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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 05 de setembro de 2022 

 

Às dezessete horas e trinta e seis minutos do dia cinco de setembro 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 23ª 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 LEANDRO JOSÉ PINTO – "Tendo presentes (talentos, qualidades) que 

diferem de acordo com a graça dada a nós, vamos usá-los. ” (Romanos, capítulo 12, versículo 

6), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 

22ª Sessão Ordinária, de 22 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 1565/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa 

buraco na Rua Candelária, Jardim Pau Preto; Nº 1566/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar 

a implantação da Lei Lucas n° 13.722/2018, para a qualificação em primeiros socorros de 

funcionários e professores da rede municipal de ensino público; Nº 1567/22 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Promover semanalmente no município uma feira de gastronomia; Nº 1568/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Ampliar o espaço do Ponto Verde — Feira de Agricultura Familiar 

"Agenor Tachinardi" em Itaici; Nº 1569/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Providenciar repintura 

das faixas de parada obrigatória (PARE) e faixas de pedestres em todo o Bairro Jardim Remulo 

Zoppi; Nº 1570/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Providenciar repintura das faixas de parada 

obrigatória (PARE) e faixas de pedestres na Rua Antônio Zoppi - Jardim Pau Preto; Nº 1571/22 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Disponibilizar professor de Educação Física para ministrar aulas de 

musculação a todas as mães e pais que aguardam seus filhos nas aulas de jiu jitsu e futsal no 

Complexo Esportivo — Campo Bonito; Nº 1572/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Criar 

eventos diversos ao ar livre nas praças e espaços públicos pelo menos uma vez ao mês nos 
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bairros de nossa cidade; Nº 1573/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Avaliar o controle do 

tráfego de veículos na Rua João Martini, entre os cruzamentos de vias com a Rua Irineu Rocha 

Ribeiro e a Rua João Marqui, no Jardim Morada do Sol; Nº 1574/22 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Verificar a viabilidade de realizar o recapeamento do pavimento asfáltico da Rua 

Groenlândia, no Jardim América; Nº 1575/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Avaliar o 

controle do tráfego de veículos na Rua Jean Carlos de Abreu no Jardim Residencial Nova 

Veneza; Nº 1576/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Efetuar a instalação de bicicletários em 

praças e terminais de ônibus do município; Nº 1577/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar estudos para a formulação de ações de conscientização sobre a coleta seletiva, bem 

como ampliar a divulgação da programação da “Operação cata-bagulho” e dos serviços 

prestados no Ecoponto de Inertes; Nº 1578/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar ações 

educativas para conscientização de motoristas e ciclistas sobre as condições de 

compartilhamento das vias públicas; Nº 1579/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar 

estudo de trânsito para avaliar o controle do tráfego de veículos na Rua João Amstalden, próximo 

ao cruzamento de vias com a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na Vila Areal; Nº 

1580/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Realizar manutenção e revitalização da Praça Juvenal 

Limeira, VI. Brizzola; Nº 1581/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Viabilizar e disponibilizar mais 

horários na linha de ônibus e readequar o trajeto e horários para atender aos moradores do 

Jardim Nova Veneza e Jardins do Império no Município de Indaiatuba; Nº 1582/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar manutenção de todas as grades dos bueiros junto da guia em toda a extensão 

da Rua Benedita Carvalho; Nº 1583/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à secretaria 

competente e a empresa de ônibus SOU, em caráter de urgência, para regularizar o número de 

ônibus da linha 320 que atende o Campo Bonito; Nº 1584/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Implantar semáforo com temporizador e botão acionador para pedestre na Av. Eng. Fábio 

Roberto Barnabé, em frente ao Colégio Objetivo; Nº 1585/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar 

semáforo no cruzamento da Rua das Camélias com a Rua Marcelo Baroni Bernardinetti, Jardim 

Rêmulo Zoppi; Nº 1586/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar no município um monumento para 

homenagear os profissionais de saúde que sempre estiveram na linha de frente no combate da 

Covid-19; Nº 1587/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar readequação e pintura de todas as 

lombadas e quebra-molas existentes em toda a extensão da Alameda Antônio Ambiel; Nº 

1588/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar revisão da acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida nos terminais e pontos de ônibus do município de Indaiatuba; 

Nº 1589/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar substituição das lixeiras pequenas 

por lixeiras maiores em toda a extensão do Parque São Lourenço; Nº 1590/22 - ANA MARIA 
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DOS SANTOS - Realizar recapeamento asfáltico em toda extensão da Alameda José Amstalden, 

sentido Chácaras Belvedere; Nº 1591/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar um programa 

de incentivo à categoria dos “Catadores de Materiais Recicláveis” no município de Indaiatuba; 

Nº 1592/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Tomar providencias para instalações de quiosques e 

bancos de madeira no Floresta Parque (fundos do condomínio Cocais), Jardim Morada do Sol; 

Nº 1593/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar recapeamento asfáltico em toda extensão do 

Parque São Lourenço; Nº 1594/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar manutenção e reforma 

do parque infantil localizado na Rua Martinho Lutero, 1618, (Floresta Parque) - Jardim Morada 

do Sol; Nº 1595/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar instalação de travessias elevadas para 

pedestres em toda extensão da Avenida Presidente Vargas; Nº 1596/22 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Realizar estudo para retirar cabine do ponto de circular localizado na Rua Helena 

Tomasi, 53 – Jd. Remulo Zoppi; Nº 1597/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar troca das 

lâmpadas dos postes de iluminação pública localizados na Rua Leão Marinho – Rec. Campestre 

Viracopos; Nº 1598/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Reposicionar as placas de sinalização 

localizadas na calçada em torno do Colégio Objetivo; Nº 1599/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Providenciar a instalação de lixeiras em toda a extensão do Parque Ecológico do Buru; Nº 

1600/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Construir uma praça com área de lazer no Jardim Nova 

Veneza; Nº 1601/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar construção de calçada na Avenida Horst 

