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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 22 de agosto de 2022 

 

Às dezessete horas e trinta e sete minutos do dia vinte e dois 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 22ª Sessão Ordinária, presidida 

pelo Senhor JORGE LUIS LEPINSK e secretariada pela Vereadora SILENE SILVANA 

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

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

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

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

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

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

trabalhos. Após a leitura do texto bíblico pelo Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA – 

"Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. ” 

(Salmos, capítulo 68, versículo 19), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. 

EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 21ª Sessão Ordinária, de 15 de agosto de 2022. 

APROVADA (por unanimidade). Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco de 

uma indicação de cada vereador (as restantes foram mantidas na ata): Nº 1500/22 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Realizar manutenção na ciclovia da Avenida Francisco de Paula 

Leite; Nº 1501/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar estudos para que se crie um 

dispositivo de proteção aos proprietários dos pequenos imóveis que possuem sua única renda 

com aluguel; Nº 1502/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar câmeras de segurança e 

monitoramento no Jardim Paulista; Nº 1503/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Intensificar rondas 

do policiamento ostensivo no Bairro Jardim Paulista, principalmente no período noturno e finais 

de semana; Nº 1504/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a instalação de câmeras de 

segurança e monitoramento no espaço pet construído no Parque Ecológico; Nº 1505/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar lixeira do tipo container na esquina da Av. Ario Barnabé com 

a Rua José Estanislau Ambiel; Nº 1506/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Equiparar o valor 

disponível no cartão alimentação do professor da rede municipal de ensino com sua jornada 

complementar de trabalho; Nº 1507/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar mudança do 

horário de atendimento das UBS, Unidade Básica de Saúde do nosso município; Nº 1508/22 - 
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JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar readequação e manutenção das valetas no Jardim Morada do 

Sol; Nº 1509/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar sinalização de trânsito em todas as 

ruas do Bairro Veredas da Conquista; Nº 1510/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar lixeiras 

em todos os pontos de ônibus no município de Indaiatuba; Nº 1511/22 - JORGE LUÍS LEPINSK 

- Efetuar estudo para a construção de uma praça com área de lazer no Jardim Veneza; Nº 

1512/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar lombadas na Avenida Manoel Ruz Peres; Nº 

1513/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar reforma e manutenção no ponto de ônibus na 

Alameda porteira de ferro 50, em frente à Estr IDT 232; Nº 1514/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Providenciar instalação de bicicletários ao longo da Avenida Pres. Kennedy; Nº 1515/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a limpeza da calçada existente no canteiro central da Av. 

Presidente Vargas; Nº 1516/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à Secretaria de 

Segurança Pública para aumentar o policiamento no bairro Jardim Bem-te-vis; Nº 1517/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Proceder com a poda das árvores na Avenida Visconde de 

Indaiatuba, em toda sua extensão; Nº 1518/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar um 

estudo para construção de um campo de malha na Praça Carmo dos Santos, em paralelo com 

a Rua R. das Orquídeas, altura do nº 179, Vila Bergamo; Nº 1519/22 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Instalar lombada elevada com faixa para pedestre na Rua das Orquídeas, próximo 

ao nº 179, Jardim Vila Bergamo; Nº 1520/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço 

de tapa buraco em toda a extensão da Rua Nakaji Gomazato - Vila Homero; Nº 1521/22 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Providenciar repintura das faixas de Parada Obrigatória (PARE) e 

faixas de pedestres em todo o Bairro Vila Homero; Nº 1522/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Realizar manutenção, limpeza e reforço de segurança dos parques infantis na Rua Martinho 

Lutero (Parque Floresta) - Jardim Morada do Sol; Nº 1523/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Providenciar programa de formação e capacitação sobre o TEA - Transtorno do Espectro 

Autista, para todos os profissionais da rede municipal de ensino; Nº 1524/22 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Providenciar repintura da faixa de pedestre na Rua Soldado João Carlos de 

Oliveira Junior, interseção com a Av. Toshiro Takahara - Jardim São Francisco; Nº 1525/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que o PROCON faça fiscalização na festa 

FAICI (Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Indaiatuba); Nº 1526/22 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Implantar a Campanha Solidária de Coleta Seletiva no Município; Nº 1527/22 - 

ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar alteração de direção do trânsito na Rua José 

Borghezani, Jardim Remulo Zoppi; Nº 1528/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar um 

programa de orientação da coleta seletiva – “ Ensinando o descarte correto daquilo que se 

produz”; Nº 1529/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar limpeza da praça, bueiros e 
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poda de galhos de árvores na Rua Carlos Pucci x Rua Aimoré - Bairro Jardim Doutor Carlos 

Augusto de Camargo Andrade; Nº 1530/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar programa 

de acessibilidade denominado “Comunicação áudio/visual da cor de Bengalas para Deficientes 

Visuais”; Nº 1531/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar programas e campanhas de 

prevenção do tabagismo em escolas e criar um Centro de Referência em Abordagem e 

Tratamento do Fumante no município; Nº 1532/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar 

melhorias na iluminação pública na Rod. Cônego Cyriaco Scaranelo Pires, trocando por LED; 

Nº 1533/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente para disponibilizar 

poltronas para amamentação em 'todas as creches de nosso município; Nº 1534/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Implantar lactário nas creches de nosso município; Nº 1535/22 - OTHNIEL 

HARFUCH - Intensificar a fiscalização de trânsito no loteamento Jardim Casablanca; Nº 

1536/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo de trânsito para avaliar o controle 

do tráfego de veículos na Alameda Doutor José Cardeal, no Jardim Paraíso; Nº 1537/22 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos técnicos para a instalação de poste de 

iluminação pública na Rua Ana Rita Dutra, nas imediações do número 110, no Loteamento 

