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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 15 de agosto de 2022 

 

Às dezessete horas e quarenta e quatro minutos do dia quinze 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 21ª Sessão Ordinária, presidida 

pelo Senhor JORGE LUIS LEPINSK e secretariada pela Vereadora SILENE SILVANA 

CARVALINI, com a presença dos(as) senhores(as) Vereadores(as): ALEXANDRE CARLOS 

PERES, ANA MARIA DOS SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES 

RIBEIRO, JORGE LUIS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, 

OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE 

SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS, totalizando quórum de doze 

vereadores. ABERTURA: Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os 

trabalhos. Após a leitura do texto bíblico pelo Sr. Vereador OTHNIEL HARFUCH – "Quem tem 

conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. ” 

(Provérbios, capítulo 17, versículo 27), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. 

EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 20ª Sessão Ordinária, de 08 de agosto de 2022. 

APROVADA (por unanimidade); Balancete 08/2022 – Presidente da Câmara Municipal – 

Balancete referente ao mês de julho 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 

1442/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Transformar toda a extensão da Rua das Palmeiras, 

com um trecho da Rua das Orquídeas, em sentido único; Nº 1443/22 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Viabilizar para que se faça preservação ambiental em uma área de 

aproximadamente de 60 mil metros quadrados, atrás da antiga empresa Alfa Car Funilaria e 

Pintura no Distrito Industrial, pois há minas d'água com muita água corrente; Nº 1444/22 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco na Rua Elias Fausto, próximo à 

escola Hélio Cerqueira Leite, Bairro Vila Furlan; Nº 1445/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Providenciar um novo acesso de entrada à Secretaria Municipal de Esportes pela Rua Miguel 

Domingues, sentido Bairro/Centro; Nº 1446/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar academia ao 

ar livre na Rua Oswaldo Groff, de fronte ao número 200 - Indaiatuba; Nº 1447/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Efetuar recuperação asfáltica e revitalização da Rua 24 de Maio - Indaiatuba; 

Nº 1448/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Providenciar repintura das faixas de parada 
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obrigatória (PARE), faixas de pedestres e faixas amarelas no entorno da Escola Maria Benedita 

Guimarães, localizada na Rua José da Silva Maciel; Nº 1449/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Efetuar a colocação de traves e redes para a prática de futebol nas quadras 

existentes no Jardim Paulista (área de lazer integrada ao Floresta Parque); Nº 1450/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar estudos para reutilizar a água da piscina que é 

eliminada durante a limpeza nos complexos esportivos de nossa cidade; Nº 1451/22 - HÉLIO 

ALVES RIBEIRO - Modificar o sentido do tráfego da Rua Sé, Jardim Paulista, tornando-a como 

via de mão única; Nº 1452/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar lixeira tipo container na Rua 

Anuar Sabino, próximo ao número 268, Jardim Oliveira Camargo; Nº 1453/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Implantar Delegacia de Proteção do Idoso; Nº 1454/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Implementar pontos de ônibus ecológicos nas vias públicas principais 

do município; Nº 1455/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar a viabilidade de 

instalação de faixa elevada na Avenida Francisco de Paula Leite, nas imediações do número 

1251, no Jardim Kioto II; Nº 1456/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Readequar o acesso 

aos pontos de ônibus da Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075), 

especificamente, os pontos de embarque situados no Km 57; Nº 1457/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Avaliar o controle do tráfego de veículos na Rua Antônio Soster, no 

Jardim Regina; Nº 1458/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para a 

implementação de centro de referência e assistência às pessoas em situação de 

vulnerabilidade; Nº 1459/22 - OTHNIEL HARFUCH - Providenciar demarcação de solo para 

vaga de idoso na Rua Pedro de Toledo, próximo ao número 656; Nº 1460/22 - OTHNIEL 

HARFUCH - Providenciar o recapeamento asfáltico na Avenida Eng. Fabio Roberto Barnabé; 

Nº 1461/22 - OTHNIEL HARFUCH - Realizar o serviço de repintura na sinalização de solo de 

faixa da vaga de estacionamento para motos, localizado na Rua Pedro de Toledo, defronte ao 

número 665; Nº 1462/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar ponto de apoio na Praça Francisco 

Xavier da Costa para entregadores motoboy, com banheiro e área para descanso; Nº 1463/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a instalação de lombadas na Rua Francisca Pires do Amaral - 

Terras de Itaici; Nº 1464/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar transformação do canteiro 

central da Avenida 9 de Dezembro, em frente à UNIMAX, em estacionamento de 45° graus; Nº 

1465/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Readequar sinalização de solo existente na Rua Madri, 

altura do número 239 - Jardim Europa; Nº 1466/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar 

recuperação asfáltica na Av. Horst Frederico João Heer, entre aos números 1.000 ao 3.000; Nº 

1467/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar recuperação de pavimentação asfáltica na Rua 

Moises Valezin, Caldeira; Nº 1468/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar 
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instalação de conjunto semafórico no cruzamento da Rua Vitória Régia com a Rua das 

Camélias, na Vila São José; Nº 1469/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar 

manutenção na Praça Votura, Jardim Pau Preto; Nº 1470/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Efetuar a revitalização da quadra de futebol do Jardim Oliveira Camargo; Nº 1471/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar construção/implantação de uma UPA - Unidade 

de Pronto Atendimento - na região do Campo Bonito; Nº 1472/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Providenciar manutenção e reforma do playground da Rua Francisco Soares Sebastião 

Sobrinho, 144 - Jardim dos Tucanos; Nº 1473/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Realizar um 

cronograma de retorno da campanha de conscientização do uso de vagas reservadas às 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no município; Nº 1474/22 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Instalar um redutor de velocidade (lombada) na Rua José Cheracomo (Ant. 

09), na altura do n°267 , Jardim Residencial Sabiás; Nº 1475/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Providenciar repintura da sinalização de solo na Rua Silvio Candello, cruzamento com a Rua 

José da Silva Maciel, Jardim Morada do Sol; Nº 1476/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Disponibilizar um espaço para realização de eventos e shows fora do perímetro urbano em 

Indaiatuba; Nº 1477/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar os reparos e manutenção necessária 

no sarjetão/canaleta para escoamento de água existente no cruzamento da Rua Dr. Raul David 

do Valle com a Rua Jordalino Pietro Bom, Jardim Morada do Sol; Nº 1478/22 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Instalar placas informativas do retorno existente na Alameda José Amstaldem, 

altura do Condomínio Parque dos Guarantãs; Nº 1479/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Implantar o programa de adestramento de cão-guia para deficientes visuais nas entidades 

sociais do município de Indaiatuba; Nº 1480/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Reformular 

processos seletivos e contratações para suprir em caráter emergencial a demanda atribuída à 

falta de servidores; Nº 1481/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Reformular critérios e regras 

para concessão de fraldas geriátricas nos programas do município de Indaiatuba; Nº 1482/22 - 

ANA MARIA DOS SANTOS - Elaborar programas especiais com aula de Equoterapia no 

tratamento de pessoas com deficiência do município de Indaiatuba; Nº 1483/22 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Providenciar reforma e manutenção da quadra poliesportiva do Conjunto 

Habitacional Caminho da Luz – Bairro Tombadouro; Nº 1484/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Providenciar estudos sobre aumento de contratação de cotas de atendimento para a realização 

de exames de usuários da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Augusto de 

Oliveira Camargo (HAOC); Nº 1485/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Providenciar 

melhorias na iluminação nas proximidades da Comunidade São Dimas, no Bairro Altos da Bela 

Vista; Nº 1486/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Criar um ecoponto no Jardim Juliana; Nº 
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1487/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Ofertar aulas ou cursos de Turismo às crianças e 

jovens do ensino municipal; Nº 1488/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar, junto ao 

Governo do Estado, cursos do “Via Rápida Empregos”; Nº 1489/22 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Realizar campanhas alertando a população sobre novas formas de estelionato 

virtual; Nº 1490/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Realizar manutenção e recapeamento do asfalto 

por toda a extensão da Alameda Ezequiel Montoanelli; Nº 1491/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Viabilizar, junto à CPFL e às empresas de telecomunicações, melhorias na 

infraestrutura dos cabos nos postes do Distrito Industrial Industrial João Narezzi; Nº 1492/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar um EcoBike no Parque Ecológico, próximo ao 

Espaço PET; Nº 1493/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Providenciar substituição da 

iluminação pública por lâmpadas de LED´s no Bairro Bela Vista e Jd. Europa; Nº 1494/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar pintura de identificação do complexo e das modalidades 

oferecidas no Centro de Lutas João Pioli; Nº 1495/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar 

recapeamento em toda a extensão da Rua Carlos Klinke - Vila Lopes; Nº 1496/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Instalar semáforo para pedestres na Avenida Conceição, proximidades do 

número 1950 — Vila Soriano; Nº 1497/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar semáforo no 

cruzamento da Av. Ario Barnabé com a Rua José Carlos Wolf; Nº 1498/22 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Realizar estudo de viabilidade visando o aumento de demarcação de vagas de 

estacionamento para motos no Boulevard da CECAP; Nº 1499/22 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Viabilizar estudo para revitalização e instalação de uma Praça na Associação XII de 

Junho, no Endereço Rua Padre Francisco de Paula Cabral Vasconcelos (Ant. 13), 786, Jardim 

Morada do Sol. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos servidores da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo e da entidade VOLACC - Voluntários de Apoio no 

Combate ao Câncer. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a indicações de suas 

autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS, HÉLIO ALVES RIBEIRO, OTHNIEL HARFUCH, 

ALEXANDRE CARLOS PERES, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA e JORGE LUÍS LEPINSK. 