Frederico João Heer, do número 188 até o número 700; Nº 1602/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Criar Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes com até 14 anos manterem 

sua caderneta de vacinação em dia; Nº 1603/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar o 

recapeamento da Rua São Luiz, Vila Teller; Nº 1604/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Efetuar recapeamento da Rua Prof. José de Campos, Jd. Morada do Sol; Nº 1605/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Interceder junto a Secretaria de Segurança Pública, para aumentar o 

policiamento no campo de futebol próximo à Rua Guarin João Badin, Jardim Morada do Sol; Nº 

1606/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder ao setor competente, em caráter de urgência, para 

instalar câmeras de segurança 360° e monitoramento em pontos estratégicos no Jardim 

Itamaracá; Nº 1607/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar estudo para mudança na demarcação 

das faixas de rolamento utilizadas para retorno e conversão à esquerda na Avenida Francisco 

de Paula Leite, altura do número 3627; Nº 1608/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar melhorias 

na sinalização e segurança da Rodovia João Ceccon; Nº 1609/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Interceder junto ao setor competente para readequar os parquinhos com adaptação de parte dos 

brinquedos para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida no município de Indaiatuba; Nº 

1610/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar câmeras de segurança e monitoramento na Alameda 
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Coronel Antônio Estanislau do Amaral; Nº 1611/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar 

estudos para que se crie um acesso no canteiro central na Av. Padre Arthur Lupurine Sampaio, 

Jardim Veneza; Nº 1612/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Efetuar a construção de calçada 

na extensão da R. Joaquim Machado, (Próximo a John Deere); Nº 1613/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Interceder junto ao setor competente, em caráter de urgência, para providenciar a 

instalação de lixeiras subterrâneas no Bairro Jardim das Gaivotas; Nº 1614/22 - OTHNIEL 

HARFUCH - Realizar estudo para implantar estações de geração de energia fotovoltaica nas 

unidades escolares do município; Nº 1615/22 - OTHNIEL HARFUCH - Providenciar o reparo do 

asfalto e guia localizado na Rua Cerqueira Cesar, 1032 – Centro; Nº 1616/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar implantação de estacionamento à 45° graus em toda extensão do Parque 

Mall; Nº 1617/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Estudar a viabilidade para implantação de um guard-

rail ou faixa de pedestre elevada, na Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, altura do número 

4200; Nº 1618/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar estudo de viabilidade para a 

implantação de um crematório municipal em Indaiatuba; Nº 1619/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Efetuar instalação de parquinho e urbanização de área no Jardim Juliana; Nº 1620/22 

- ALEXANDRE CARLOS PERES - Intensificar a fiscalização das calçadas irregulares na cidade; 

Nº 1621/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar estudos de readequação semafórica e sentido 

de trânsito das ruas 13 de maio e Rêmulo Zoppi, cruzamento da Av. Presidente Kennedy; Nº 

1622/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar programa para atendimento psicológico à 

população por colmeias e/ou tendas instaladas ao longo do parque da cidade; Nº 1623/22 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Providenciar manutenção de trechos da margem do Córrego 

Barnabé; Nº 1624/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Providenciar implementação de 

avenida para melhorar o acesso ao Jardim Turim e Vila Florença; Nº 1625/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Realizar melhorias na iluminação próxima à Marginal Sul da Rodovia 

Santos Dumont, trecho em frente à Toyota, Fupresa e SEW Eurodrive Brasil; Nº 1626/22 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Intervir junto ao Governo do Estado visando realizar o 

asfaltamento da Rua Cinco, localizada ao fim da Rod. Eng. Paulo de Társo Souza Martins, 

cruzamento com a Alameda Antônio Ambiel, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de 

Viracopos; Nº 1627/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Providenciar melhorias na travessia 

de pedestres no cruzamento da Avenida Fábio de Ferraz Bicudo com a Avenida Eng. Fábio 

Roberto Barnabé; Nº 1628/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar um Projeto de melhorias 

na acessibilidade para às PCD (Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida) no Parque 

Ecológico de nossa cidade; Nº 1629/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Vistoriar todas as faixas de 

pedestres para efetuar pintura e manutenção em nosso Município ; Nº 1630/22 - JORGE LUÍS 
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LEPINSK - Aumentar o policiamento nos entornos e vias de acesso do bairro Jardim Pau Preto; 

Nº 1631/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar ciclofaixas em toda extensão da Alameda 

Comendador Dr. Santoro Mirone, Distrito Industrial, João Narezi; Nº 1632/22 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Realizar a manutenção e limpeza das Ruas do Bairro Vale do Sol, com a ampliação 

dos serviços de coleta “cata bagulho”; Nº 1633/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Providenciar 

melhorias de trânsito na Rua José Escodro – Vila Vitória; Nº 1634/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO 

- Implantar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no Bairro Jardim Califórnia; 

Nº 1635/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar o serviço de repintura na sinalização horizontal 

em todas as ruas do Bairro Jardim Brasil. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a 

indicações de suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) WILSON JOSÉ DOS SANTOS, 

HÉLIO ALVES RIBEIRO, LEANDRO JOSÉ PINTO, ANA MARIA DOS SANTOS, SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA, ALEXANDRE CARLOS PERES, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA e RICARDO 

LONGATTI FRANÇA. 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 288/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Congratula a Sociedade 

Amigos do Bairro Jardim do Sol (Clube Sol-Sol) pela comemoração do aniversário de 41 anos; 

Nº 289/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Congratula a Sra. Neusa Aparecida Cabral Januário 

pela conquista do 2° Lugar na Corrida de Rua Gazeta de Piracicaba - 10 KM; Nº 290/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Congratula o Lions Clube de Indaiatuba, fundado em 26 de agosto de 1959, 

pelo 63° aniversário; Nº 291/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula o projeto social "Dojô 

Semar", na pessoa de Jorge Luiz Almeida, onde quatro crianças atletas de Jiu-Jitsu que 

participaram do CAMPEONATO SUL- AMERICANO DA IBJJF, realizado nos dias 20 e 21 de 

agosto de 2022 no Rio de Janeiro - RJ - receberam medalhas; Nº 292/22 - OTHNIEL HARFUCH, 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES RIBEIRO - Congratula o Studio F Treinamento 