Colinas de Indaiatuba; Nº 1538/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Implementar um 

Programa de Educação no Trânsito do "Clube Bem-Te-Vi", na Rede Municipal de Ensino; Nº 

1539/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos técnicos para a contenção dos 

empoçamentos de água ocorridos na área verde situada detrás dos imóveis construídos na 

Rua Ana Rita Dutra no Loteamento Colinas de Indaiatuba; Nº 1540/22 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Implementar totens de monitoramento em pontos estratégicos do município; Nº 

1541/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Avaliar o controle do tráfego de veículos na Rua 

Vitório Barnabé no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima; Nº 1542/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo para criação de canal de atendimento de denúncias 

disponibilizado 24 horas por dia, similar ao “Disque Silêncio 156”, que realize a fiscalização e 

aplicação das sanções legais nos casos de poluição sonora; Nº 1543/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Viabilizar estudos para reurbanização, reforma e limpeza na quadra e parque 

infantil situados na Rua Manoel Francisco Ribeiro Garcia - Jardim Oliveira Camargo; Nº 

1544/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Realizar melhorias na iluminação pública da Rua 

Betty Hass de Campos, em toda a sua extensão, no Bairro Colinas; Nº 1545/22 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Viabilizar junto à AB Colinas, melhorias na iluminação e sinalização na 

rotatória do desvio de pedágio, próximo a RIP (Rodovia Engenheiro Ermenio de O. Penteado); 

Nº 1546/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Realizar melhorias de trânsito no cruzamento da 

Rua 15 de Novembro com a Rua das Orquídeas; Nº 1547/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 
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Viabilizar estudos de melhorias de trânsito na Avenida Francisco de Paula Leite, na altura do 

número 3627; Nº 1548/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar abrigo de ponto de ônibus 

na Alameda José Boldrini, em frente ao Condomínio Altos de Itaici, sentido Itupeva; Nº 1549/22 

- ALEXANDRE CARLOS PERES - Intensificar as rondas preventivas com intensa periodicidade 

na Praça Acrísio de Camargo, Jardim Pau Preto; Nº 1550/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES 

- Instalar redutores de velocidade (lombadas) na Estrada Municipal José Costa de Mesquita, 

nas proximidades do número 200, onde está instalada a Lenovo; Nº 1551/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Criar projeto urbanístico para a revitalização da Praça Votura; Nº 1552/22 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Desenvolver Walking Tours pelos principais pontos 

turísticos na região histórica do centro de Indaiatuba; Nº 1553/22 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Criar um canal de comunicação para lembrete em casos de atraso em tributos; Nº 

1554/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Efetuar a instalação de placas de “cuidado 

animais na via” na estrada Chafic José Saif; Nº 1555/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Realizar estudos visando o alargamento e/ou criação de mais lagos no Córrego Barnabé, na 

extensão Parque Ecológico Clain Ferrari; Nº 1556/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Realizar estudo de viabilidade para a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na 

região do Jardim Europa; Nº 1557/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar estudos de 

trânsito na Vila Castelo Branco, visando padronizar as ruas em sentido único; Nº 1558/22 - 

OTHNIEL HARFUCH - Construir rampas de acessibilidade com superfície tátil no canteiro 

central da Av. Francisco de Paula Leite, Bairro Santa Cruz; Nº 1559/22 - OTHNIEL HARFUCH - 

Providenciar recuo da faixa de pedestre localizada no Parque Ecológico; Nº 1560/22 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Providenciar concessão de espaço público (sede) para funcionamento 

de atividades da Associação dos Deficientes Visuais de Indaiatuba – ADVI; Nº 1561/22 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Implantar um centro de referência em apoio ao deficiente visual em 

Indaiatuba; Nº 1562/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar manutenção no playground, 

instalação de academia da 3ª idade, uma quadra de basquete de 4 e também poda do mato da 

praça da Rua Joaquim Machado (em frente ao número 979) – Jd. das Andorinhas; Nº 1563/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Implantar postes e iluminação na Estrada Municipal Grama Videira; 

Nº 1564/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar um estudo em caráter de urgência para 

instalação de redutor de velocidade na Rua 24 de Maio, altura do número 2975 – Jd. América. 

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

Vereadores(as) WILSON JOSÉ DOS SANTOS, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, ANA MARIA DOS 

SANTOS e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as 

indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal pelo Departamento de 
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Expediente. Seguiu-se à leitura em bloco das moções: Nº 242/22 - ANA MARIA DOS SANTOS 

- Congratula o Cabo PM Luiz Gustavo Fernandes da Silva, de Relações Públicas, pelo suporte 

ao Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD no Município; Nº 243/22 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Congratula a Cabo PM Rose Núbia Vaz, de Relações Públicas, pelo 

suporte ao Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD no Município; Nº 

244/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula o Soldado PM Jaques Fabricio Honório de 

Oliveira, instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas, por ter formado 950 

alunos do Programa PROERD no Município; Nº 245/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Congratula o Cabo PM João Luiz Rodrigues Júnior, instrutor do Programa Educacional de 

Resistência às Drogas, por ter formado 950 alunos do Programa PROERD no Município; Nº 

246/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula o 1º Sargento PM Ricardo Aparecido de 

Souza, Comandante do Programa Educacional de Resistencia às Drogas – PROERD e 

Policiamento Comunitário no Município; Nº 247/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula a 