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

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

moções: Nº 266/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula a Império Conservação Patrimonial e 

Serviços LTDA. pelos 25 anos de serviços prestados com excelência aos seus clientes; Nº 

274/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a AMG Advocacia e sua equipe jurídica em 

homenagem ao "Dia do Advogado", comemorado em 11 de agosto; Nº 275/22 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Congratula a Sra. Rita de Cássia Adriano Fernandes de Oliveira em homenagem 
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ao "Dia Nacional dos Profissionais da Educação", comemorado em 6 de agosto; Nº 276/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Sra. Sonia Aparecida Bortoletto em homenagem ao 

"Dia Nacional dos Profissionais da Educação", comemorado em 6 de agosto; Nº 277/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Sra. Belmira de Almeida Carvalho em homenagem ao 

"Dia Nacional dos Profissionais da Educação", comemorado em 6 de agosto; Nº 278/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Apoio à Carta pela Democracia, de iniciativa da Faculdade de 

Direito da USP; Nº 279/22 - OTHNIEL HARFUCH - Congratula o Maestro Plinio Paulo Vital da 

Silva pelos serviços prestados à cultura em nosso município; Nº 280/22 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Congratula o Dr. José Carlos Arantes, da Arantes Advocacia, pelo Dia do 

Advogado, celebrado em 11 de agosto; Nº 281/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula 

a Dra. Nair Aparecida Christo pelo dia do Advogado, comemorado anualmente em 11 de 

agosto; Nº 282/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o Presidente Darley Fernando Grana 

pela criação da Associação Desportiva Nando Grana; Nº 283/22 - JORGE LUÍS LEPINSK, 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula a Lojas Cem, em nome de seus sócios diretores 

Cícero Dalla Vecchia, Giacomo Dalla Vecchia, Natale Dalla Vecchia e Roberto Benito, pelos 70 

anos de existência. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os Srs. 

Vereadores OTHNIEL HARFUCH, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, LEANDRO JOSÉ PINTO e 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. Colocadas em votação, as moções foram APROVADAS (por 

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

Projeto de Lei Nº 128/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina “Maitê Concolato Viâna” 

o próprio municipal que especifica, localizado na Vila Brigadeiro Faria Lima; Projeto de Lei Nº 

132/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Denomina Rua Ervino Sieg o logradouro público do 

loteamento Parque Reserva Santa Maria, que especifica; Projeto de Lei Nº 134/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Dispõe sobre a proibição da 

fabricação, distribuição, venda ou utilização de coleiras de choque e coleiras ultrassônicas em 

cães no Município de Indaiatuba, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 135/22 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Dispõe sobre a instituição do Selo "Empresa Amiga dos Autistas" e dá 

outras providências; Projeto de Lei Nº 138/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Denomina 

"Rua Maria José Pavan Simões" o logradouro do Jardim Residencial Dona Maria Cândida; 

Projeto de Lei Nº 142/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Altera dispositivos da Lei nº 7.833, de 02 

de agosto de 2022, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de Supermercados e similares, no 

âmbito do município de Indaiatuba, de possuírem carrinhos de compras adaptados às pessoas 

com deficiência”; Projeto de Lei Nº 147/22 - Executivo Municipal - Dispõe sobre a aprovação de 

parcelamento do solo urbano para fins de interesse social, define critérios para regularização 
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fundiária urbana de interesse social (Reurb-S), na forma da Lei Federal nº 13.465, de 11 de 

julho de 2017, e dá outras providências. Todos os projetos lidos foram encaminhados às 

comissões permanentes a eles pertinentes, para a elaboração dos devidos pareceres, nos 

termos do artigo 168, caput, do Regimento Interno. Em seguida, a Mesa da Câmara 

apresentou requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei Nº 142/2022 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Altera dispositivos da Lei nº 7.833, de 02 de agosto de 2022, que “Dispõe sobre 

a obrigatoriedade de Supermercados e similares, no âmbito do município de Indaiatuba, de 

possuírem carrinhos de compras adaptados às pessoas com deficiência”. Colocado em 

votação, o requerimento foi APROVADO (por unanimidade); e ao Projeto de Lei Nº 147/22 - 

Executivo Municipal - Dispõe sobre a aprovação de parcelamento do solo urbano para fins de 

interesse social, define critérios para regularização fundiária urbana de interesse social (Reurb-

S), na forma da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e dá outras providências. 

Colocado em votação, o requerimento foi APROVADO (favoráveis: ALEXANDRE CARLOS 

PERES, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUIS LEPINSK, 

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

TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS; contrários: ANA 

MARIA DOS SANTOS e RICARDO LONGATTI FRANÇA), e os referidos projetos passaram a 

ter preferência sobre todas as matérias da Ordem do Dia, nos termos do artigo 134, parágrafo 

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

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

SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, 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 142/2022 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Altera dispositivos da Lei nº 

7.833, de 02 de agosto de 2022, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de Supermercados e 

similares, no âmbito do município de Indaiatuba, de possuírem carrinhos de compras 

adaptados às pessoas com deficiência”. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. 

Vereador LEANDRO JOSÉ PINTO comentou que já existe lei que obriga a disponibilização, 

pelos mercados, de carrinhos adaptados para pessoas com deficiência, e que esse projeto tem 

por objetivo aumentar o prazo de entrada em vigor da lei, para que os mercados tenham mais 

tempo para se adequarem à legislação. Ainda em discussão, com a palavra, o Sr. Presidente 

parabenizou o Sr. Vereador LEANDRO JOSÉ PINTO pelo projeto. Colocado em votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 147/2022 - Executivo Municipal - Dispõe 
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sobre a aprovação de parcelamento do solo urbano para fins de interesse social, define 

critérios para regularização fundiária urbana de interesse social (Reurb-S), na forma da Lei 

Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e dá outras providências. Emenda Nº 1 (Aditiva) - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Altera a redação do Art. 1º do Projeto de Lei nº 147/2022; Emenda Nº 

2 (Substitutiva) - JORGE LUÍS LEPINSK - Altera a redação do Parágrafo 1º do Projeto de Lei 

nº 147/2022. Colocadas em discussão e votação, as emendas foram APROVADAS (por 

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

Em seguida, usou da palavra para fazer a justificativa de voto o Sr. Vereador RICARDO 

LONGATTI FRANÇA, que explicou o voto contrário ao regime de urgência pelo fato de o 

projeto ter sido apresentado minutos antes da sessão e por tratar de uma lei de difícil alteração, 

comentando que o projeto visa facilitar a concessão de habitação popular para o município; em 

seguida, destacou que as emendas apresentadas pelo Sr. Presidente visaram melhorar a 

proposição, mas enfatizou que é fundamental projetos sobre esse assunto seguirem o prazo 

normal de tramitação. Com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA 

comentou que o projeto foi amplamente debatido, e que é necessário e urgente trabalhar em 

cima de questões sobre habitação popular, porque o déficit habitacional da cidade está 

chegando a doze mil famílias, dando alguns exemplos do que está sendo alterado para garantir 

uma habitação digna à socidade. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu o voto favorável 

da oposição, comentando que o governo federal deixa muito a desejar na parte habitacional, e 

ressaltou que, quando o assunto é beneficiar a população, a Câmara sempre está presente e 

ajudando o Executivo; Projeto de Decreto Legislativo Nº 16/2022 - 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 - Dispõe sobre a concessão de 

Título Honorífico de Empresário do Ano "Raffaello Fantelli" ao Sr. Júlio Cesar Miranda Filho. 

Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª 

Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 130/2022 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Denomina "Ismael Ferreira de Souza" o logradouro público do 

Loteamento Jardim Bom Sucesso, que especifica; e Projeto de Lei Nº 131/2022 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Denomina Rua Flávio Ambiel o logradouro público do loteamento Parque 

Reserva Santa Maria, que especifica. Colocados em discussão e votação, foram APROVADOS 

(por unanimidade); Projeto de Lei Nº 121/2022 - OTHNIEL HARFUCH - Dispõe sobre a política 

de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos e dá outras providências. 
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Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade) em segunda votação; 

Projeto de Lei Nº 124/2022 - 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. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador RICARDO 

LONGATTI FRANÇA comentou que existiram muitas dúvidas em relação ao projeto na semana 

anterior, e esclareceu que não houve alteração orçamentária que impactasse o funcionalismo, 

mas sim uma simples mudança na forma de exibição dos dados. Colocado em votação, foi 

APROVADO (por unanimidade) em segunda votação; Projeto de Lei Nº 127/2022 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Município de 

Indaiatuba, em eventos que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá 

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

em primeira votação. Não havendo mais nenhuma proposição a ser deliberada, passou-se à 

Palavra Livre. PALAVRA LIVRE: Inscreveu-se o Sr. Vereador LEANDRO JOSÉ PINTO, que 

manifestou o seu descontentamento com a tradicional Festa do Peão da cidade de Indaiatuba 

(FAICI) quanto aos valores cobrados pelos ingressos e pela consumição, além da falta de 

segurança; em seguida, sugeriu que, para o próximo ano, seja feita uma comissão para 

averiguar a festa, uma vez que, mesmo sendo privada, recebe o apoio da Prefeitura. Com a 

palavra, o Sr. Presidente também demonstrou sua indignação em relação aos valores e 

horários de chegada dos artistas contratados, sugerindo que os vereadores legislassem a 

respeito. Nada mais havendo a se tratar, às dezenove horas e um minuto, o Sr. Presidente 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão. De tudo, para constar, 

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

Sra. 1ª Secretária. 

 

 

 

JORGE LUÍS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

Presidente 1ª Secretária 
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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 15 de agosto de 2022 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Boa noite a todos. Vamos dar início a 

nossa sessão. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o pessoal, por favor. Declaro 

aberta a 21ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um (sic). Para leitura de um trecho da 

Bíblia, eu convido o vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Boa noite a todos: “Quem tem conhecimento é com 

comedido no falar e quem tem entendimento é de espírito sereno”. Provérbios, Capítulo 17, 

Versículo 27. 

EXPEDIENTE 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]. 

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

Carvalini. 

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

da 20ª Sessão Ordinária de oito de agosto de dois mil e vinte e dois. 

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

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

Ata foi aprovada por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Balancete 8/2022, presidente da Câmara 

Municipal, “Balancete referente ao mês de julho de 2022”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O balancete se encontra no expediente da 

Casa, na secretaria, à disposição dos nobres pares. Vamos para as indicações. Com a palavra 

a primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações.  

Luiz Chiaparine, “Transformar toda a extensão da Rua das Palmeiras, com um trecho da Rua 

das Orquídeas, em sentido único”. 
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Wilson Índio da Doze, “Viabilizar estudos para reutilizar a água da piscina que é eliminada 

durante a limpeza nos complexos esportivos de nossa cidade”. 

Ricardo França, “Implantar Delegacia de Proteção do Idoso”. 

Othniel Harfuch, “Providenciar o recapeamento asfáltico na Avenida Engenheiro Fábio Roberto 

Barnabé”. 

Alexandre Peres, “Providenciar construção ou implantação de uma UPA, Unidade de Pronto 

Atendimento, na região do Campo Bonito”. 