Personalizado pela caminhada em prol dos animais, realizada no dia 21/08/2022; Nº 293/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Laércio Batista Viana por ajudar no crescimento do 

Bairro Jardim Morada do Sol, na geração de empregos há mais de 20 anos; Nº 294/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Sra. Mauricéia Paula da Silva Pereira em homenagem ao "Dia 

do Coordenador Pedagógico", comemorado em 22 de agosto; Nº 295/22 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Congratula a Sra. Vera Lúcia Papini Castroem em homenagem ao "Dia do 

Coordenador Pedagógico", comemorado em 22 de agosto; Nº 296/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO 

- Congratula o Fundo Social de Solidariedade (FUNSSOL), na pessoa de sua presidente Maria 

das Graças Araújo Massimo, pela realização da 8ª Gincana Cultural dos grupos da terceira idade, 

realizada no dia 25/08/2022; Nº 297/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Domingos 
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Alves do Nascimento pelos excelentes serviços prestados junto ao Saae; Nº 298/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Hilário Lázaro Alves de Souza pelos excelentes 

serviços prestados junto ao Saae; Nº 299/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula 

Carlos Dalaqua Cordeiro pelos excelentes serviços prestados junto ao Saae; Nº 300/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Lucas Maia Barreto Nogueira pelos excelentes 

serviços prestados junto ao Saae; Nº 301/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula 

Marcelo Adriano Gonçalves dos Santos pelos excelentes serviços prestados junto ao Saae; Nº 

302/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Luis Rafael de Moraes Sombini pelos 

excelentes serviços prestados junto ao Saae; Nº 303/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Congratula Reginaldo Lucas de Lima pelos excelentes serviços prestados junto ao Saae; Nº 

306/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Sra. Roberta Maria Bannwart em homenagem 

ao "Dia do Coordenador Pedagógico", comemorado todo dia 22 de agosto; Nº 307/22 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Pesar pelo falecimento da Sra. Esther Maziero Tobaldini, ocorrido no 22 

de agosto de 2022; Nº 308/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula João Parra Moron, pela 

coordenação da Festa de São Lourenço; Nº 309/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula 

Antônio Eduardo Antonini, pela Coordenação da Festa São Lourenço; Nº 310/22 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Congratula Solange Aparecida Monteiro Diniz, pela coordenação da Festa de 

São Lourenço; Nº 311/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o Programa Nascer Bem 

por estar completando 24 anos que foi desenvolvido em Indaiatuba; Nº 312/22 - SILENE 

SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula SENAI INDAIATUBA pela 

apresentação da Unidade Móvel da Industria 4.0; Nº 313/22 - SILENE SILVANA CARVALINI, 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o CIESP INDAIATUBA pela apresentação da Unidade 

Móvel da Industria 4.0; Nº 314/22 - SILENE SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Congratula o SEBRAE AQUI INDAIATUBA pela apresentação da Unidade Móvel da Industria 

4.0; Nº 315/22 - SILENE SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o SESI 

INDAIATUBA pela apresentação da Unidade Móvel da Industria 4.0; Nº 316/22 - SÉRGIO JOSÉ 

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

SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUÍS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE 

SILVANA CARVALINI, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o Centro de Atividades 

"Antônio Ermírio de Moraes" - SESI Indaiatuba, pelos 30 anos de atividade em nosso município; 

Nº 317/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o time Esporte Clube Mastiga Samba pela 

conquista do título da Série Especial do Campeonato Amador da LIDI 2022; Nº 318/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o time do Esporte Clube XV de Novembro pela conquista 
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do Campeonato Amador LIDI Série A1 2022; Nº 319/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Apoio ao 

Projeto de Lei Complementar 180/2017, que inclui a fiscalização de trânsito e operação ou 

controle de tráfego de veículos terrestres entre as atividades consideradas perigosas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens 

os(as) Srs(as). Vereadores(as) LUIZ CARLOS CHIAPARINE, SILENE SILVANA CARVALINI, 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, OTHNIEL HARFUCH, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, HÉLIO ALVES 

RIBEIRO, LEANDRO JOSÉ PINTO, ALEXANDRE CARLOS PERES e ANA MARIA DOS 

SANTOS. Colocadas em votação, as moções, com exceção da moção de pesar, foram 

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

pesar será enviada à família enlutada, nos termos do artigo 165, § 2º, do Regimento Interno. Em 

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

Legislativo Nº 17/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Dispõe sobre a concessão de Título 

Honorífico de Cidadão Benemérito "Dr. Caio da Costa Sampaio" à Ricardo Lopes Miranda; 

Projeto de Lei Nº 141/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Dispõe sobre a consolidação, nas 

proposições que envolvem as leis orçamentárias e seus relatórios de execução, dos valores 

destinados às ações e aos programas relativos à Primeira Infância; Projeto de Lei Nº 148/22 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Denomina Laercio Neumeister o logradouro público, que 

especifica; Projeto de Lei Nº 152/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Denomina "Alzira de Angelis 

Bitto" o logradouro público do Residencial Dona Maria Cândida; Projeto de Lei Nº 157/22 - 

Executivo Municipal - Dispõe sobre a revisão do plano de amortização do deficit atuarial do 

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município. 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 Complementar Nº 

4/2022 - A Mesa da Câmara Municipal - Altera a Lei Complementar n° 38, de 31 de agosto de 

2017, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Indaiatuba e dá 

outras providências. Colocado em votação, o requerimento de regime de urgência especial foi 

APROVADO (por unanimidade), e o referido projeto passou 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, 
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determinou o Sr. Presidente que se passasse à Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei 

Complementar Nº 4/2022 - A Mesa da Câmara Municipal - Altera a Lei Complementar n° 38, de 

31 de agosto de 2017, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal 

de Indaiatuba e dá outras providências. Emenda Nº 1 (Aditiva) - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Altera a redação do Art. 2° do Projeto de Lei Complementar n° 4/2022, que "Altera 

a Lei Complementar n° 38, de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre a reestruturação 

administrativa da Câmara Municipal de Indaiatuba e dá outras providências". Colocada em 

discussão e votação, a emenda foi APROVADA (favoráveis: ALEXANDRE CARLOS PERES, 

ANA MARIA DOS SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, LEANDRO JOSÉ PINTO, 