Cabo PM Raquel Martins da Silva, de Relações Públicas, pelo suporte ao Programa 

Educacional de Resistência às Drogas – PROERD no Município; Nº 284/22 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Congratula Salete Margarida de Almeida Bezerra pelos trabalhos e ações 

artísticas desenvolvidas nas comunidades da cidade de Indaiatuba; Nº 285/22 - JORGE LUÍS 

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

SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, 

OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI, 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Rubens Daniel Ramos 

pelo excelente trabalho desenvolvido e por todos seus serviços prestados à Municipalidade - 

Indaiatuba; Nº 286/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA 

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

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

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

Congratula a 9ª Edição da Caminhada pelos Bons Tratos aos Animais, sob a organização de 

Franciela Luque e Carlos Roberto Beggo, realizada no dia 07 de agosto do ano corrente. A 

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

WILSON JOSÉ DOS SANTOS e ANA MARIA DOS SANTOS. 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 139/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Denomina "Rua Dorival Simões" o logradouro do Jardim Bom Sucesso; Projeto de Lei Nº 

143/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Denomina Francisco Donizete de Morais a IDT - 



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 
P A L Á C I O  V O T U R A 

   
Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700. 

CEP: 13339-140 – Indaiatuba - SP 

 

 

371, que especifica; Projeto de Lei Nº 144/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Estabelece a 

equiparação dos direitos dos portadores de doença renal crônica aos direitos das pessoas com 

deficiência de qualquer natureza; Projeto de Lei Nº 145/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Institui a campanha municipal permanente de combate a fraudes e golpes praticados via 

telefone, internet e aplicativos; Projeto de Lei Nº 146/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Denomina "Rua Carlos Alberto Borges" o logradouro público do Jardim Bom Sucesso, que 

especifica; Projeto de Lei Nº 150/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Denomina "Enaura Maria 

da Conceição Araujo" o logradouro público do Loteamento Jardim Bom Sucesso, que 

especifica; Projeto de Lei Nº 151/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Denomina "Cicero 

Olegário de Araujo" o logradouro público do Loteamento Jardim Bom Sucesso, que especifica. 

Todos os projetos lidos foram encaminhados às comissões permanentes a eles pertinentes, 

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

Interno. Finalizado o Expediente e havendo quórum regimental, com a presença dos(as) 

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

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

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

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

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

DO DIA: A Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 

132/2022 - ANA MARIA DOS SANTOS - Denomina Rua Ervino Sieg o logradouro público do 

loteamento Parque Reserva Santa Maria, que especifica; e Projeto de Lei Nº 138/2022 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Denomina "Rua Maria José Pavan Simões" o logradouro do Jardim 

Residencial Dona Maria Cândida. Colocados em discussão e votação, foram APROVADOS 

(por unanimidade); 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, 

com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA comentou que o projeto tem o 

objetivo de combater a erotização infantil, uma vez que precisam ser respeitadas as 

recomendações do Ministério da Justiça, do MEC, das Secretarias de Educação Estadual e 

Municipal, dos pedagogos, e outros; e que o estímulo à excitação sexual para crianças é 

inadmissível e não contará com dinheiro público de Indaiatuba. Colocado em votação, foi 

APROVADO (por unanimidade) em segunda votação; Projeto de Lei Nº 134/2022 - RICARDO 

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

fabricação, distribuição, venda ou utilização de coleiras de choque e coleiras ultrassônicas em 
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cães no Município de Indaiatuba, e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, 

foi APROVADO (por unanimidade) em primeira votação; Projeto de Lei Nº 135/2022 - ANA 

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

outras providências. Emenda Nº 1 (Modificativa) - ANA MARIA DOS SANTOS - Altera a 

redação do Art. 2º do Projeto de Lei nº 135/2022. Colocada em discussão e votação, a emenda 

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

APROVADO (por unanimidade) em primeira votação. Não havendo mais nenhuma proposição 

a ser deliberada e nenhum inscrito à Palavra Livre, o Sr. Presidente agradeceu a atenção e a 

presença de todos. Nada mais havendo a se tratar, às dezoito horas e quinze minutos, deu-se 

por encerrada a presente sessão e de tudo, para constar, foi lavrada esta ata, que, depois de 

lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e pela Sra. 1ª Secretária. 

 

 

 

JORGE LUÍS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

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

TRANSCRIÇÃO DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 22 de agosto de 2022 

 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Declaro aberta a 22ª Sessão Ordinária de 

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

Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Uma ótima noite a todos: “Bendito seja o 

Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas”. Salmos, Capítulo 68, 

Versículo 19. 

EXPEDIENTE 

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

Carvalini. 

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

“Leitura e votação da Ata da 21ª Sessão Ordinária, de quinze 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. [ininteligível]. Com a palavra a primeira-secretária. Vamos 

para as indicações. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações.  

Hélio Alves Ribeiro, “Intensificar rondas de policiamento ostensivo no Bairro Jardim Paulista, 

principalmente no período noturno e finais de semana”. 

Luiz Chiaparine, “Realizar serviço de tapa buraco em toda a extensão da Rua Nakaji 

Gomazako, Vila Homero”. 

Sérgio Teixeira, “Providenciar programa de formação e capacitação sobre o TEA, Transtorno 

do Espectro Autista, para todos os profissionais da rede municipal de ensino”. 
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Wilson Índio da Doze, “Viabilizar para que o Procon faça fiscalização na festa Faici, Feira 

Agropecuária, Industrial e Comercial de Indaiatuba”. 

Ana Maria dos Santos, “Implantar programa de acessibilidade denominado Comunicação 

Audiovisual da Cor de Bengalas para Deficientes Visuais”. 

Pepo, “Interceder junto ao setor competente para disponibilizar poltronas para amamentação 

em todas as creches de nosso município”. 