Sérgio Teixeira, “Realizar um cronograma de retorno da campanha de conscientização do uso 

de vagas reservadas às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no município”. 

Pepo, “Disponibilizar um espaço para realização de eventos e shows fora do perímetro urbano 

em Indaiatuba”. 

Ana Maria dos Santos, “Reformular processos seletivos e contratações para suprir em caráter 

emergencial a demanda atribuída à falta de servidores”. 

Arthur Spíndola, “Providenciar melhorias na iluminação nas proximidades da Comunidade São 

Dimas, no bairro Altos da Bela Vista”. 

Silene Carvalini, “Viabilizar, junto à CPFL, às empresas de telecomunicações, melhorias na 

infraestrutura dos cabos nos postes do Distrito Industrial João Narezzi”. 

Leandro Pinto, “Realizar pintura de identificação do complexo e das modalidades oferecidas no 

Centro de Lutas João Pioli”. 

Hélio Ribeiro, “Instalar semáforo no cruzamento da Avenida Ário Barnabé com a Rua José 

Carlos Wolf”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu queria aqui, antes de passar a palavra, 

agradecer a presença da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sejam sempre bem-

vindos a essa Casa e agradecer todo o trabalho que vocês fazem não só em Indaiatuba, mas 

em toda a região. Queria aqui cumprimentar ao Volacc, em nome do meu professor, Senhor 

Joly, e a sua esposa Dona Joana. Sempre um prazer tê-lo aqui. Com a palavra o vereador 

Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa tarde, quase noite, a todos os presentes, a Mesa, 

presidente, aos colegas vereadores. Agradeço aqui a palavra. A indicação em destaque que eu 
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faço aí é para a prefeitura reorganizar o cronograma de campanha de conscientização do uso 

de vagas reservadas a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Isso é algo que tem 

que ser constante. Não adianta a gente ter apenas um mês, uma semana dessa 

conscientização e esquece, tá? Porque a pessoa às vezes para nessa vaga e fala: “Ah, só um 

minutinho”. Esse um minutinho faz diferença, tá? Então não tem esse negócio de só um 

minutinho. A vaga é para pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Ponto, acabou. Se for 

algum veículo que estiver ali tem que ser multado, guinchado e assim por diante. Então tem 

que tomar essas medidas. Mas para que isso não aconteça, que a prefeitura volte com esse 

cronograma da campanha aí para conscientizar a população de que ali é uma vaga reservada 

para pessoa com deficiência. Tá joia? Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 

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

falada e escrita. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a nossa honrosa e gloriosa Polícia 

Militar, representada aqui. Obrigado por vocês defenderem tanto as nossas vidas aí. Obrigado 

aí também presença da Volacc, seus representantes. Sr. Presidente, todo mundo sabe a 

situação que o nosso mundo está atravessando aí, não é Indaiatuba, não, problema da água. E 

eu com a minha equipe, nós conseguimos descobrir um local que é uma benção, entendeu? O 

quanto de água que é jorrado naquele local, é lá no Distrito Industrial João Narezzi, no qual eu 

estou solicitando para que seja feito naquele local uma revitalização por completo, assim 

também como eu peço para aquelas pessoas que quando vão tirar água nesses locais, gente, 

que respeitem esses locais. Sabe o que as pessoas deixam de presente lá no local, Sr. 

Presidente, Doutor Carotti? Eles deixam garrafa, eles deixam saco plástico, eles deixam até 

resto de construções. É esse o agradecimento que eles dão para o meio ambiente. Então estou 

solicitando para que a secretaria competente possa fazer um estudo nesses locais, porque 

brevemente nós não vamos ter mais essa riqueza na nossa vida.  

Sr. Presidente, estou pedindo também para que seja providenciado... ali todo mundo quando 

vai para a Fiec ali, na Secretaria de Esporte, tem que dar a volta em todo o Jardim Regina ali 

por cima, porque não tem um espaço simples para que as pessoas possam entrar por ali. Eu 

não entendo por qual motivo que não foi feito essa entrada ali ainda para facilitar aquelas 

pessoas quando vão naqueles locais. Sr. Presidente, obrigado pela palavra. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As indicações continuam em discussão. 

Com a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. 

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

Boa noite a todos integrantes da Mesa, os companheiros, vereadores, Silene, a imprensa e o 

pessoal de casa. Antes de eu falar da minha indicação, eu quero agradecer com muito carinho 

a presença desse grupo lindo da Volacc, na presença da Dona Joanna aí, Senhor Joly, Silvio, e 

todos os convidados. Gratidão a todos. Vocês fazem a diferença aqui em Indaiatuba. Gratidão 

pelo trabalho que vocês vêm prestando há vinte e oito anos aqui em Indaiatuba, dando amparo 

com assistência social, psicossocial, psicológica e com a fisioterapia e dentre outros trabalhos, 

que a gente sabe que é uma infinidade que vocês dão de assistência aos pacientes 

oncológicos aqui em Indaiatuba. Gratidão de coração. Eu tenho uma irmã que já foi assistida 

por vocês. Eu só tenho que agradecer. Muita luz para todos vocês da Volacc.  

Agradeço também a Dona Alzira Perini Ambil. Gratidão, Alzira, por estar aqui. Sinta o nosso 

abraço, o nosso carinho por todos lá do Jardim Brasil e por toda Indaiatuba, pelo trabalho lindo, 

voluntário que você faz, pelos trinta anos, o trabalho voluntariado, que dá, assim, uma honra 

para nós termos você ali no Jardim Brasil e como exemplo para todos nós, tá? Gratidão e muita 

luz para você.  

E também quero fazer minha homenagem aqui, agradecer a presença do comandante Jaelson 

Ferreira Nobre, que está aqui junto com o PM Mateus Vinícius da Silva Carriel, o PM Heverton 

Rafael Rodrigues Tamos de Souza e o PM Lucas Henrique Mimo Nunes, salvando vidas, 

assim como salvaram da Nicolly, engasgada na Rodovia Alberto Santos Dumont. Gratidão a 

todos e fica aqui o exemplo para aqueles que acham que vocês estão ali só para ver carro 

passar. Não, vocês estão ali para salvar vidas, tá? Sintam meu abraço, a minha gratidão. 

Indaiatuba agradece a todos vocês. Muita paz, muita luz, muita proteção para todos. 

E a minha indicação que eu trago... Uma das indicações que eu faço hoje é para que tenha 

adestrador, cão-guia, para os deficientes visuais. Muitos deles não têm condições nem de 

comprar o cachorro, imagina pagar um adestrador. Então venho novamente fazer essa 

indicação e pedir para o Poder Executivo que tome essa providência, que traga esse programa 

para os deficientes visuais, vai trazer muito conforto para eles, eles vão ter mais ânimo para 

sair de casa com o seu cão-guia. 

E a outra indicação que eu peço também é que seja aumentada as cotas de exames no 

hospital, no Haoc. Às vezes a pessoa está ali, ela está na fila para fazer o exame e de repente 
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ela espera, espera, quando chega a vez dela, acabou a cota de exames. Isso é muito 

importante, isso é muito sério. Nós precisamos de mais. Quem depende do SUS passa por 

essa necessidade. Então fica aqui mais uma indicação a esse respeito. Eu espero que sejamos 

atendidos para o melhor de todos. Gratidão e boa sessão a todos. 

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

Com a palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos, Sr. Presidente, vereadores, 

vereadoras. Apresentei algumas indicações hoje, uma delas diz respeito ao recapeamento da 

via Ezequiel Montoanelli, em Itaici, em toda a sua extensão. E uma outra diz respeito à 

instalação de um semáforo ali na Ário Barnabé, no cruzamento com a José Carlos Wolf, aquela 

rua quando você pega ali pelo Tancredo Neves e atravessa, chegando ali na Morada do Sol. É 

até estranho, porque nós já temos um semáforo lá embaixo, e por incrível que pareça, o pedido 

desse semáforo é por causa dos carros que estão subindo, porque eles passam pelo semáforo 

ali na Fábio Roberto e chegam nesse ponto dessa rua praticamente a uns sessenta 

quilômetros por hora. Dia desses eu parei lá, eu parei, o carro do lado seguiu em frente, quase 

que ele pegou duas motos. Em vez de uma, quase pegou duas motos. Um dos rapazes 

conseguiu desviar e ficou uns cinco minutos parado agradecendo a Deus por ter sido salvo, 

porque quase que deu um acidente fatal ali. Então o motivo desse pedido, desse semáforo, ou 

que pelo menos, por mais estranho que seja, que seja feita uma faixa de pedestre elevada no 

meio da avenida, no sentido de conter a velocidade dos veículos. E é percebido pelas pessoas 

que têm vindo a sessão, até quero aproveitar, cumprimentar o Silvio, Dona Joanna Joly, 

pessoal da Volacc, a Polícia Militar, todas as demais pessoas que vão ser homenageadas hoje 

através de moções. Eu acho que quando nós homenageamos vocês, além da importância da 

moção que vocês recebem, tem importância de vocês estarem aqui acompanhando o nosso 

trabalho. Então parabéns a todos vocês já antecipadamente, já que eu não vou falar durante a 

moção. E como eu estava falando, muitas pessoas que aqui vêm têm acompanhado que todas 

as semanas a maioria das indicações, a maioria dos pedidos são relacionados ao trânsito da 

nossa cidade. Essa é a nossa função, enquanto representante de vocês, enquanto canal direto 

da população, que chegam até nós ou muitas coisas nós mesmos percebemos. Mas até já 

havia falado anteriormente, temos percebido algumas melhoras, principalmente ali na Fábio 

Roberto Barnabé, naqueles retornos que foram feitos ali, mas tem alguns lugares da cidade 

que necessitam de uma atenção maior, talvez um estudo mais aprofundado do nosso trânsito. 