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

SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS; contrários: LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE, HÉLIO ALVES RIBEIRO e JORGE LUIS LEPINSK). Colocado em discussão e 

votação, o projeto foi APROVADO (por unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a 

leitura dos seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 139/2022 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

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

143/2022 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Denomina Francisco Donizete de Morais a IDT - 

371, que especifica; Projeto de Lei Nº 146/2022 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina 

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

Projeto de Lei Nº 150/2022 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Denomina "Enaura Maria da 

Conceição Araujo" o logradouro público do Loteamento Jardim Bom Sucesso, que especifica; e 

Projeto de Lei Nº 151/2022 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Denomina "Cicero Olegário de 

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

em discussão, o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES fez uso da palavra para apresentar 

uma breve biografia de seu homenageado. Colocados em votação, foram APROVADOS (por 

unanimidade); 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 cães no Município de Indaiatuba, e 

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

LONGATTI FRANÇA explicou que o projeto, feito em coautoria com o Sr. Vereador ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA, visa proibir a fabricação, distribuição, venda e uso de coleiras de choque 

em animais, bem como aquelas que que emitem uma frequência sonora incômoda a eles, 

gerando maus-tratos. Ainda em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA destacou o trabalho realizado pela equipe envolvida no projeto para combater as 

coleiras de choque e ultrassônicas. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 
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unanimidade) em segunda 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. 

Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 

145/2022 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Institui a campanha municipal permanente de 

combate a fraudes e golpes praticados via telefone, internet e aplicativos. Colocado em 

discussão e votação, 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,  relembrando o prazo final para apresentação de 

projetos de título honorífico de cidadão indaiatubano e benemérito pelos vereadores (03/10). 

Nada mais havendo a se tratar, às dezoito horas e quarenta e oito 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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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas. 

É sempre bom ver esse Plenário com bastantes pessoas, algumas delas que serão 

homenageadas aqui daqui a pouquinho, algumas delas fazendo as suas reivindicações sadias. 

É muito bom isso, viu? 

Declaro aberta a 23ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. Para a leitura de um trecho da 

Bíblia, eu convido o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: “Tendo presentes (talentos e qualidades) que diferem de 

acordo com a graça dada a nós, vamos usá-los.” Romanos, capítulo 12, versículo 6. Uma ótima 

sessão a todos. 

EXPEDIENTE 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos para o Expediente. Com a palavra a 

primeira-secretária Silene Carvalini. 

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

da 22ª Sessão Ordinária de vinte e dois 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. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Hélio Alves Ribeiro, “Promover semanalmente no município uma feira de gastronomia”. 

Luiz Chiaparine, “Providenciar repintura das faixas de parada obrigatória (Pare) e faixas de 

pedestres em todo o bairro Jardim Remulo Zoppi”. 

Wilson Índio da Doze, “Criar eventos diversos ao ar livre nas praças e espaços públicos pelo 

menos uma vez ao mês nos bairros de nossa cidade”. 

Ricardo França, “Realizar ações educativas para conscientização de motoristas e ciclistas sobre 

a condição de compartilhamento das vias públicas”. 

Pepo, “Instalar no município monumento para homenagear os profissionais de saúde que sempre 

tiveram na linha de frente do combate ao covid-19”. 

Ana Maria dos Santos, “Implantar um programa de incentivo à categoria dos catadores de 

materiais recicláveis no município de Indaiatuba”. 
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Othniel Harfuch, “Realizar estudo para implantar estação de geração de energia fotovoltaica nas 

unidades escolares do município”. 

Alexandre Peres, “Efetuar estudo de viabilidade para implantação de um crematório municipal 

em Indaiatuba”. 

Arthur Spíndola, “Providenciar manutenção de trechos na margem do Córrego Barnabé”. 

Sérgio Teixeira, “Implantar um projeto de melhorias na acessibilidade para PcD (pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida) no Parque Ecológico da nossa cidade”. 

Silene Carvalini, “Providenciar melhorias de trânsito na Rua José Escodro, Vila Vitória”. 

Leandro Pinto, “Implantar um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no bairro Jardim 

Califórnia”. 

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 à imprensa 

falada e escrita. Boa noite a todos os presentes aqui. Sr. Presidente, hoje eu trouxe aqui como 

indicação uma coisa que está acontecendo em nossa cidade já há muito tempo. Quase todos os 

bairros de nossa cidade têm praças, e a maioria das praças está sendo ocupada por maus 

elementos. Por quê? Porque a família não está podendo curtir aquilo que foi dado a ela, aquilo 

que foi feito para ela, ou seja, aquelas pessoas que a gente pode falar que são os traficantes, 

eles não deixam mais você levar seu filho na praça. Então, eu estou propondo aqui para que o 

nosso prefeito possa revitalizar essas praças. Como? Fazendo eventos. Todo mundo sabe, em 

Salto, em Itupeva, em muitas cidades aí, tem as praças, tem os famosos Domingo no Parque, 

entendeu? Então, que o nosso município também possa criar isso. Para quê? Porque se nós 

conseguirmos levar esse povo na praça, a família na praça, eu tenho certeza que esses maus 

elementos vão deixar de utilizar esse espaço. Mas isso nós só vamos conseguir se a gente 

conseguir fazer alguma coisa para levar o lazer para essas pessoas. Sr. Presidente, só isso que 

eu queria falar. Muito obrigado. 