Othniel Harfuch, “Intensificar a fiscalização de trânsito no loteamento Jardim Casablanca”. 

Ricardo França, “Realizar estudo para criação de canal de atendimento de denúncias 

disponibilizado 24 horas por dia, similar ao Disque Silêncio 156, que realize a fiscalização e 

aplicação das sanções legais nos casos de poluição sonora”. 

Silene Carvalini, “Viabilizar junto à AB Colinas melhorias na iluminação e sinalização na 

rotatória do desvio de pedágio, próximo à Rodovia Engenheiro Ermenio de Oliveira Penteado”. 

Alexandre Peres, “Criar projeto urbanístico para revitalização da Praça Votura”. 

Arthur Spíndola, “Desenvolver Walking Tours pelos principais pontos turísticos da região 

histórica do centro de Indaiatuba”. 

Leandro Pinto, “Providenciar manutenção no playground, instalação de academia da terceira 

idade, uma quadra de basquete de quatro e também poda do mato da praça da Rua Joaquim 

Machado, em frente ao número 979, Jardim das Andorinhas”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 

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

amigos da imprensa. Boa noite a nossa orgulhosa e honrosa Polícia Militar, que tanto nos 

defende a nossa vida e muitas das vezes não são reconhecidos pelos estados. Boa noite, 

Salete. Boa noite, Ivan, presidente do Procon, enfim. Boa noite a todos aqui presentes. Boa 

noite, João Paulo. Sr. Presidente, hoje eu quero aqui trazer a público referente a Faici, a gente 

tem que ouvir muitas das vezes os dois lados da moeda, o reclamante e o reclamado, né, 

Ivan? E diante de tudo o que aconteceu, eu não estive presente na Faici, mas eu tive algumas 

informações, principalmente de pessoas que estiveram na festa, e muitas das coisas não 

procediam. Antes de eu falar aqui, eu estive presente no Procon, conversei com o presidente, o 
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Ivan, o qual fez questão de estar aqui hoje, conversei também com o Jorge, que é o nosso 

fiscal do Procon de Indaiatuba. E algumas coisas referiam somente a área do consumo, que é 

a minha área, fui treze anos presidente do Procon junto com o Ivan, então quero falar da área 

de consumo, no qual estou solicitando para que o Procon, nas próximas festas da Faici que 

tiver em Indaiatuba, se Deus quiser, para que o Procon possa realizar algumas fiscalizações 

referentes a área de consumo, entendeu? Porque a gente tem informações de que pessoas, 

crianças menores estavam fazendo consumo de bebida alcoólica, entendeu? Como... 

principalmente a área de estacionamento começou com cinquenta reais, terminou cento e 

trinta. E mais ou menos essas coisas que eu estou falando para o nosso presidente do Procon 

aqui, o Ivan, para que possa o ano que vem se ater a esse assunto. Como eu também quero 

parabenizar o nosso presidente aí da festa, o Barbosa, porque ele, como todos os anos, ele 

esteve no Procon antes de tudo, antes de iniciar a festa, buscando algumas informações 

referentes ao que podia, ao que não podia. O Ivan prontamente atendeu ele, como sempre. 

Como eu também estive lá na festa na quarta-feira, um dia antes de iniciar, estive com um 

cadeirante para fiscalizar todo o setor de acessibilidade, Professor Sérgio, e levei um 

cadeirante junto comigo. Ele pôde constatar que não procedia as informações que a mim foram 

dadas por pessoas. Então ele mesmo fez o aval de tudo o que estava acontecendo, ele mesmo 

aprovou, e assim ficamos contentes com o informativo. Obrigado, Sr. Presidente. E obrigado a 

todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu queria aqui agradecer a presença do 

Ivan, diretor do Procon, em nome do capitão Magalhães e do sargento Ricardo, toda a 

corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ajuda muito não só o nosso 

município, mas a nossa região. É um prazer vê-los aqui. E vocês podem contar com essa 

Casa. Queria agradecer a presença de todos em nome do Juliano, todos os assessores e 

colaboradores dessa Casa. As indicações continuam em discussão. Com a palavra o vereador 

Professor Sérgio. 

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

palavra. Boa noite, nobres vereadores, público presente, população que nos acompanha em 

casa, nossa intérprete, Polícia Militar aqui, Regina está ali, um abraço, Ivan também do Procon, 

um abraço a todos os assessores aqui presentes. A indicação em destaque aí que eu fiz é que 

recentemente eu consegui aqui junto com vocês a gente aprovar a garantia de atendimento às 

crianças com autismo. Só que aí eu estou fazendo uma indicação para que a prefeitura passe 

a fazer um programa de formação, principalmente com os profissionais da educação, para 
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atender essas crianças, tá? Porque atender está, está atendendo, mas agora a gente precisa 

capacitar esses profissionais. 

Uma outra indicação que eu faço também da área da educação é fazer um estudo aí junto a 

prefeitura para equiparar o valor disponível no cartão-alimentação do professor da rede 

municipal que pega uma carga complementar, uma jornada complementar. Então às vezes ele 

tem lá vinte e cinco horas, mas ele complementa essa jornada, mas ainda o cartão-alimentação 

dele fica em cima de vinte e cinco horas, não chega a atender a jornada complementar, tá? 

Temos ali as meninas fazendo a valorização já, reconhecimento, enquadramento da Educação 

Infantil, somos todas professoras. Parabéns. É isso aí. Aceitamos toda e qualquer 

manifestação. Sou da educação e concordo plenamente com essa manifestação. Estão de 

parabéns. 

E uma outra... 

