, tá bom? É quarenta e 

sete.  

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

aqui parabenizar o vereador Arthur que participou na lei, ao Índio e ao Ricardo também que 

ajudou. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade 

em primeira votação. Com a palavra a primeira-secretária.  
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 116/2022, Sérgio Teixeira, 

"Estabelece diretrizes para a Política Municipal de Atendimento às Crianças com TEA, transtorno 

do espectro autista". Primeira votação simples.  

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

o autor do projeto, professor Sérgio.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Mais uma vez, boa noite. Obrigado, Sr. Presidente. 

Bom, esse projeto aqui vai de encontro, né, com o que o nobre vereador Hélio, relatou aqui, do 

projeto cordão de girassol. Só vou ler um item aqui desse projeto, tá? "Fica instituído no âmbito 

do município de Indaiatuba a política municipal de atendimento às crianças com transtorno do 

espectro autista. Utilização dos métodos pedagógicos reconhecidamente mais eficazes para 

garantir aprendizado de crianças autistas. Como estou na rede municipal de ensino, tá, educação 

infantil e fundamental 1, eu me deparo com essa situação e vejo que a prefeitura já executa esse 

atendimento. Mas para garantir isso, né, nas administrações futuras, estou sugerindo esse 

projeto de lei aí e peço a colaboração dos nobres colegas, joia? Obrigado, Sr. Presidente.  

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Queria aqui agradecer a presença de 

todos, todos os vereadores. Ah, não, temos Palavra Livre? Temos um inciso para a Palavra 

Livre? Na Palavra Livre, o vereador Arthur Spíndola. 

PALAVRA LIVRE 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, de forma bem rápida. Índio, eu 

tenho orgulho que meu pai chama Ricardo Spíndola, mas o meu é Arthur mesmo, tá?  

[Risos] 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Senhores, bem rapidinho na palavra livre. Eu 

quero deixar uma situação bem clara, e conto com o apoio de todos em relação a isso. Nós 

estamos circulando na cidade e cada vez mais a gente vê o descaso de empresas, como a CPFL, 

como a Vivo, dentre outras, com os próprios municipais. Fios jogados, instalados, derrubados, 

fios atrapalhando ruas, no meio de cruzamentos, né? A gente... eu não tenho capacidade técnica 

para saber se é um fio de energia ou se é um fio de internet, e também não me interessa, né? É 

uma questão que é um desrespeito com os cidadãos de Indaiatuba. Então, estou pedindo o uso 

agora da Palavra Livre, tenho certeza que todos os vereadores concordam comigo. Nós estamos 
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iniciando uma ofensiva contra isso. E nós não vamos mais tolerar este tratamento com a nossa 

cidade. Seja a CPFL, seja a Vivo, seja a empresa que for. Quem for o responsável, que trate a 

nossa cidade com respeito. Quando nós acharmos situações como essa, vamos divulgar, vamos 

trazer aqui na sessão, vamos divulgar na internet, vamos ao Ministério Público se for necessário, 

mas nós vamos resolver. Indaiatuba não aguenta mais esse tratamento por essas empresas. 

Obrigado pela palavra, Sr. Presidente.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Queria parabenizar o vereador e dizer que 

toda a responsabilidade é da CPFL, que ela é detentora dos postes e cobra aluguel por isso. 

Então, se tem alguma irregularidade nos fios, quem tem que responder é a CPFL, e ela que 

cobre as parceiras dela, que ela cobra aluguel. Queria aqui agradecer a presença de algumas 

pessoas, professor Gilson, professor Gilson, do Saae, que foi vereador aqui. Jorjão Sincero. 

Deixa eu ver quem mais, o Aliberti, o Wader, o Sérgio, enfim, o todos os assessores aqui. Uma 

camiseta bonita aí, viu? Parabéns. Duas camisetas bonitas aí. E a todos os presentes aqui. E 

declaro encerrada a 19ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. Um grande abraço a todos, 

que Deus acompanhe vocês e abençoe a vida de cada um.  

[Aplausos] 

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 57 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