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, vereadores e vereadoras, presidente 

dessa Casa, público presente. Eu estive na semana passada, ou duas semanas atrás, visitando 
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a cidade de Elias Fausto e o distrito de Cardeal, né? Ali eu vi algo interessante ali, que acontece 

de terça-feira em Elias Fausto e às quintas-feiras na cidade de Cardeal, que é uma feira como 

se fosse uma feira gastronômica, onde ali tem food truck, vende pastel, vende churrasquinho, 

uma outra Kombi vende cerveja, vende chope, uma barraca de legumes, de verduras. Eu achei 

interessante indicar para o nosso prefeito, para o Executivo, que nós possamos ter uma feira 

desse porte aqui em nossa cidade. Nós temos hoje as feiras noturnas, que já têm um público 

grande, por que não criar uma feira gastronômica que poderia acontecer na quinta-feira à noite 

em um determinado ponto da cidade? Inclusive, nessa feira tem uma pessoa, um cantor 

cantando ali, encontrei muitos ciclistas de Indaiatuba lá, tanto em Cardeal quanto em Elias 

Fausto. Então, acho que é uma ideia interessante que pode ser levada adiante para que 

tenhamos em nossa cidade uma feira gastronômica dando oportunidade principalmente aos food 

trucks, que não podem ser instalados ou colocados hoje em qualquer lugar, e a feira seria uma 

oportunidade para essas pessoas. 

E também tenho duas indicações aqui. É percebido pelas pessoas que aqui vêm, que todas as 

semanas temos indicações relacionadas ao trânsito. A cidade nossa tem crescido de forma 

diferente de outros municípios. Aqui cresce mais que outros municípios. E o nosso trânsito tem 

sido uma grande... tem sido um dos motivos da grande maioria das nossas indicações aqui. Faço 

uma indicação para que seja feita a implantação de um semáforo de pedestres ali em frente ao 

Objetivo, ao Colégio Objetivo. Por quê? Agora mesmo com aquela via que foi feita paralela que 

passa do lado do pet shop, as vans estão parando ali. E as crianças atravessam após o semáforo. 

Então, talvez um semáforo temporizador com tempo ali seria interessante para os alunos. E 

também peço um ali na Rua das Camélias, quando você passa ali por trás do shopping Mall, 

chega no Remulo Zoppi, tem determinados horários ali que fica difícil atravessar aquela via. 

Então, peço mais um semáforo ali. E faço um pedido também para que haja uma maior 

intensidade na limpeza lá do Vale do Sol. Lá é um bairro que tem muitas árvores, as pessoas 

costumam cortar suas árvores, e esses galhos ficam nas vias, pedindo até que o cata-bagulho 

passe ali com uma rotatividade diferente, para que essas pessoas possam ter suas calçadas 

limpas com mais frequência. Obrigado. São essas as minhas indicações. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu queria aqui cumprimentar o Prof. Gentil 

Gonçalves, presidente do Sinprovales. É sempre bom ter o senhor aqui acompanhando as 

nossas sessões. E em nome do Joãozinho, presidente, cumprimentar a todos os funcionários da 

prefeitura, em nome do Renato, assessores do Leandro Pinto, a todos os assessores e 

funcionários e colaboradores dessa Casa. 
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As indicações continuam em discussão. Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Boa noite a todos 

da Mesa. Boa noite, meus amigos nobres vereadores, a todos aqui presentes, ao João Paulo, 

da Semurb, sempre presente, o Paulo [ininteligível] aqui do [ininteligível] sempre presente, 

imprensa escrita e falada, a todos que nos assistem pela rede social, uma boa noite. 

Sr. Presidente, eu vou falar de uma indicação aqui. Eu estive visitando o Cras 1, lá no Oliveira 

Camargo. Para quem não sabe, gente, o Cras atua com famílias e indivíduos visando a 

orientação e o fortalecimento do convívio sociofamiliar, garante a informação e orientação às 

famílias sobre a rede de serviços socioassistenciais. Tem cursos, administração, agricultura, 

esporte e lazer, atendimento aos idosos, crianças, psicólogos, e as pessoas que são famílias 

carentes ali têm a cesta básica que são entregues. Esse Cras 1, Sr. Presidente, ele é lá no 

Oliveira Camargo. As pessoas que moram no Jardim Belo Horizonte, Jardim Califórnia, Jardim 

do Sol, Jardim Eldorado, Jardim Flórida, Nova Indaiá, que é o Califórnia ali, Jardim Patrícia, 

Pedroso, Umuarama, Santa Cruz, Vila Costa e Silva e Vila Brizola, todos esses têm que ir lá no 

Oliveira Camargo. Gente, é tão longe para quem mora no Oliveira Camargo aqui, um bairro 

tradicional da nossa cidade. Mas olha só, está tudo ali no nicho ali, Vila Mercedes, Califórnia, 

Costa e Silva. Por que não a gente trazer ali, falar com o Sr. Prefeito, uma unidade do Cras ali, 

que desafogue o jardim Oliveira Camargo, né? Uma unidade tão importante, visando aí as 

pessoas, principalmente as que mais precisam. Como a pessoa vai sair lá do Califórnia, vai pegar 

o Pontilhão, para quem conhece lá embaixo, vai atravessar com carrinho de bebê, vai trazer sua 

cesta básica, ou vai participar de algum curso? Então, fica aqui, Sr. Presidente, o meu pedido ao 

Sr. Prefeito Nilson Gaspar, que possa olhar com carinho a nossa indicação. O meu muito 

obrigado. 

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

vereadora Ana Maria dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Gratidão pela palavra, Sr. Presidente. Boa noite a 

todos da Mesa, a Jennifer, aos colegas vereadores, essa plateia bonita, gratidão a todos que 

estão aqui. Boa noite ao pessoal de casa. Antes de eu começar a falar da minha indicação, eu 

quero me apresentar para os deficientes visuais que estão nos assistindo. Meu nome é Ana 

Maria dos Santos, tenho um metro e sessenta de altura, sou morena, tenho cabelos longos, hoje 

eles estão presos, estou usando uma camisa branca e uma calça lilás. 
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Entre as minhas indicações que eu trago esta noite, quero destacar a 1.591, falando dos 

catadores da nossa cidade. Onde solicito a implantação de um programa de incentivo aos 

catadores de materiais recicláveis da nossa cidade, um programa voltado à melhoria da 

qualidade de vida desses colaboradores anônimos, oferecendo descontos em alíquotas de 

impostos, entre outros incentivos, como, por exemplo, o IPTU Verde, a fim de proporcionar a 

materialização do trabalho desses profissionais, colaboradores que destinam o material 

descartado sem triagem pelas ruas ao local correto, contribuindo incansavelmente com a limpeza 

das nossas ruas e praças. Eu peço que o Poder Executivo, o prefeito Nilson Gaspar, analise com 

carinho essa indicação. Os catadores, gente, eles andam a cidade toda empurrando o carrinho, 