[Aplausos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Uma outra indicação é se possível outras UBSs 

passarem a atender como a UBS da Cecap, que estendeu o horário aí até às dez da noite, tá? 

E isso desafogou o Haoc, ajudou e muito. Ela atendia aproximadamente quatro mil pessoas por 

mês, passou a atender dez mil essa UBS, por conta desse horário que foi estendido. Então é 

um estudo a ser feito e se possível aplicado. Obrigado, Sr. Presidente. 

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. Obrigada, Sr. Presidente. Boa 

noite a todos os membros da Mesa, a nossa intérprete, aos vereadores, ao público que nos 

assiste e ao pessoal de casa. Quero me apresentar primeiramente, como vou falar de uma 

indicação para os deficientes visuais, os cegos, quero me apresentar a eles, que estarão nos 

ouvindo. Meu nome é Ana Maria, tenho um metro e sessenta, sou morena, tenho cabelo longo 

e estou com ele preso, estou usando uma camisa azul e calça preta e salto alto. Para que os 

deficientes visuais me acompanhem, saber como eu sou e o que eu estou vestindo, com muito 

respeito a eles. E aqui eu trago a Indicação do nº 1.530, solicito que viabilizem um programa de 

acessibilidade audiovisual nos estabelecimentos do município, para informar e educar a 

população sobre as cores das bengalas utilizadas pelos deficientes visuais. Eu nunca entendi 

por que um cego usa a bengala de uma cor e outro de outra. Então aqui está a informação. E 

peço para que a prefeitura faça isso também, colocando nos estabelecimentos públicos, 
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estabelecimentos de saúde, aqui do nosso município. A bengala de cor branca, ela é para 

pessoas totalmente cegas. Então aquele deficiente visual que está com a bengala branca, é 

porque ele não enxerga nada, absolutamente nada. A bengala de cor verde é para as pessoas 

que possuem baixa visão. Então ela enxerga um pouco, aquela bengala verde. E a bengala 

vermelha e branca é para as pessoas surdas e cegas, a verde e branca. Essa indicação visa 

educar a população sobre as diferenças de cores das bengalas, para saberem como interagir 

com os deficientes visuais em estabelecimentos públicos e privados do município. Eu fiz essa 

indicação ano passado, estou fazendo novamente e eu espero que a prefeitura, o prefeito 

atenda essa nossa indicação, trazendo assim mais informação para a população. E quando a 

gente enxergar, ver um cego com uma dessas bengalas a gente saber como se dirigir a ele. 

Gratidão. E boa sessão a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ainda nas indicações, com a palavra o 

vereador Arthur Spíndola. 

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

vereadores, vereadoras, imprensa que nos acompanha, a todo o público presente aqui nesse 

Plenário, a todos que nos assistem na Internet. Mandar um abraço especial ao grande Ivan 

Gilio, presidente do Procon, irmão, parceiro, ao capitão Magalhães, representando a Polícia 

Militar. Muito obrigado pela presença. Um abraço especial também ao sargento Ricardo, 

companheiro de Conseg. E, Sr. Presidente, falando rapidamente das minhas indicações, 

primeiro lugar, desenvolver um Walking Tours pelos principais pontos de Indaiatuba. Eu não sei 

se vocês sabem, o Walking Tour, na verdade, é um trajeto a pé que está sendo realizado em 

vários países europeus e agora também foi implantado em Campinas. Então nós temos alguns 

pontos que são muito próximos aqui na cidade, pontos históricos, pontos importantes, como, 

por exemplo, a Igreja Candelária, o Casarão Pau Preto, a Casa Número Um, a própria estação 

que agora foi reformada, a estação ali da maria-fumaça, são lugares que poderiam ter esse 

passeio guiado por um guia turístico, que conseguisse nos explanar a história de Indaiatuba, 

que é algo muito legal e muito importante que todos saibam. 

Segundo lugar, Sr. Presidente, a criação de um canal de comunicação para lembrete em casos 

de tributação. Nós estamos recebendo alguns casos no nosso gabinete de empresários, de 

pessoas que trabalham, sejam... trabalham com contadores, ou que fazem o próprio 

acompanhamento dos seus impostos, que estão deixando de pagar determinados tributos por 

desconhecimento. A gente sabe que na operação pública nós precisamos de um canal que 

libere esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas não têm simplesmente a noção de que têm que 
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acompanhar se tem algum fato gerador, se tem algum tributo no nome. Então se a Secretaria 

da Fazenda tivesse um canal de comunicação, de lembrete e não de cobrança, que fique muito 

claro, lembrete, não cobrança, para que as pessoas possam acertar esses débitos. Também 

não sei se vocês sabem, mas a prefeitura, ela tem a obrigação legal de colocar na Justiça 

depois que o débito passa de um determinado período. E esse colocar na Justiça, essa 

execução leva ao contribuinte a pagar honorários advocatícios, leva o contribuinte a pagar às 

vezes juros e multa e algo que pode ser resolvido por um simples parcelamento. Então se nós 

tivéssemos esse canal de comunicação, tenho certeza que seria bom para os contribuintes e 

para o próprio município, que arrecada de forma mais rápida. 

Também, Sr. Presidente, falar rapidamente sobre a instalação de placas de “cuidado, animais 

na via”, na Estrada Chafic José Saif, é um local ali próximo ao Parque Meraki, e para quem não 

conhece, aquele local tem uma APP no meio da estrada. Então o que acontece? A gente tem 

vida silvestre lá, esses animais passam por aquela estrada, e está acontecendo infelizmente 

alguns atropelamentos, alguns acidentes, porque nem todos são de pequeno porte. Então, uma 

simples sinalização, uma simples exposição desta vida selvagem naquela estrada ajudaria 

bastante. 