Até porque a última vez que eu tive conhecimento nós tínhamos mais de duzentos mil veículos 
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na cidade. Para uma população que talvez esteja chegando a trezentas mil pessoas, nós 

temos mais de duzentos mil veículos trafegando pela cidade. Então o trânsito, a mobilidade 

urbana acaba sendo algo de extrema importância, que merece uma atenção especial do nosso 

Executivo e das autoridades competentes, além de nós aqui, enquanto vereadores, que nos 

momentos oportunos apontamos algumas melhorias que devem ser feitas relacionadas ao 

trânsito da nossa sociedade. Meu muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ainda nas indicações. Com a palavra o 

vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Boa noite a todos. Cumprimento o pessoal da Polícia 

Militar, pessoal da Volacc, como a Ana mesmo disse, que trabalha com o coração, então acho 

que cabe sempre um cumprimento a essas pessoas. A minha indicação, aproveitando a deixa 

do Hélio, é sobre pavimentação mesmo asfáltica das nossas ruas. Existe um pedaço da 

Avenida Fábio Roberto Barnabé que vai desde a Ário Barnabé até o Corolla, é um pedaço que 

o asfalto está muito ruim, e para veículos, para carros já é ruim, para moto é pior ainda. Várias 

vezes, eu gosto de andar de moto e eu vou para lá, porque eu trabalho no Corolla, e algumas 

vezes até caí pelas depressões e pelas lombadas que têm, que não são lombadas de 

pedestre. Então eu estou fazendo indicação para que se tente pavimentar ou corrigir esses 

buracos todos que ficam lá. E é isso. Eu acho que, como o Hélio mesmo disse, nós estamos 

com duzentos e cinquenta mil veículos, né, Hélio? se não me engano, que você falou, e a 

cidade precisa ser um pouco mais cuidada e um pouco mais observada nessa parte de tráfego 

e de trânsito. Obrigado. 

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

Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Boa noite, nobres 

vereadores. Boa noite, imprensa, aqui registrando tudo o que está acontecendo. Boa noite, 

meus eternos professores, Geraldo Joly, Joanna Joly. Boa noite, Silvio, presidente da Volacc, 

que no final do ano será agraciado aqui com Título de Cidadão Indaiatubano, mais do que 

merecido. Também queria cumprimentar e agradecer a presença dos representantes aqui da 

Polícia Militar de Indaiatuba, que faz um trabalho que orgulha muito a nossa cidade, que é 

fundamental junto com a nossa Guarda Municipal para a nossa segurança. Muito obrigado pela 

presença de todos.  
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Enfim, eu vou falar de algumas indicações aqui. Uma delas é que se torne viável para jogar 

futebol a área de lazer lá do Jardim Paulista, que se coloque lá traves, redes, para a criançada 

lá poder jogar futebol e porque o esporte dignifica a criança, dignifica o homem e tudo mais. É 

importante adequar aquela região para um joguinho de futebol. 

Também queria registrar aqui que na Rua Vitória Régia com a Rua das Camélias, ali perto de 

onde... na esquina de onde funcionou a Grotem, ali está tendo acidente a todo momento. Então 

eu estou pedindo aqui uma viabilidade para ver se não cabe um conjunto semafórico naquele 

local. O Hélio até que falou muito bem aqui, a gente tem muitas demandas com relação ao 

trânsito, ao desenvolvimento viário e em relação à mobilidade urbana. E metade do que a 

gente pede aqui, se vocês prestarem atenção, tem a ver com isso. Mas a gente está 

caminhando a passos largos. 

Uma outra indicação que quero destacar também aqui é uma manutenção lá na Praça Votura, 

lá no Pau Preto, é uma praça que já tem em torno de trinta e cinco anos de existência. 

Algumas coisas foram feitas recentemente, que eu estive com o secretário de Urbanismo lá, 

alguns buracos que tinham na praça lá no calçamento foram consertados, mas tem que ainda 

recuperar a parte de ginástica, a parte do parquinho das crianças, o banheiro. Então eu estou 

solicitando aqui que se faça uma manutenção naquela praça tão aconchegante que é a Praça 

Votura. 

Por fim, que eu quero destacar aqui é que a prefeitura corra atrás, tente viabilizar algum 

recurso federal para a gente levar uma UPA lá para a região do Campo Bonito. Nós estamos 

em um momento aqui de eleição, e eu acho que nesses momentos esses deputados que vão 

vir para cá tentar pegar voto, vamos tentar arrancar deles, né, Pepo? Tentar arrancar deles, 

que traga algum recurso federal para a gente poder levar uma UPA para aquela região, porque 

a UPA, como nós temos uma aqui, que foi recurso federal, ela é um braço do Haoc. Então eu 

acho que mais uma é de extrema importância aqui para a nossa cidade, porque o Haoc quando 

colocou a ala nova dobrou o número de leitos, e mesmo assim está cheio, porque está sendo... 

é atendido pessoas de toda a região aqui nesse nosso hospital. Então mais uma UPA é mais 

um fôlego que dá para a saúde de Indaiatuba. Muito obrigado. 

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

Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

vereadores, a imprensa que nos acompanha, mais uma vez obrigado pela presença de vocês, 
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a todos que nos assistem aqui presencialmente e virtualmente, como é bom ver cada semana 

que passa nessa sessão cada vez mais gente vindo acompanhar o nosso trabalho. Muito 

obrigado pela presença de todos vocês. Sr. Presidente, falando rapidamente das minhas 

indicações. Em primeiro lugar, a melhoria na iluminação na Comunidade São Dimas, ali no alto 

da Bela Vista. A gente tem ali um local bastante frequentado, bastante conhecido e que tem um 

sistema de iluminação, mas ele é ineficiente no momento, porque a iluminação não está dando 

conta daquele local. E aí como nós temos uma avenida próxima, fica um local muito próximo a 

acontecer algum tipo de violência. E não é isso o que a gente quer. Então é importante que a 

gente tenha um projeto de melhorar a iluminação daquele local. 

Segundo lugar, a criação de ecoponto no Jardim Juliana. Nós sabemos que naquela região ali 

próximo ao Jardim Itaici, para quem não conhece perto do Condomínio Moradas, do Villagio, 

do Piemonte, do Chácaras Colinas, ali a gente tem uma população muito grande e está 

crescendo cada vez. Então a instalação de uma [ininteligível] ecoponto, a gente consegue 

garantir que as pessoas vão criando o hábito da coleta seletiva, da reciclagem, da separação 

de materiais, que é tão importante. 

Terceiro, Sr. Presidente, ofertar aulas ou curso de turismo a crianças e jovens do Ensino 

Municipal. A gente tem inclusive uma programação não só com as próprias escolas municipais 

mas também com os cursos, e nós temos um exemplo muito legal que é a cidade de Holambra. 

Para quem não conhece, é uma cidade que fez essa inclusão do turismo dentro da grade 

escolar e a partir disso começou a gerar riquezas, porque poucos às vezes veem isso na 

escola, só escolas que são específicas. Mas Indaiatuba tem muitas riquezas que não são 

exploradas na questão do turismo. Nós temos o Parque Ecológico que nós recentemente 

nomeamos Doutor Clain Ferrari, temos o Museu da Água, tem o Mosteiro Itaici. Nós vamos, 

semana que vem, na inauguração da estação de Itaici, que também vai virar um polo cultural. 

Então dentro disso a gente poderia trazer para as nossas crianças esse ensinamento e para 

garantir o turismo lá na frente.  

A viabilização do Via Rápida Empregos, programa do governo estadual que nos ajuda 

bastante. Tenho conversado bastante com o nosso deputado Rogério Nogueira sobre isso, e 

ele tem se comprometido também a trazer esse programa para o município, porque pós-

pandemia uma coisa que está faltando é emprego. 

E por último, Sr. Presidente, para tentar não estourar esse tempo, campanhas alertando a 

população sobre formas de estelionato virtual. Quantos aqui nesse Plenário devem conhecer 
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pessoas que alguém sofreu golpe do Pix, perdeu Instagram com ‘nego’ vendendo sempre as 

mesmas coisas nos mesmos valores. Isso está se tornando cada vez mais comum. E com um 

levantamento junto à Polícia Civil nós descobrimos que cresceu cinquenta e oitenta por cento 

no Brasil. Então nós precisamos fazer campanhas de conscientização para levar a população 

formas de não cair nesse tipo de golpe, nesse tipo de estelionato. Está se tornando algo muito 

comum, e nós, como poder público, podemos agir para tentar orientar o máximo possível. 

Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. 

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

Opa. Boa noite mais uma vez a todos, imprensa falada e escrita, nobres colegas, Polícia 

Militar, Volacc, em nome do Jorjão Sincero cumprimento todos os amigos aqui presentes. 

Deixa eu ver quem mais está aqui. Aos assessores dessa Casa, os colaboradores, ao Ivan 

Nogueira, ao Rogério, da prefeitura, Rogério, que vem desempenhando um trabalho 

maravilhoso na prefeitura, Ivan também frente... O Ivan é o diretor que mais tem função na 

prefeitura, não é, Ivan? Homem que trabalha demais. Ponto Azul, rodoviária, Ponto Cidadão, 

Poupatempo. Parabéns, Ivan. 

Eu fiz algumas indicações. Eu gostaria de dar destaque em uma, que há tempos - Plínio(F) 

presente também - me chama atenção. Indaiatuba é uma cidade que nós temos quase tudo, 

mas infelizmente nós não temos um local para os jovens, para eventos de jovens. Hoje, a 

cidade tem vários condomínios e chácaras, e a prefeitura não dá autorização para esses 

eventos dos jovens, e eles acabam fazendo, levando incômodo para os vizinhos e complica 

bastante. A prefeitura, então peço para o Gaspar disponibilizar urgente um espaço para 

eventos dos jovens para ouvir som. Indaiatuba todo mundo sabe que é uma lei que é proibido 

ouvir som automotivo. Se vocês passam no Parque Ecológico durante o final de semana à 

noite, o parque é fechado, porque o jovem não pode ouvir som. E é claro, porque tem 

condomínio do lado, tem... incomoda. Mas ao mesmo tempo, todo mundo aqui já foi jovem. 

Tem que ter um espaço para eles curtirem o som. Eu costumo dizer que Indaiatuba é assim, 

pode traficar, mas não pode usar, porque o som, ele compra em uma loja, ele paga a nota 

fiscal do som dele, quando ele liga o som na rua, ele é multado, a Guarda Municipal apreende 

o veículo, e ele tem que pagar cerca de dois mil reais para tirar o veículo, que eu acho errado. 

E eu sempre bati nisso, porque eu acho correto inibir o som, porque o jovem não pode encher 

o ‘saco’ da população. Mas a partir do momento que se disponibilizar um lugar no Distrito 

Industrial para o jovem que quer ouvir som, aí acaba o quê? Eles vão no Parque Ecológico, aí 

eles saem de lá, a polícia tira, eles vão para a avenida mais para cima, eles vão migrando de 
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lugares em lugares, porque não tem um lugar específico para eles que não incomode ninguém. 