às vezes uma carroça, sacolas, sacos, ficam com fome. Eles nem sempre têm dinheiro para levar 

um dinheirinho, um trocado para comprar uma marmitex. Às vezes as pessoas do próprio bairro, 

da própria rua, dá alimento para eles. Eu conheço muita gente que faz isso nos bairros. E eles 

vêm de graça pegar os nossos materiais recicláveis e levar para que não contamine o nosso 

planeta, a nossa Terra. Portanto, eu peço ao Executivo que analise com carinho e dê essa ajuda 

aos nossos catadores. Gratidão e boa sessão a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu queria registrar também aqui a presença 

e cumprimentar o Fernando Ribeiro, que vem fazendo um trabalho maravilhoso no antigo 

Dezesseis de Janeiro(F). É sua mãe, Fernando? Parabéns pelo filho aí, viu? 

As indicações continuam em discussão. Com a palavra o vereador Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa noite a todos, público presente, vereadores, 

presidente, toda a Mesa, a nossa intérprete, a imprensa e aqueles que estão nos acompanhando 

em casa. Das indicações que eu faço nessa sessão, a que recebe destaque é essa da 

adequação de várias partes do Parque Ecológico para pessoa com deficiência. A Câmara tem 

trabalhado com isso, por isso, o presidente até organizou a reforma da Câmara aqui, essa parte 

de acessibilidade que nós não tínhamos antes, né? Agora tem. Então, nós temos essa 

preocupação. E esse mês é o Setembro Verde, o mês de inclusão da pessoa com deficiência. 

Então, essa é a indicação de destaque.  

Mas eu tenho mais uma, que no dia que nós inauguramos lá, estivemos presentes na 

inauguração do Espaço Cultural de Itaici, nós chegamos até o Ponto Verde, e vários produtores 

locais querem também expor seus produtos ali. E pediram, o prefeito estava junto, se pudesse 

aumentar a área do Ponto Verde para atender outros produtores. Então, fica aqui um estudo, 
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uma indicação de um estudo para ampliar essa área do Ponto Verde para atender outros 

produtores da região. Obrigado, Sr. Presidente. 

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. Eu queria cumprimentar aqui 

a imprensa que está cobrindo essa sessão, a todos os colegas vereadores aqui, a Mesa, a 

presidência. Eu queria cumprimentar meu amigo Edson, que está aqui hoje prestigiando e 

engrandecendo essa sessão. Obrigado pela presença, Edson. Eu queria cumprimentar a minha 

colega de trabalho, minha amiga Elaine, que trabalha no Saae, aliás, sua colega também, estão 

com um cartaz aí falando com relação à educação. Eu confesso que eu não estou muito por 

dentro disso, mas se quiserem que a gente agende uma reunião com o secretário da Educação, 

eu estou à disposição como o Professor Sérgio também manifestou na sessão passada que está 

também. Talvez seja um caminho. Eu estou à disposição, Elaine. Professor a gente tem respeito, 

e todos que estão na área da educação a gente tem um grande respeito. Então, estamos à 

disposição, se isso ajudar, ok? 

Enfim, vamos lá. Eu quero citar algumas indicações aqui que eu fiz. Uma delas é com relação a 

alguns recapeamentos na cidade de Indaiatuba. Já estão sendo feitos alguns recapes, eu estou 

solicitando aqui mais alguns, um na Vila Teller, e um lá no Jardim Morada do Sol. Eu queria até 

dizer que no finalzinho do ano passado eu estive no Ministério da Infraestrutura, lá em Brasília, 

junto com o prefeito Gaspar, e lá a gente conseguiu destravar um recurso de um pouco mais de 

um milhão que era destinado para recapeamento. Então, a gente percebe que já está sendo feito 

aí em algumas ruas aí, e eu estou sugerindo à Secretaria de Obras para que faça essas duas 

que localizam-se uma na Vila Teller e uma no Jardim Morada do Sol. Também eu estou pedindo 

aqui a urbanização de uma área, de uma área verde, lá no Jardim Juliana. É uma área verde 

grande que tem lá, já tem até uma academia montada lá, mas eu acho que podia criar uma praça, 

urbanizar aquilo, porque o Jardim Juliana é um pouco meio esquecido, eu acho que vale a pena 

fazer uma bela de uma praça lá. Então, eu estou solicitando isso também. Eu estou pedindo 

também que se faça uma... intensifique a fiscalização nas calçadas da cidade. Tem muitas 

calçadas que têm vários degraus e coisa do tipo. Então, não estão padronizadas. Eu acho que 

vale a pena ter uma fiscalização com relação a isso e exigir para que os proprietários façam as 

calçadas de acordo, porque a gente fica sabendo de muitos acidentes, que gente tropeçou, 

calçada com buraco, enfim, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado com as calçadas aqui 

na nossa cidade. 
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E, em especial, eu queria destacar aqui, que eu venho solicitando para a prefeitura que se crie 

um crematório municipal. Só um minutinho, Sr. Presidente. Os nossos cemitérios municipais já 

estão já lotados, está sendo feito um novo lá na região próximo ao Jardim Colibri, que vai ser um 

belo de um cemitério, mas eu acho que valeria a pena um crematório municipal aqui na nossa 

cidade. Mesmo porque a procura por esse tipo de serviço vem aumentando, só que não tem aqui 

em Indaiatuba, então tem que ir para outra cidade, aí o custo aumenta, porque tem o translado 

do corpo. Sem contar que cremar é ambientalmente mais correto. Então, fica aqui a sugestão 

para que já que está sendo feito mais um cemitério municipal, para que se pense também em 

um crematório municipal. Era isso que eu queria falar. Uma boa noite para vocês. 

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, a todos os meus 

colegas vereadores e vereadoras, a todo o público presente, a imprensa que nos acompanha. 