E por último, Sr. Presidente, sendo bem rápido, a realização de estudos de trânsito na Vila 

Castelo Branco. Houve inclusive uma indicação do vereador Alexandre Peres, que já tocou 

nesse caso em relação a algumas ruas desse bairro, né, Alexandre? Equador, Uruguai e 

Colômbia, e é algo que precisa ser feito em todo o bairro. Então acho que é mais do que 

importante. Se já tem dois vereadores falando sobre esse caso e deve ter chegado no gabinete 

de demais, é um bairro que a gente precisa fazer uma adequação de trânsito. Porque foi feito 

em alguns pontos, e alguns ficaram para trás. Então que sejam realizados estudos por ali. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Ana Maria dos Santos, “Congratula o cabo PM Luiz Gustavo Fernandes da Silva, de Relações 

Públicas”. 

“Congratula a cabo PM Rose Núbia Vaz, de Relações Públicas”. 
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“Congratula o soldado PM Jaques Fabrício Honório de Oliveira, instrutor do Programa 

Educacional de Resistência às Drogas”. 

“Congratula o cabo PM João Luiz Rodrigues Júnior, instrutor do Programa Educacional de 

Resistência às Drogas”. 

“Congratula o 1º sargento PM Ricardo Aparecido de Souza, comandante do Programa 

Educacional de Resistencia às Drogas”. 

“Congratula a cabo PM Raquel Martins da Silva, de Relações Públicas, pelo suporte ao 

Programa Educacional de Resistência às Drogas”, todos eles atuantes no Proerd no município 

de Indaiatuba. 

Wilson, Índio da Doze, “Congratula Salete Margarida de Almeida Bezerra pelos trabalhos e 

ações artísticas desenvolvidas nas comunidades da cidade de Indaiatuba”.  

De todos os membros da Câmara, “Moção de congratulação a Rubens Daniel Ramos pelo 

exceto trabalho desenvolvido e por todo o seu serviço prestado à municipalidade de 

Indaiatuba”. 

De todos os vereadores, “Moção de congratulação à 9ª Edição da Caminhada Pelos Bons 

Tratos aos Animais sobre a organização de Franciela Luque e Carlos Roberto Beggo, realizada 

no dia 7 de agosto do ano corrente”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Sr. Presidente, hoje a minha homenageada é 

uma pessoa muito especial, tá? Especial pelo trabalho que ela desenvolve há muitos anos na 

cidade de Indaiatuba, Salete. Ela é conterrânea do Paraná, de Umuarama, e esse trabalho ela 

já realizava há mais de dez anos na cidade de Umuarama, no Paraná, no qual em oitenta e 

nove ela veio para Indaiatuba e começou a fazer esse trabalho na comunidade Bom Pastor, da 

Morada do Sol. Trabalho esse que foi se estendendo, no qual ela continuou com as suas 

atividades através do Grupo Lumen, apresentando em todas as paróquias da cidade de 

Indaiatuba, sendo que já esteve na TV Século 21, Canção Nova, TV Aparecida e muitos outros 

lugares da região de Indaiatuba. Salete, através do seu trabalho, ela venceu três concursos na 

Aparecida, sempre em primeiro lugar, como também na comemoração dos quinhentos anos do 

Brasil ela também voltou e venceu outro concurso. Salete, nossos amigos da PM que estão 
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aqui, ela apresentava esse trabalho do Grupo Lumen também no Proerd no passado, ela fazia 

parte também desse trabalho maravilhoso que eu pude acompanhar mais uma vez esse ano 

junto com a Ana dos Santos. E parabenizando eles, e parabéns você também, Ana, pela 

homenagem a eles. Mas, Salete, por tudo o que você faz para retirar esses jovens da rua 

através da dança e orientando esse jovem, que precisa muito, gente, do nosso apoio, hoje eu 

quero parabenizar a você, a minha homenagem a você, homenagem que muitas pessoas 

merecem, mas pouco são aqueles escolhidos. E pode ter certeza que aqui na Terra você pode 

não estar sendo reconhecido por salvar muitos jovens, tirar muitos jovens da droga, mas lá em 

cima o Pai Eterno vai te gratificar e muito por isso. Por isso você, Salete, hoje é minha 

homenageada. Parabéns, Salete. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): A Salete está aí? 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Por favor. É só ficar em pé só para... 

Parabéns. E parabéns, Índio, pela homenagem. Pessoas merecedoras. As moções continuam 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Gratidão pela palavra, Sr. Presidente. Parabéns, 

Salete, muita luz para você. E hoje a minha moção é muito especial, é bem especial, é para 

esses... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereadora, só cortando a senhora, eu 

gostaria de pedir para o pessoal do Proerd ficar em pé com a bandeira. O Proerd está aí? E 

quem quiser aplaudir, pode aplaudir esses guerreiros. 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Muito bem. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a palavra, vereadora. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: A nossa homenagem hoje é para esses policiais 

do programa Proerd, policiais militares que têm esse programa tão lindo, que eu tive o prazer e 

a honra de acompanhar e eu fiquei encantada de ver de perto. Minha filha, ela recebeu o 

Proerd, ela participou do programa, hoje ela tem vinte e seis anos e até hoje ela fala que foi 

uma benção para ela. Ela viu que amigos que tinham medo de policiais perderam o medo, as 

crianças que tinham medo de ver o policial, de ter esse contato, é maravilhoso. Mas o que é o 

Proerd? Vou dar uma explicação aqui. Programa Educacional de Resistência às Drogas, foi 
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criado em mil novecentos e noventa e dois no Rio de Janeiro. O modelo do programa teve 

origem nos Estados Unidos em mil novecentos e oitenta e três . É desenvolvido em mais de 

cinquenta e oito países. Atualmente o programa está inserido em todos os estados brasileiros. 