Então precisa urgente de um espaço para eles. Tem as pessoas que gostam de comprar um 

som e ouvir. Vai ouvir na cidade? Não, está errado. Então tem que ter um lugar no distrito. E a 

mesma coisa para realização de um evento. Como que ele vai alugar uma chácara, por 

exemplo, eu vou falar aqui uma chácara na Colinas ou Itaici, fazer evento. Não pode, porque as 

pessoas que compram chácara querem sossego. Então tendo um espaço no Distrito Industrial, 

fora do perímetro urbano, resolveria o problema da população que se sente incomodada com 

os jovens e o problema dos jovens de festa, porque não tem como acabar. A prefeitura não dá 

alvará, mas eles alugam a festa e fazem as festas clandestinas. Aí na madrugada o vizinho liga 

para a Polícia Militar, para a Guarda, entendeu? Então resolveria o problema de todo mundo, 

dos jovens, separando um espaço específico para eles fazerem o local, só pode lá, no distrito, 

ou lá na Honda(F), ou lá no Pimenta, ou lá na Fazenda Espírito Santo, longe do perímetro 

urbano, resolveria o problema da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que é acionada todo final 

de semana para acabar com a festa de jovens, porque está incomodando o vizinho. E 

resolveria o problema dos jovens e do vizinho também, da festa. Então eu peço aqui para que 

o prefeito olhe com carinho isso, porque, como eu já disse no começo da minha fala, todo 

mundo aqui já foi jovem, e o jovem quer ouvir um som, o jovem quer participar de uma balada e 

o jovem quer participar de um evento, o que não pode é fazer em uma chácara, fazer em um 

bairro residencial. Então um espaço fora do perímetro urbano resolveria o problema de todo 

mundo. Muito obrigado. 

As indicações continuam em discussão. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para 

análise e providências. Com a palavra a primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Pepo, “Congratula o Império Conservação Patrimonial e Serviços Limitada pelos 25 anos de 

serviços prestados com excelência aos seus clientes”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a AMG Advocacia e sua equipe jurídica em homenagem ao Dia do 

Advogado, comemorado em 11 de agosto”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Rita de Cássia Adriano Fernandes de Oliveira em 

homenagem ao Dia Nacional dos Profissionais da Educação, comemorado em 6 de agosto”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Sonia Aparecida Bortoletto em homenagem ao Dia 

Nacional dos Profissionais da Educação, comemorado em 6 de agosto”. 
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Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Belmira de Almeida Carvalho em homenagem ao Dia 

Nacional dos Profissionais da Educação, comemorado em 6 de agosto”. 

Alexandre Peres, “Apoio à Carta pela Democracia, de iniciativa da Faculdade de Direito da 

USP”. 

Othniel Harfuch, “Congratula o maestro Plínio Paulo Vital da Silva pelos serviços prestados à 

cultura em nosso município”. 

Arthur Spíndola, “Congratula o Doutor José Carlos Arantes, da Arantes Advocacia, pelo Dia do 

Advogado, celebrado em 11 de agosto”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula a Doutora Nair Aparecida Christo pelo Dia do Advogado, 

comemorado anualmente em 11 de agosto”. 

Leandro Pinto, “Congratula o presidente Darley Fernando Grana pela criação da Associação 

Desportiva Nando Grana”. 

Pepo e Alexandre Peres, “Congratula a Lojas Cem, em nome dos seus sócios diretores Cícero 

Dalla Vecchia, Giacomo Dalla Vecchia, Natale Dalla Vecchia e Roberto Benito, pelos 70 anos 

de existência”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Boa noite de novo, gente. Hoje minha moção de 

congratulação vai para um maestro, maestro Plínio Paulo Vital da Silva, mais conhecido como 

Plínio Silva. O Plínio começou como autodidata a partir dos sete anos e aos dez anos já tocava 

em quermesses, igrejas e diplomou-se desde dois mil e quatro participando do curso de 

Musicalização Para Professor, sob orientação das Professoras Darli Paulillo e Irene Almeida. 

Bom, hoje o Plínio é o fundador e CEO da PSMusic, escola de música e arte, produtor, 

arranjador musical, músico e arquivista da Banda Sinfônica Villa-Lobos. Ele atua nas áreas: 

aula de musicalização para crianças e adultos, gestão e planejamento de equipes, aula de 

violão clássico, violão popular, cavaquinho, prática de bandas, choro, coral e orquestra. Ou 

seja, ele é um grande músico. E eu acho que a gente precisa muito da música. A música trata 

a alma mas trata o corpo também, porque cantar também faz muito bem e tocar um 

instrumento é muito mais gostoso ainda. Então eu quero agradecer ao Professor Plínio Silva, 

ao maestro Plínio Silva, e faço com muito prazer essa moção. Muito obrigado, maestro. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Aprendeu um pouco comigo, né? 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Aprendeu um pouco comigo, né, Plínio? É 

nada, me ensinou muito. Plínio é um maestro de verdade. As moções continuam em discussão. 

Com a palavra o vereador Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Bom, agora boa noite, né? Quero antes parabenizar 

aqui o Arthur Spíndola, Dia do Advogado, o Índio também, Doutor Carotti, e a moção que eu 

faço hoje é para um grupo de advogadas, que estão presentes, as meninas estão presentes, é 

a AMG Advocacia e sua equipe jurídica. Homenagear essas meninas é evidenciar e 

parabenizar uma história de dez anos de trabalho, dez anos de empoderamento feminino em 

nossa cidade. E o Dia do Advogado, o advogado que presta serviço à comunidade, assistência 

jurídica, comemorado todo dia onze de agosto, não tinha como deixar de homenagear esse 

grupo. Atualmente esse grupo é composto por nove profissionais, todas mulheres, sendo seis 

advogadas com formação especializada e três profissionais assistentes, sendo elas: 

Alexsandra Manoel Garcia, Adriana Pires Foz de Barros, Josiane Regina Silva Brollo, Julia 

Mendes Ramos, Raquel Ferreira Alves, Melca Amorim Santana, Thalita Batista, Cássia dos 

Santos Fernandes Teodoro da Silva e Emanuelle Magri Alves. Parabéns a todas pelo 

profissionalismo de vocês. 

E quero aqui homenagear também três profissionais da educação. No dia seis de agosto nós 

comemoramos o Dia do Profissional da Educação. A Rita de Cássia Adriano Fernandes de 

Oliveira, que está lá no fundo, mais conhecida como Ritinha, né? A Dona Sonia Bortoletto, que 

está sentada aqui à frente, e a Dona Belmira, que está sentada logo aqui à frente. A Ritinha, 

como é carinhosamente conhecida, ainda pequena estudando no sexto ano escolar se 

encantou e se apaixonou por Libras - Língua Brasileira de Sinais, Jenifer. Aí ó, mais uma 

intérprete - e mais tarde na cidade de Pindamonhangaba aflorou de vez esta vontade, 

retornando para Indaiatuba em dois mil pegou firme no curso oferecido no Salão do Reino, 

concluiu, realizou o seu sonho. Desde dois mil e dois trabalha com educação, atualmente na 

Secretaria de Municipal de Educação. Parabéns, Ritinha, por esse trabalho, porque trabalhar 

com educação a gente sabe como que é um trabalho contínuo e prazeroso. A Dona Sonia foi 

quem me recebeu pela primeira vez na Escola Geraldo Eneias. Cheguei de Votuporanga, 

interior de São Paulo, em dois mil e seis, dia vinte de janeiro de dois mil e seis, e fui até a 

escola para conhecer a escola que eu havia escolhido para trabalhar.. Estou lá até hoje, e tive 
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a oportunidade de encontrar a Dona Sonia, que já se aposentou em dois mil e dezessete, né, 

Dona Sonia? Mas fez um trabalho fantástico ali no Geraldo Eneias. E a Dona Belmira, para 

quem conhece também, Dona Belmira, só para concluir aqui também, assim como a Dona 

Sonia, patrimônio da Escola Geraldo Eneias, trinta e um anos de Geraldo Eneias, mora ali no 

centro da cidade. Quer saber um pouco da história de Indaiatuba? Converse com Dona 

Belmira, uma pessoa fantástica que se dedicou muito à educação. Então para mim é uma 

honra poder homenagear vocês três aqui pelo Dia do Profissional da Educação. Muito 

obrigado. 

[Aplausos] 

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

Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos da Mesa, 

amigos vereadores, a todos que nos assistem, imprensa escrita e falada, meu amigo Paulo 

Carcaça - Deixa eu ver quem está aqui - Joãozinho da Semurb, Jorjão, pessoal da Volacc, 

pessoal aqui da Polícia Militar, obrigado pela presença. Antes de falar do Darley Fernando, o 

meu homenageado dessa noite, gostaria de falar aqui do Nando Grana. Para quem não 

conhece, nascido aqui em Indaiatuba, começou aí o seu futebol ali na antiga Tejusa, com muito 

sucesso, foi para o Atlético Mineiro, depois ganhou o mundo. Multicampeão na seleção italiana, 

capitão por muitos anos. Hoje é o criador da Associação Nando Grana, uma associação que 

dará muito... O que fizeram para você você está fazendo para as crianças aí, disputar 

campeonatos da liga esportiva aí, Liga Paulista, Sub-9, Sub-10. André Paronetti aqui também, 

um dos criadores, obrigado pela presença. Parabéns, Nando, pela iniciativa. O esporte corre na 

sua veia. Depois que parou de jogar futebol, tem a sua escola e agora tem a associação. Como 

temos aqui ADI, é mais uma associação, quem ganha com isso é nossa Indaiatuba. Parabéns. 

Aqui acompanhado pela sua esposa Bia. É simples, Nandão, mas é de coração. Você merece, 

meus parabéns. 

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

a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

Quero mandar o meu abraço a todos os homenageados dessa noite. Toda sessão de Câmara 

a gente fica muito feliz em ver quantas pessoas se destacam no nosso município, que recebem 

essas homenagens dos vereadores, e na maioria são pessoas que são... fazem tudo isso de 
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forma anônima, não aparecem, e a gente consegue identificar isso dentro da sociedade e 

trazer para que vocês conheçam quanta coisa boa a gente tem no nosso município. Sr. 