Muito obrigado pela presença. Sr. Presidente, de todas as indicações, eu vou citar apenas uma, 

que é algo muito importante para uma região que é trabalhada inclusive por alguns vereadores 

por aqui e precisa realmente de uma atenção do poder público, que é a região do Jardim Turim 

e da Vila Florença. Lá é um local que se desenvolveu, um local próximo a Itaici, um local que se 

desenvolveu, é um local que tem uma comunidade ativa, e nós temos ali um problema de 

mobilidade, um problema de encaixe para chegar até ao bairro. Nós temos ali a Avenida 

Estanislau do Amaral, que foi inclusive refeita por essa administração, reformada, ficou um local 

bem legal, mas para chegar ao bairro, eles ainda têm que usar o acesso antigo da entrada ali da 

igreja de Itaici. Então, o nosso pedido é uma expansão urbana ali naquele local com a criação 

de uma avenida que ligue a Coronel Estanislau do Amaral até ali a entrada, entre a divisa ali do 

Jardim Turim e do Jardim Florença. Nós temos uma grande área ali que não está sendo utilizada 

e poderia ser utilizada pelo município para que existisse essa ligação, esse bairro ficasse de uma 

forma mais tranquila para os moradores o acesso e a ida até ao comércio, que fica 

prioritariamente naquela avenida. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o vereador Ricardo França. 

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

Vereadoras, vereadores, público que nos acompanha, imprensa que cobre essa sessão. 
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Cumprimentar, em especial, ao João Paulo e o Celso, que tantos anos ficaram junto comigo 

desse lado da bancada, acompanhando as sessões. Boa noite a todos. 

Eu vou falar de apenas duas indicações nessa noite. Uma delas é sobre ações de 

conscientização e ações educativas em relação aos conflitos do trânsito, em relação ao respeito 

ao ciclistas. Por muito tempo, já foi pensado que a bicicleta era um esporte, um lazer, mas de 

uns anos para cá cada vez mais ela tem se transformado em um modal de transporte justamente 

para aliviar o trânsito. Indaiatuba já foi conhecida lá atrás por ser a cidade das bicicletas, perdeu-

se um pouco dessa linha de trabalho, vamos dizer assim, e agora está se retomando isso. É 

muito importante que a gente note ao mesmo tempo que a gente está voltando a ter uma 

população mais ativa, usando a bicicleta para se transportar ao trabalho, ao mercado, enfim, no 

seu dia a dia, também a gente está vendo cada vez mais acidentes de trânsito e levando essas 

pessoas que estão usando a bicicleta a ficarem internadas. Então, é importante que a prefeitura 

tome a frente a fim de fazer campanhas de divulgação, de conscientização, de respeito ao 

ciclista, tanto para os motoristas quanto para também os ciclistas saberem da necessidade de 

usarem as fitas adesivas refletivas durante o horário noturno, sinalização, equipamento de 

proteção, tudo que é necessário para a gente ter um trânsito mais harmonioso e seguro para 

todos. Então, vai aqui a minha recomendação para a prefeitura intensificar a comunicação nesse 

sentido. 

E também a fim de cobrar a prefeitura para melhorar a sua divulgação em relação ao uso do 

ecoponto de inertes, ao uso do ecoponto, ao uso da rota e da divulgação das rotas da Operação 

Cata-Bagulho. A gente tem na nossa cidade os caminhões do cata-bagulho, já fiz vários 

indicações para ampliar essa frota, para ser mais rápido, mais fácil de passar nas ruas, nos 

bairros em um intervalo menor, mas além de ser necessário ter mais caminhões, também, ao 

meu entender, falta uma melhor divulgação. Existe a divulgação no site, existem as formas de 

se saber, mas a população de um modo geral acaba sabendo muito em cima ou depois que o 

caminhão passou. Colocam o móvel, colocam aquele item para fora de casa na semana seguinte 

que o caminhão passou e só vai passar daqui a dois, três meses. Então, é importante informar 

melhor a população sobre o itinerário e as rotas do cata-bagulho, a importância dos ecopontos 

de inertes, que têm, por exemplo, ali no João Pioli, o que você pode levar, como que você tem 

que levar para fazer o descarte adequado, e também o ecoponto, que agora é subterrâneo, o 

quão importante é a gente fazer essa separação e triagem entre o que é reciclável do que não é 

reciclável. São essas as indicações para a prefeitura, Sr. Presidente. Muito obrigado pela atenção 

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

indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. 

Vamos para as moções. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Hélio Ribeiro, “Congratula a Sociedade Amigos do Bairro Jardim do Sol (Clube Sol-Sol) pela 

comemoração do aniversário de 41 anos”. 

Luiz Chiaparine, “Congratula a Senhora Neusa Aparecida Cabral Januário pela conquista do 2º 

Lugar na Corrida de Rua Gazeta de Piracicaba - 10 KM”. 

Pepo, “Congratula o Lions Clube de Indaiatuba, fundado em 26 de agosto de 1959, pelo 63° 

aniversário”. 

Pepo, “Congratula o projeto social Dojô Semar, na pessoa de Jorge Luiz Almeida, onde quatro 

crianças atletas de Jiu-Jitsu que participaram do Campeonato Sul-Americano realizado nos dias 

20 e 21 de agosto de 2022 no Rio de Janeiro receberam medalhas”. 

Othniel Harfuch, Arthur Spíndola, Hélio Ribeiro, “Congratula o Studio F Treinamento 

Personalizado pela caminhada em prol dos animais, realizada no dia 21/8/2022”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula Laércio Batista Viana por ajudar no crescimento do bairro 

Jardim Morada do Sol, na geração de empregos há mais de 20 anos”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Mauricéia Paula da Silva Pereira em homenagem ao Dia 

do Coordenador Pedagógico, comemorado em 22 de agosto”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Vera Lúcia Papini Castroem em homenagem ao Dia do 

Coordenador Pedagógico, comemorado em 22 de agosto”. 