O Proerd é ministrado por policiais militares fardados, devidamente treinados e com materiais 

próprios, livro do estudante e diploma nas escolas estaduais, municipais e particulares, 

desenvolvendo um curso de prevenção às drogas e à violência na sala de aula, juntamente 

com o apoio dos professores. O programa Proerd, através de seus queridos instrutores, cabo 

PM João Luiz e soldado PM Jaques, formaram no primeiro semestre de dois mil e vinte e dois 

aproximadamente mil alunos do quinto e do sete ano pertencentes às escolas estaduais e 

colégios particulares. O sucesso do programa depende de um perfeito entrosamento entre a 

escola, família e Polícia Militar. Parabéns à Polícia Militar por essa iniciativa de parceria 

positiva com as escolas, por esse projeto maravilhoso que orienta e cuida das nossas crianças. 

Parabéns às instituições de ensino que permitiram a realização do programa. Aos formandos, 

meus parabéns, vocês jamais esquecerão esses ensinamentos passados com amor e carinho 

pelos policiais militares do Proerd. Aqui eu deixo minha gratidão, meu respeito, meu abraço, 

reconhecimento ao capitão PM Ricardo Aparecido Magalhães, comando da Quarta Companhia 

de Polícia Militar da cidade de Indaiatuba e do Proerd, primeiro sargento PM Ricardo Aparecido 

de Souza, coordenador do Proerd em Indaiatuba, Relações públicas do Proerd, cabo PM 

Raquel Martins da Silva, cabo PM Rose Núbia Vaz, cabo PM Luiz Gustavo Fernandes da Silva, 

e instrutores do Proerd, cabo PM João Luiz Rodrigues Júnior e soldado PM Jaques Fabrício 

Honório de Oliveira. Gratidão. Gratidão. Gratidão. Que lindo trabalho, afasta as crianças das 

drogas, ensinam as crianças a dizer não às drogas. Gratidão a todos. E muita luz e proteção 

sempre para todos vocês. 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Gratidão. 

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. Com a palavra a primeira-secretária. Vamos para 

a Ordem do Dia. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Não. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não, as matérias. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Para as matérias apresentadas. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  

Luiz Chiaparine, “Denomina Rua Dorival Simões o logradouro do Jardim Bom Sucesso”. Às 

comissões. 

Arthur Spíndola, “Denomina Francisco Donizete de Morais a IDT 371”. Às comissões. 

Ana Maria dos Santos, “Estabelece a equiparação dos direitos dos portadores de doença renal 

crônica aos direitos das pessoas com deficiência de qualquer natureza”. Às comissões. 

Alexandre Peres, “Institui a campanha municipal permanente de combate a fraudes e golpes 

praticados via telefone, Internet e aplicativos”. Às comissões. 

Alexandre Peres, “Denomina Rua Carlos Alberto Borges o logradouro público do Jardim Bom 

Sucesso”. Às comissões. 

Wilson Índio da Doze, “Denomina Enaura Maria da Conceição Araújo o logradouro público do 

Loteamento Jardim Bom Sucesso”. Às comissões. 

Wilson Índio da Doze, “Denomina Cicero Olegário de Araújo o logradouro público do 

Loteamento Jardim Bom Sucesso”. Às comissões. 

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

comissões. Estamos na Ordem do Dia. Com a palavra a primeira-secretária, Silene Carvalini. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia. Peço autorização 

para ler o Projeto de Lei nº 1 e 2 juntos, pode ser? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Pode ser. Nós vamos votar em bloco, ok? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 132/2022, Ana Maria dos 

Santos, “Denomina Rua Ervino Sieg o logradouro público do loteamento Parque Reserva Santa 

Maria”. Votação única simples. 

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

logradouro do Jardim Residencial Dona Maria Cândida”. Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Projeto 132 e 138 estão em discussão. 

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

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

primeira-secretária. 
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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 correlatas”. 

Segunda votação simples. 

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

palavra o vereador autor do projeto, Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Mais uma vez, uma ótima noite a todos. Sr. 

Presidente, também de forma bem rápida eu quero fazer a explicação desse projeto. Essa lei 

tem um objetivo muito simples e muito claro a todos: o combate à erotização infantil. E para a 

gente falar disso a gente tem que usar a etimologia da palavra, o que a gente está falando 

quando a gente está falando em erotização? Nós estamos falando em estímulo de excitação 

sexual para crianças, e isso é inadmissível. Nós temos que respeitar a faixa etária e as 

recomendações que nós temos não só do Ministério da Justiça mas também do MEC, das 

Secretarias de Educação Estadual e Municipal, dos pedagogos, de quem estuda e trabalha 

para colocar uma faixa etária em tudo o que é exibido, repassado, em toda a arte que é feita. E 

infelizmente nós não temos como ter controle sobre tudo o que é exposto para uma criança, 

principalmente no âmbito da Internet, mas onde nós podemos controlar onde a nossa mão 

alça, que é o dinheiro público, principalmente o municipal. Então essa lei vem de encontro a 

isso. Todos os eventos, criações, arte, teatro, que trabalharem em cima da erotização infantil - 

repetindo o termo, tá? O estímulo de excitação sexual para crianças. - Quem trabalhar com 

isso não vai receber dinheiro da prefeitura municipal. Mas isso acontece, Arthur? Hoje nós 

temos um trabalho muito bem realizado pela nossa secretária de Cultura, Tânia Castanho, pelo 

nosso secretário de Educação. Mas quando a gente faz uma lei, a gente não pode pensar 

apenas no presente, a gente tem que pensar no futuro também. Nós não sabemos quem vai 

estar à frente dessas pastas no futuro, nós não sabemos como vai ser a cabeça das pessoas 

que vão comandar a nossa cidade daqui a dez anos, e a gente precisa ter a prevenção disso a 

partir de já. Então mais uma vez eu estou sendo enfático e repetitivo para ficar muito claro do 

que nós estamos trabalhando nessa lei: o estímulo de excitação sexual para crianças é 

inadmissível e não contará com dinheiro público de Indaiatuba, se eu puder contar com o voto 

favorável de todos esses vereadores. 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. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: 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”. Primeira votação simples. 