Presidente, eu vou me ater a minha homenagem, passando para dar os parabéns a Doutora 

Nair, parabéns a toda equipe da AMG Advocacia, em nome da Alexsandra, vocês são feras, 

meninas, e claro, no meu homenageado, Doutor José Carlos Arantes Neto, grande advogado 

desse município. Como advogado - obrigado pelos parabéns, Sérgio. Parabéns, Índio também 

- como advogado, eu tenho muito orgulho da minha profissão. E nós temos uma imagem 

perante a sociedade às vezes muito conturbada. Às vezes as pessoas enxergam o advogado 

como se fosse um inimigo e às vezes as pessoas enxergam o advogado que nem médico, viu, 

Doutor Othniel, que só vai procurar na hora que está no aperto, já sofreu intimação, está sendo 

preso, está devendo, está tudo quebrado, aí vai atrás do advogado. Então a gente precisa 

quebrar esse paradigma. São pessoas comuns, do bem, uma profissão como qualquer outra e 

quem trabalha nela tem que sentir muito orgulho disso. Para quem não conhece o Doutor José 

Carlos, Doutor José Carlos foi meu estagiário, né, Zé? E juntos nós vimos uma pessoa se 

dedicar, hoje é um advogado inscrito pela OAB, com processos em aberto, com uma pós-

graduação em andamento, e eu arisco a dizer que é um advogado melhor do que eu. E isso 

tudo advindo da dedicação e de uma oportunidade que a gente pôde dar a um jovem estudante 

de direito. Então, parabéns a todos os advogados da Comarca de Indaiatuba, somos mais de 

mil nessa cidade. E eu queria dizer uma frase que eu usei no meu TCC, que eu acho que 

simboliza o que é a profissão de advogado, que é: “Posso não concordar com uma palavra do 

que dizes, mas vou lutar até o final pelo seu direito de dizer”. É isso o que simboliza o que a 

gente faz. E eu, além de desejar os parabéns, digo mais uma vez, se orgulhem da sua 

profissão, porque ela é essencial não só pela Constituição, mas pelo andamento de tudo. E a 

população em geral, conheçam melhor os advogados, visitem, conversem, porque é importante 

para o direito de todos. Eu costumo dizer que direito é algo tão importante que deveria ter 

inclusive na escola, no Ensino Médio, para a gente ter noção dos nossos direitos e dos nossos 

deveres como cidadão. Obrigado, Sr. Presidente. Parabéns, Zé. 

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

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

se manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade. Vamos para as matérias 

apresentadas. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  
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Projeto de Lei 128/2022, Alexandre Peres, “Denomina Maitê Concolato Viâna o próprio 

municipal que especifica, localizado na Vila Brigadeiro Faria Lima”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 132/2022, Ana Maria dos Santos, “Denomina Rua Ervino Sieg o logradouro 

público do loteamento Parque Reserva Santa Maria”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 134/2022, Ricardo França e Arthur Spíndola, “Dispõe sobre a proibição da 

fabricação, distribuição, venda ou utilização de coleiras de choque e coleiras ultrassônicas em 

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

Projeto de Lei nº 135/2022, Ana Maria dos Santos, “Dispõe sobre a instituição do Selo Empresa 

Amiga dos Autistas e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 138/2022, Luiz Chiaparine, “Denomina Rua Maria José Pavan Simões o 

logradouro do Jardim Residencial Dona Maria Cândida”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 142/2022, Leandro Pinto, “Altera os dispositivos da Lei nº 7.833, de 2 de 

agosto de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados e similares, no âmbito 

do município de Indaiatuba, de possuírem carrinhos de compras adaptados às pessoas com 

deficiência”. Às comissões. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Temos dois pedidos de urgência. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 147/2022, Executivo 

Municipal, “Dispõe sobre aprovação de parcelamento do solo urbano para fins de interesse 

social, define critérios para regularização fundiária urbana de interesse social, na forma da Lei 

Federal nº 13.465, de 11 de junho”. 

Temos dois requerimentos. “A Mesa da Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao 

Plenário nos termos do artigo 133, alínea “a” do Regimento Interno que o Projeto de Lei nº 

142/2022, de autoria do Executivo Municipal, tramite em regime de urgência, Sala das 

Sessões, 15 de agosto de 2022”. 

“A Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao Plenário, nos termos do artigo 133, 

alínea “a” do Regimento Interno que o Projeto de Lei nº 147/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, tramite em regime de urgência, Sala das Sessões, 15 de agosto de 2022”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu vou colocar os dois pedidos de regime 

de urgência em votação separada, ok? Então pedido de regime de urgência do projeto... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É 142. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): É 142. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: É 141. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O pedido de regime de urgência está em 

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

se manifestem. O pedido de regime de urgência foi aprovado, Projeto 142. Agora o outro 

projeto do Executivo. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: O 147. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O 147. O pedido de regime de urgência 

está em discussão. O pedido está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado com dois votos contrários. Peço 

para... Agora vou colocar... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: O 142. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O 142 em votação, ok? O projeto está em 

discussão. Com a palavra o autor do projeto, Leandro Pinto. 

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

agradecer a todos os vereadores que votaram favorável no regime de urgência, um projeto que 

é uma inclusão. Para quem não sabe, os mercados a partir de agora vão ter que ter carrinhos 

adaptados para pessoas com deficiência. A gente alterou algumas coisas dando um pouquinho 

mais de tempo para os mercados se adequarem e também sentamos com os vereadores 

para... A gente tinha um número, que esse número seja por caixas. Então daqui um mês aí os 

mercados terão que se adequar aí, cinco caixas, vai ser três carrinhos, assim por diante. Vocês 

vão ter a lei aí na lei de transparência. Então mais uma vez eu agradeço aqui aos vereadores 

por terem aprovado. Muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Não, não aprovou ainda não. Está em 

discussão ainda. Vai aprovar. Pede voto aí. 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 parabenizar o Leandro aqui por esse projeto. Na verdade, ele já tinha apresentado um 

projeto como esse, foi aprovado. E é legal, Leandro, isso que você fez, você melhorou o projeto 

ainda mais, beneficiando os pequenos mercados, e é justo que o mercado tenha os carrinhos 
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adaptados para deficiente. Então queria parabenizar o senhor pelo projeto. Vamos para 

votação do segundo projeto, nº 140 e... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Sete. 

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

discussão. Com a palavra o vereador... 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Tem emenda. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Esse projeto tem emenda. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: É, então. Não quer fazer [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Tem emenda. Verdade. Obrigado. Emenda 

de minha autoria ainda, duas. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Não, peço para que leia as emendas, por 

favor. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda aditiva ao Projeto de Lei nº 147/2022, 

“O texto do artigo 1º do projeto de lei passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1º - Sem 

prejuízo das disposições da Lei nº 3.525, de 18 de março de 1998, aprovação de parcelamento 

do solo urbano mediante loteamento ou desmembramento para fins de interesse social 

destinado a venda para famílias cadastradas junto à Secretaria Municipal de Habitação nos 

termos da Lei nº 6.812, de 23 de outubro de 2017, e Plano Local de Habitação de Interesse 

Social deverá observar o disposto nesta lei, Sala das Sessões, 15 de agosto de 2022, vereador 

Pepo”. 

Emenda substitutiva ao Projeto de Lei nº 147, “O texto do artigo 6º passa a vigorar com a 

seguinte redação: Os lotes, glebas ou unidades habitacionais nos empreendimentos 

classificados como interesse social na forma desta lei preferencialmente poderão ser objeto de 

venda para famílias cadastradas junto à Secretaria Municipal de Habitação, nos termos da Lei 

6.812, de 23 de outubro de 2017, salvo em relação às glebas quando necessário a venda pelo 

proprietário à empresa ou cooperativa responsável pela execução da construção do conjunto 

habitacional. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2022, vereador Pepo”. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Fala que é votação do projeto e das emendas. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As emendas estão em discussão. As 

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

se manifestem. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Nominal, dois terços. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ah, as emendas. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Dois terços. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As emendas também é dois terços? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: É. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): É as emendas, as duas. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Sim. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Votar em bloco, ok? Vereador Doutor 

Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Doutor Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Meu voto também é favorável. As emendas 

foram aprovadas por unanimidade. Vamos para a votação do projeto. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Dois terços. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Votação é dois terços, ok? Vereador 

Doutor Othniel. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Sim. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): É o projeto. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É o projeto. 

[Falas sobrepostas]  

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Não. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Perdeu o timing, né? 
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: É, fui reclamar [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Perdeu o timing, levantou, não dá para 

falar mais. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Uso a justificativa de voto. Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Pode ser. Votou favorável? Agradeço. 

Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

aprovado por unanimidade. Quer fazer justificativa de voto? Com a palavra o vereador Ricardo 

França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Fazer a 

justificativa do nosso voto favorável ao projeto. Fomos contrários ao regime de urgência, como 

todos notaram, porque esse projeto foi apresentado faltando vinte e nove minutos para 

começar a sessão da Câmara. Desculpa, trinta e nove minutos para começar a sessão. É um 

projeto que foi bastante discutido no pouco tempo que foi possível. O presidente da Câmara 

trouxe algumas emendas para tentar melhorar o projeto. Até estava discutindo com o jurídico 

sobre a técnica de redação para justamente não perder os últimos parágrafos da segunda 

emenda. Mas, em resumo, é um projeto que ele visa facilitar concessão de habitação popular 

para a nossa cidade, isso sempre vai ser bem-vindo. O grande X da questão é a necessidade 
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de urgência, de correria, para fazer esse tipo de alteração. É uma lei que não é fácil de editar, 

de mudar, a gente está há algum tempo já aguardando vir o plano diretor, vir o uso ocupação 

de solo, então a gente acaba tendo que fazer legislações que deveriam já estar englobadas 

dentro de um planejamento maior. Essa Casa tenta fazer as modificações necessárias. 

Parabenizo a presidência por correr atrás de melhorar um pouco a redação, mas ainda assim 

pode ter coisas que vão passar ao nosso crivo em tão curto espaço de tempo. Então é sempre 

importante dar mais tempo para essa Casa discutir, dar mais tempo para a sociedade absorver 

o conteúdo que está debatido, ainda mais quando se trata de habitação popular, uma coisa que 

realmente é muito importante e que pelo custo de vida de Indaiatuba, se não tiver alterações 

para baratear, fica muito inacessível para boa parte da população que precisa. Então o próprio 

projeto do Leandro foi muito aprovado por todos, todo mundo gostou, mas faltou um detalhe de 

tempo, ainda assim teve que fazer o regime de urgência para dar tempo suficiente para as 

empresas se adequarem. Então mesmo quando passa pelo trâmite normal ainda assim pode 

passar um detalhe ou outro. E quando da prefeitura em regime de urgência, vez ou outra, 

desde essa legislatura, na anterior, a gente vê que às vezes tem que mandar projeto de novo 

para consertar algo que passou, e se desse o tempo necessário de maturação do projeto que é 

previsto, de duas sessões, isso muito provavelmente seria resolvido. Até a própria redação 

poderia ainda sair melhor do que já saiu, enfim. Parabenizo o presidente por tentar resolver, 

abrir diálogo assim que soube do projeto com nós, da oposição, mas o tempo fica muito curto. 