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 135/2022, Ana Maria dos 

Santos, “Dispõe sobre a instituição do Selo Empresa Amiga dos Autistas e dá outras 

providências”. Primeira votação simples. Esse... 

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

Gostaria que a senhora lesse a emenda desse projeto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda nº 1 modificativa, Ana Maria dos 

Santos, “Altera a redação do artigo 2º do Projeto de Lei nº 135/2022, onde o artigo passa a ser 

lido: Para fins de aplicação desta lei, entende-se como pessoa com transtorno do espectro 

autista aquelas definidas no artigo 1º, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa Com Transtorno Autista. Sala das Sessões, 10 de agosto de 2022, Ana Maria dos 

Santos, vereadora”. 

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

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

manifestem. A emenda foi aprovada. Vamos para votação do projeto. O projeto está em 

discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem. O projeto foi aprovado também por unanimidade.  

Nenhum vereador inscrito na Palavra Livre. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, 

todos os nobres vereadores, público presente, imprensa falada e escrita, o pessoal da 

Secretaria da Educação que está presente aqui. E queria parabenizar vocês pela manifestação 

que vocês fizeram, pacífica, a gente... 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Agradecer a nossa Polícia Militar, na figura 

do capitão Magalhães e do sargento Ricardo. E dizer que essa Casa é uma Casa democrática 

e aqui é um lugar, sim, das pessoas se manifestarem, mas com respeito, e é isso o que vocês 
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fizeram hoje, buscando alguma coisa em benefício a vocês, uma coisa justa. E aqui tem duas 

classes aqui que a meu ver, não só na cidade de Indaiatuba, mas no estado, é uma classe que 

poucas pessoas olham. Então peço aí para que... estamos em ano eleitoral e agora a gente vê 

de tudo. Eu costumo dizer que em ano eleitoral até burro voa. E aproveitar que tem já político 

que já está no poder, já pode fazer agora, não precisa esperar as eleições para fazer, já pode 

fazer agora alguma coisa, tanto para a classe da educação como para a classe de segurança 

pública no estado de São Paulo, que a meu ver é uma classe que é olhada de lado. E do jeito 

que está caminhando a coisa daqui uns dias vai ser difícil alguém prestar... Eu lembro na 

minha época, na época da maioria aqui, que o professor era tratado com respeito, o professor 

tinha uma valorização e assim como o policial, e do jeito que está caminhando a coisa hoje 

dificilmente nos próximos concursos do estado aí vai ter alguém que queira ser policial ou até 

professor, porque a valorização está tão pequena, está tão... é um descaso tão grande. Eu 

estou falando aqui porque eu não tenho rabo preso com ninguém, por parte do governo do 

estado, começa na parte estrutural, na parte de segurança. Os salários, pega um policial hoje 

deveria ganhar muito mais do que ganha. Hoje um preso custa para o estado quase cinquenta 

por cento do salário de um policial. E o policial tem que ganhar bem porque o policial tem que 

morar bem, porque o policial não pode morar em uma periferia. Eu, quando estava à frente da 

Secretaria da Habitação, muitos policiais passaram na minha mão lá, inclusive o Jaques 

conseguiu adquirir seu imóvel, mas a maioria das vezes o policial não conseguia, porque tinha 

entrada e era complicado. Então a gente aqui, não só os vereadores aqui, a prefeitura, os 

políticos tinham que olhar mais, tanto para a classe dos professores, que sem educação nós 

não somos nada, tudo começa através da educação, e os policiais. O começo está ali, e se não 

tiver uma boa educação, o final vai estar aqui. Então a gente precisa, nós, políticos, olhar com 

carinho e também cobrar, fazer isso que a Ana está fazendo, valorizando o trabalho, mandando 

ofício para o governo do estado, ajudando. Através do Parlamento da Região Metropolitana de 

Campinas, o qual eu faço parte, o Hélio Ribeiro também faz parte, a gente costuma fazer esse 

trabalho. Inclusive, nós já sentamos algumas lideranças do estado de São Paulo, como a 

Artesp, né, Hélio? Artesp, Tribunal de Contas, tínhamos uma reunião marcada com o 

procurador-geral da Justiça e também nós podemos, através do Parlamento da RMC, eu e o 

Hélio Ribeiro, intermediar uma conversa com o secretário estadual de Segurança, porque o 

momento de cobrar é agora, porque eles estão no cargo, eles podem fazer agora, não precisa 

esperar eleição para prometer que vai fazer depois. O estado de São Paulo, graças a Deus, 

tem uma tem uma saúde financeira muito grande que a gente sabe. Então o momento é agora. 
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A eleição está aí, então vocês têm que ser valorizados agora, não precisa esperar depois. 

Grande abraço a todos. Uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Declaro encerrada a 22ª Sessão Ordinária 

de dois mil e vinte e dois. 

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 15 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