E com tempo curto, a chance de sair algum problema é maior. Então um projeto dessa 

magnitude não tem que sair tão às pressas assim. Ele destina o regramento para todas as 

empresas, para toda a cidade. Então a gente tem que colocar de uma forma que fique fácil 

para todo mundo entender e dê tempo, não pode ser interesse A, B ou C. Muito obrigado pela 

palavra, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Para fazer a justificativa de voto, vereador 

Arthur Spíndola, líder do governo. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Obrigado mais uma vez pela palavra, Sr. 

Presidente. Eu vou ter que discordar de alguns pontos colocados pelo Ricardo. Como eu 

sempre digo em todas as minhas falas, oposição tem uma forma de ver as coisas, e a gente 

tem que respeitar a opinião que eles têm. Então nós não estamos aqui para brigar um com o 

outro, para se digladiar ou para mostrar quem está certo, quem está errado, mas cada um tem 

que mostrar a sua visão. E eu discordo quando ele fala dessa maneira, porque como ele 

mesmo falou, o projeto foi amplamente debatido. Não sei se vocês viram a gente andando aqui 
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de um lado para o outro, é porque exatamente nós estávamos tentando fazer os critérios da 

melhor forma possível para esse projeto. E ele foi apresentado aos vereadores com uma 

antecedência. Então do que nós estamos falando aqui? É de uma grande magnitude? É, mas 

só são coisas boas que nós temos timing para fazer. Eu não sei se todos sabem, o déficit 

habitacional na nossa cidade está chegando a sete mil famílias. E está chegando a sete mil 

famílias, porque nós estamos com programas em andamento que vão atender cinco mil 

famílias. Então o déficit habitacional deste município é de doze mil famílias. Isso explica a 

urgência da gente mudar os regramentos e da gente trabalhar em cima de habitação popular. 

O que está acontecendo com esse projeto aqui? O que nós estamos mudando? Nós estamos, 

na minha visão, dificultando para empresas que não tenham cabedal para fazer algo bom para 

o nosso município, por quê? Vou dar o exemplo em relação aos lotes. Nós estamos 

aumentando o regramento em relação aos lotes. Então quem quiser fazer uma habitação 

popular em Indaiatuba tem que dar ao cidadão indaiatubano o que ele merece, como, por 

exemplo, mínimo cento e cinquenta metros quadrados de um terreno, antes eram cento e vinte 

e cinco. Nós estamos dando uma frente mínima para os imóveis de sete metros e meio, que 

antes era de seis. Ou seja, nós estamos adequando ao que a sociedade precisa. E o que é 

mais importante, senhores, nós estamos colocando nesse projeto aqui a possibilidade de quem 

tem um empreendimento a se fazer destinar trinta por cento à habitação popular no município, 

para que a gente possa zerar o déficit. Isso já estava na lei de noventa e oito, nós estamos 

alterando isso. A diferença é: antes era obrigatório e colocasse um empreendimento 

unifamiliar. Então nós tínhamos que fazer casas. E hoje, no município que nós estamos, na 

forma como está, isso estava inviável. Nós não estávamos conseguindo trazer empresários 

que queiram fazer loteamentos nessa cidade e queiram destiná-los ao popular. Estava inviável. 

O que nós tivemos que fazer? Garantir também para que essas empresas possam fazer 

multifamiliares, para que a gente possa fazer sobrado, para que a gente possa fazer pequenos 

condomínios. Não é de três minutos, hein, doutor? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Continue. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Com certeza. Para que a gente possa fazer 

pequenos condomínios, para que a gente possa garantir mais habitações populares e em um 

espaço menor de terreno, mas que tenham os critérios que eu mencionei aqui, que deem o 

mínimo de conforto para o cidadão indaiatubano. Então são esses dois critérios que nós 

estamos mudando.  
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E o terceiro é o seguinte, antes quando uma empresa registrava um loteamento, ela poderia ter 

o recebimento da prefeitura e garantir o seu Habite-se. Sabe o que aconteceu? Nós tivemos 

loteamentos populares na cidade que ficaram interminados (sic), que não tinham a estrutura 

básica necessária para ser entregue como loteamento. Então o que nós estamos fazendo 

nessa lei aqui? Para que a prefeitura possa receber o loteamento, o empreendedor, a empresa, 

ela é obrigada a oferecer toda a estrutura básica para o loteamento: água, esgoto, luz elétrica, 

a sinalização das rodovias, guias, calçadas, dentre todo o regramento que já existe no 

município. Óbvio, isso é daqui para frente, a gente não tem como mudar o que foi feito lá atrás, 

mas a urgência se dá em cima disso. Se nós aprovarmos essa lei - é por isso que eu peço voto 

favorável de todos - nós teremos a iniciativa privada mais interessada em garantir habitação 

popular para esse município, e é isso o que a gente tem que fazer. Como eu disse, nós 

estamos em um déficit de doze mil famílias. Então, não é por detalhes, por uma redação que 

nós vamos deixar de fazer um projeto como esse. É muito importante, é essencial para que a 

gente possa fazer algo que é garantido pela Constituição, né, doutores? Que é uma habitação 

digna para o brasileiro. E Indaiatuba mais uma vez está saindo na frente, porque poucas 

cidades têm um regramento tão específico e tão claro como esse. Então por isso eu peço voto 

favorável de todos os vereadores e espero aprovação desse projeto. Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Só corrigindo o vereador, o projeto já foi 

votado, e é justificativa de voto. Eu queria aqui agradecer o Ricardo e a Ana. É uma oposição, 

mas uma oposição que entende as necessidades, votaram favorável a um projeto como esse. 

Eu tive a felicidade de pegar o projeto um pouco antes de vocês, eu li, pedi para a minha 

assessoria fazer duas emendas, porque o objetivo é HIS, Habitação de Interesse Social. E 

quanto mais moradia em um espaço menor, melhor. Como o Arthur disse, antes era obrigatório 

fazer casa, hoje, não fecha a conta. Todo mundo sabe aqui que um terreno em Indaiatuba não 

fecha a conta, ainda mais para interesse social. Hoje uma casa em Indaiatuba de interesse 

social as pessoas... é diferente da minha época, quando eu estava na Habitação lá, eu cheguei 

a pegar um pedaço disso. Hoje uma casa faixa 2 ou Casa Verde Amarela por menos de vinte 

mil de entrada, você não consegue adquirir uma casa dessa. Eu estou falando para vocês uma 

renda familiar de três mil reais, quatro mil reais. Então, sendo multifamiliar, um terreno, por 

exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, um terreno de quinhentos metros quadrados, 

ao invés de fazer três casas praticamente, você constrói um térreo e mais três, quatro 

[ininteligível] você vai fazer dezesseis unidades, entendeu? Então vai fechar a conta. Então a 
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gente tem que aqui pensar, primeira coisa, no déficit habitacional. Quanto mais unidade 

habitacional, melhor, e com menos dinheiro, porque está inviável. Não é só Indaiatuba, não, 

está inviável. Antigamente, o Minha Casa Minha Vida era melhor. Eu lembro, eu estava na 

Secretaria de Habitação quando saiu o Campo Bonito. O faixa 1, as pessoas pagam parcela de 

vinte e cinco a oitenta reais, dez anos para pagar, sem um real de entrada. As casas, a entrada 

mais alta era de cinco, dez mil reais. A pessoa vende um carro, ela conseguiria pagar. Às 

vezes tinha no fundo de garantia. Hoje está ficando inviável. Então com essa lei, essas duas 

emendas que a gente fez pensando no quê? Na população que mais precisa. Se o cara não 

tem uma casa para morar... E sem contar, para as pessoas que estão aqui, quando ele faz o 

contrato de uma casa dessa, faixa 2, faixa 3, ele já começa a pagar taxa de construção. Aí ele 

paga aluguel e taxa de construção. Então não fecha a conta. Se ele não tem um fundo de 

garantia de mais de vinte e cinco anos de serviço, não fecha a conta. Infelizmente, eu não 

estou aqui falando de política, longe disso, mas o governo federal, para a parte habitacional, 

deixou muito a desejar. Mudou-se do Casa Verde Amarela. Então, antigamente era Minha 

Casa Minha Vida, mudou, e hoje nenhuma cidade nos últimos três anos fez o faixa Verde 

Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, o faixa 1, sabe? Nós fizemos aqui na época, 

Tamoios, Campo Bonito, teve essa conquista através da Cohab, pessoas pagam cinquenta 

reais a parcela. Então hoje ficou inviável. Então essa lei vem para melhorar. Então eu queria 

agradecer aqui, principalmente a oposição, que votou favorável e entendeu. Se Indaiatuba é o 

que é, é graças a esse Parlamento aqui, porque aqui não tem vaidade, aqui as pessoas 

pensam na cidade. E cidade, eu costumo dizer que a Câmara Municipal anda contra, aqui às 

vezes a gente tem que entender, tem divergência de ideia da oposição, eles votam contra, e 

nós entendemos, que toda unanimidade é burra, mas quando o assunto é se tratando de 

beneficiar a maioria da população, essa Casa sempre esteve presente ajudando ao Executivo. 

Isso nós não podemos esquecer, que essa Casa está sempre junto com... principalmente com 

a população. Então eu gostaria de agradecer a oposição e a todos os vereadores que votaram 

favorável, porque quem vai ganhar com isso é a população que tem um poder aquisitivo menor 

de conseguir a sua casa própria. Muito obrigado. 

[Aplausos] 

ORDEM DO DIA 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos para a Ordem do Dia. Com a 

palavra a primeira-secretária. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto Decreto Legislativo 16/2022, Leandro 

Pinto e demais vereadores desta Casa, “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de 

Empresário do Ano Raffaello Fantelli ao Senhor Júlio Cesar Miranda Filho”. Votação única, dois 

terços. 

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

está em votação. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável, Sr. Presidente. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Meu voto também é favorável. O projeto foi 

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

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Tem dois projetos seguidos [ininteligível]. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Podemos ler o Projeto 2 e 3 seguido? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria pedir autorização do Plenário. 

Votaremos em bloco, ok? Por favor. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 130/2022, Wilson Índio da 

Doze, “Denomina Ismael Ferreira de Souza o logradouro público do Loteamento Jardim Bom 

Sucesso”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 131/2022, Ana Maria dos Santos, “Denomina Rua Flávio Ambiel o logradouro 

público do loteamento Parque Reserva Santa Maria”. Votação única simples. 

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

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

contrários se manifestem. Os projetos foram aprovados. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 121/2022, Othniel Harfuch, 

“Dispõe sobre a Política de Prevenção e Combate às Amputações em Pacientes Diabéticos e 

dá outras providências”. Segunda votação simples. 

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

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

se manifestem. O projeto foi aprovado com o voto de todos os vereadores. Com a palavra a 

primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 124/2022, 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”. Segunda 

votação simples. 

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

palavra o vereador Ricardo França. 
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Novamente, boa noite a todos. Até na última 

sessão votou em primeira votação esse projeto, a gente acabou não discutindo, e algumas 

pessoas do PSOL(F) que estavam aqui acompanhando vieram me perguntar do que era o 

projeto. Em resumo, não está mudando os valores nominais já previstos no PPA, na Lei 

Orçamentária, é uma lei que só está melhorando a planilha, a tabela de exibição desses gastos 

previstos do orçamento do município, fazendo a separação ali do Seprev, de tudo do que é 

Câmara, do que é Executivo, porque antes estava tudo englobado em um número só. Então 

não houve alteração orçamentária, de previsão de arrecadação, de gasto, de nada nesse 

sentido que aflija e afete o funcionalismo. Só a separação de uma forma mais clara para 

exibição desses dados, para a população que quiser acompanhar, para a Câmara, para o 

Tribunal de Contas etc.. Então só para não restar dúvidas, porque às vezes passa, para a 

gente aqui no Plenário já está sabendo, é importante explicar também para a população. Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

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

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

se manifestem. O projeto foi aprovado. Com a palavra a primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 127/2022, Arthur Spíndola, 

“Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do município de Indaiatuba em eventos que 

promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá outras providências”. Primeira 

votação simples. 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado.  

Com a primeira a primeira-secretária. Nós temos um inscrito para a Palavra Livre, vereador 

Leandro Pinto. 

PALAVRA LIVRE 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Obrigado mais uma vez pela palavra, Sr. Presidente. 

Hoje eu estou com uma visita ilustre aqui, minha mãe, minha esposa, e meu filho. Ô, filhão, 

firme? Sr. Presidente, eu gostaria aqui de deixar um desabafo aqui de centenas de pessoas, 

acho que vocês também tiveram vários pedidos de convite, é sobre a festa do último sábado. 

Todo mundo sabe que eu gosto de festa, estive na festa, porém, não é uma festa que é do 

povo, já foi a época que era aquela festa do povo, a festa que a pessoa pagava vinte reais, 
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pagava trinta reais para ir no estacionamento. Hoje, um pai de família que recebe um salário-

mínimo tem o filho querendo ver um rodeio, ver um show, não consegue entrar. Como que ele 

vai gastar trezentos reais em uma festa só para entrar, né, Índio? Aí depois lá dentro uma água 

que custa oitenta centavos eles cobram oito reais. É um absurdo. Então fica aqui meu 

descontentamento também com a segurança. Um amigo nosso entrou no Camarote Infinity, ele 

pagou seiscentos reais, seiscentos reais, para ter o quê? Está aqui o batalhão aqui da Polícia 

Militar, o pessoal, para ter segurança. Levaram o celular da pessoa, que é um instrumento de 

trabalho de todos. Então fica aqui a minha indignação. Peço a vocês, Senhores Vereadores, 

que no próximo ano nós possamos fazer uma comissão, porque quando tem uma Festa do 

Peão de Indaiatuba e tem o apoio da Prefeitura de Indaiatuba lá tem dinheiro público. Então 

nós, representantes do povo, quem que elegeu nós é o povo, aí a pessoa vai lá dentro de um 

camarote. Ah, é uma festa privada, é privada, mas tem o apoio da prefeitura municipal, Guarda 

Municipal estava lá, Demutran estava lá fazendo, os agentes de trânsito, então tem dinheiro 

público. Então nós somos responsáveis pelo povo. Então peço a vocês que a gente possa 

fazer uma comissão e possa averiguar essa festa. Já estão colocando data para festa. Como 

assim, já vai fazer a festa? Peço para o Senhor Prefeito Nilson Gaspar também que possa nos 

acompanhar. Aqui fica a minha indignação. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria, em cima da palavra do Leandro... 

Eu também gosto de festa, eu tive na festa por vários dias, o Alexandre Peres esteve, o 

vereador Hélio Ribeiro. Em cima disso que o Leandro falou, o que a gente tem que ver o ano 

que vem, conversando, a Câmara Municipal tem poder de falar com o Executivo, e o Gaspar é 

uma pessoa bastante aberta para isso. O que mais me chamou atenção foi, como o Leandro 

falou, a pessoa pagar quinhentos, seiscentos reais por ingresso, ou aquele pai de família que 

pagou oitenta para entrar, cem reais, e pagou estacionamento a cinquenta reais, não é um dia 

de festa, são vários dias, e o artista chegar três horas da manhã. Então não sei se paga o show 

mais barato, Leandro, então isso é uma coisa. Inclusive, os vereadores aqui podem fazer lei, 

viu? Festa acima de dez mil pessoas que seja obrigatório o artista colocar o horário que ele vai 

subir no palco. Porque eu conheço pessoas que foram na festa, inclusive eu fui, e a festa 

estava bacana, teve esses problemas que o Leandro falou, que eu tenho que concordar com o 

vereador, mas um pai de família ficar esperando o último show. Eu estava com o Alexandre, o 

artista subiu no palco três e pouco da manhã, por quê? Ele estava em outro show na cidade de 

Piracicaba. Então é uma coisa que Indaiatuba não é isso, gente. A gente fala tanto que 
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Indaiatuba é uma cidade diferenciada, por que não fez o primeiro show aqui e depois foi para 

Piracicaba? E sem contar... Eu queria aqui agradecer os convites que chegaram para alguns 

vereadores aqui, inclusive, eu fui, chegou uns convites, o Índio não aceitou, é um... né? Eu 

também poderia ter pago. Mas o vereador que está aqui, Doutor Chiaparine, Alexandre, Doutor 

Othniel, é a figura mais próxima da população, e a gente... o que eu recebi de pedido de 

pessoas que não tinham condições de comprar ingresso pedindo ingresso para mim, para o 

Leandro, para o Sérgio. E às vezes a ganância por dinheiro é tanta que teve um dia lá que 

tinha no espaço que cabe cinquenta mil pessoas tinha cinco mil pessoas pagando a cerveja a 

dez, quinze reais uma cerveja Império. Chegasse aqui, porque as pessoas, a população 

procura a gente, os vereadores, ou com uma entidade, desse lá. Não era melhor ter vinte mil 

pessoas lá, a população consumindo? Então fica esse alerta o ano que vem para nós, 

vereadores, como o Leandro falou, para prestar atenção, porque é uma festa popular, ou 

melhor, já foi popular, e se anunciaram a festa já, está errado, porque não pode anunciar uma 

festa. Já tem alvará para o ano que vem? O alvará quem emite é a prefeitura. O alvará quem 

emite é a prefeitura. Então nada impede de ter uma outra empresa para fazer, nada impede, ou 

dessa empresa continuar, mas, gente, tem que pensar primeiro na população. Seria 

demagogia da minha parte, são meus amigos que fazem a festa, mas a gente chegar aqui e 

não citar. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Sr. Presidente, com licença. E um dia de graça, 

pelo menos na quinta-feira, para a população. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Sim, Índio. Foi o que eu falei. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Já que exploram. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Foi o que eu falei na quinta-feira. Quem é 

que paga duzentos reais em uma quinta-feira para assistir show? Aí tinha três mil pessoas, 

quatro mil em um lugar que cabe quarenta mil, entendeu? Pagando dez reais a cerveja que no 

mercado custa dois, entendeu? Então é uma conta que não sei. Então a gente precisa rever 

isso aí através de leis, né? Então a gente precisa rever isso aí, conversar bastante, porque é 

uma festa popular. Teve um dia lá que tinha quarenta mil pessoas, quarenta mil pessoas. Eu 

sou do tempo que muita gente aqui é, que a Faici tinha barraca brasileira, tinha barraca da 

Apae(F), tinha barraca das colônias japonesas, e que o nome Faici é Feira Agropecuária, 

Industrial e Comercial de Indaiatuba. Eu não vi exposição de nada, eu não vi nenhum agricultor 

expondo nada, eu não vi nenhuma entidade lá vendendo nada. Então a gente precisa rever 
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isso aí, porque tem que mudar. E para mudar, depende da Câmara Municipal aqui, tá? Porque 

a lei sai daqui. Porque se os senhores fizerem uma lei aqui, festa acima de dez mil pessoas é 

obrigatório o artista... Porque quando o contratante contrata o artista, o contratante sabe o 

horário que o artista vai cantar, sabe porque está no contrato. Não comprar. Anunciou lá Jorge 

e Mateus, sei que tem, o artista chega três horas da manhã. E eu garanto para vocês que 

muita gente não iria, não ia pagar quinhentos o ingresso.... quinhentos não, no dia estava 

oitocentos um dos camarotes. Então, senhores, o Legislativo legisla, tá bom? Fica aqui o meu 

desabafo. Que possa continuar a mesma empresa ou que abra espaço para outra empresa. 

Agora, anunciar festa sem alvará já começou errado, porque não tem alvará para o ano que 

vem. Já anunciaram a data de quatro a doze de agosto. Como que sabe que vai ter a festa? A 

prefeitura já deu o alvará? Então está errado. Já começou errado. E o papel do vereador aqui é 

fiscalizar. Já começaram errado. Não pode anunciar uma festa sem alvará, ou pode? Mudaram 

a lei aqui, e eu não estou sabendo. Então a gente precisa conversar e fazer uma festa para o 

povo. Quer dizer, voltar a ser uma festa do povo, tá bom? Obrigado. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Declaro encerrada a 21ª Sessão Ordinária 

de dois mil e vinte e dois. Agradeço a presença de todos. E que Deus abençoe a cada um. 

 

[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 01 minuto] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