Hélio Alves Ribeiro, “Congratula o Fundo Social de Solidariedade (Funssol), na pessoa de sua 

presidente Maria das Graças Araújo Massimo, pela realização da 8ª Gincana Cultural dos grupos 

da terceira idade, realizada no dia 25/8/2022”. 

Alexandre Peres, “Congratula Domingos Alves do Nascimento, Hilário Lázaro Alves de Souza, 

Carlos Dalaqua Cordeiro, Lucas Maia Barreto, Marcelo Adriano Gonçalves, Luis Rafael de 

Moraes Sombini, Reginaldo Lucas de Lima, pelos excelentes serviços prestados junto ao Saae”.  

Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Roberta Maria Bannwart em homenagem ao Dia do 

Coordenador Pedagógico, comemorado todo dia 22 de agosto”. 
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Silene Silvana Carvalini, “Pesar pelo falecimento da Senhora Esther Maziero Tobaldini, ocorrido 

no 22 de agosto de 2022”. 

Ana Maria dos Santos, “Congratula João Parra Moron, Antônio Eduardo Antonini e Solange 

Aparecida Monteiro Diniz pela coordenação da Festa de São Lourenço”. 

Silene Carvalini, “Congratula o Programa Nascer Bem por estar completando 24 anos que foi 

desenvolvido em Indaiatuba”. 

Silene Carvalini, Sérgio Teixeira, “Congratula Senai Indaiatuba, Ciesp Indaiatuba, Sebrae 

Indaiatuba e Sesi Indaiatuba pela apresentação da Unidade Móvel da Industria 4.0”. 

Sérgio Teixeira e demais vereadores, “Congratula o Centro de Atividades Antônio Ermírio de 

Moraes - Sesi pelos 30 anos de atividade em nosso município”. 

Leandro Pinto, “Congratula o time Esporte Clube Mastiga Samba pela conquista do título da Série 

Especial do Campeonato Amador da Lidi 2022”. 

Leandro Pinto, “Congratula o time do Esporte Clube XV de Novembro pela conquista do 

Campeonato Amador Lidi Série A1 2022”. 

Pepo, “Apoio ao Projeto de Lei Complementar 180/2017, que inclui a fiscalização de trânsito e 

operação ou controle de tráfego de veículos terrestres entre as atividades consideradas 

perigosas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 

Lidas, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Doutor Chiaparine. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Boa noite a todos. Obrigado pela palavra, Sr. 

Presidente. Eu queria parabenizar os homenageados de hoje. A minha moção vai para a Neusa. 

Se quiser ficar de pé, Neusa, para o pessoal te conhecer. A Neusa é uma grata amiga que 

começou no esporte já depois de madura, né, Neusa? E se dedica às corridas, né? E a Neusa 

tem representado Indaiatuba, tem vencido, pegou o segundo lugar na última corrida lá em 

Piracicaba dos dez quilômetros. Quase toda semana vai correr, né, Neusa? E é uma atleta de 

primeira linha, viu? Eu vou até arrumar um patrocínio para ela continuar correndo com a camisa 

de Indaiatuba, tá bom? Obrigado. A Neusa também tem um trabalho importante ali na igreja 

Santa Rita, ajuda o padre Rogério, tem um trabalho social muito forte na cidade. E ainda arruma 

tempo para fazer a sua atividade física, né? Parabéns, Neusa. Que você continue assim, 

continue sendo essa pessoa maravilhosa, em todas as áreas, no trabalho, na área social, no 
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esporte. Que Deus continue te abençoando, tá bom? E vamos tirar uma foto lá no fundo. Vamos 

lá. Obrigado a todos, viu? 

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

a palavra a vereadora Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar ao 

presidente, a Mesa, nobres vereadores, vereadora Ana, a imprensa, o público que aqui está 

prestigiando, parabenizar aí a todos os homenageados, o pessoal da educação, também nos 

colocamos à disposição para ver o que podemos ajudá-los. 

Eu quero aqui deixar duas moções, né? Uma para o Programa Nascer Bem, é um programa que 

está completando vinte e quatro anos que foi desenvolvido aqui em Indaiatuba, tendo início em 

maio de mil novecentos e noventa e oito. O programa consiste em visitas hospitalares, 

atendimento na sala de amamentação. Hoje, ele está localizado no Derefim. E desde a sua 

implantação o programa já realizou trinta e oito mil e trezentas e sessenta e quatro visitas. Em 

dois mil e vinte, quando começou a ser coletado o teste do pezinho, ele realizou cinco mil e 

quatrocentas sessenta e cinco coletas e já foram aplicadas três mil e cento e trinta e sete vacinas 

de BCG. Eu fico honrada em poder parabenizar esse grupo. Eu fui uma enfermeira que fiz parte 

do Nascer Bem, então tenho um pezinho lá também. Então, eu quero parabenizar vocês, levem 

os parabéns aí para a equipe. 

Também junto com o Professor Sérgio, a gente fez uma moção em conjunto, nós participamos 

aí do lançamento da apresentação da unidade móvel das indústrias 4.0. É um caminhão bem 

legal, com uma alternativa ali. Para quem ainda não conheceu, faz parte conhecer. Então, nós 

queríamos parabenizar aí o Sebrae por essa apresentação, em nome do governo, da Secretaria 

de Governo, do Cebolinha, o Alberto Cebolinha Pereira, e da agente de desenvolvimento Ana 

Cristina Scarpari, por incentivar aí sempre o crescimento produtivo no mercado industrial. 

Parabenizar o diretor Antonio Carlos Pontieri, do Senai, o diretor Guilherme Sábio, do Sesi, e o 

diretor Sérgio Wolf, do Ciesp, por estarem envolvidos aí e sempre incentivando esse crescimento 

produtivo do mercado industrial e por proporcionar essa visita aí dos munícipes a essa unidade 

móvel. Então, parabéns a todos aí pelo trabalho. 

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

a palavra o vereador Professor Sérgio. Eu queria registrar aqui a presença do Guilherme, diretor 

do Sesi, toda a sua equipe, sempre bom ver você por aqui, e parabéns pelo trabalho do Sesi. 
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VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos. Eu fiz algumas 

moções aqui, essas moções em parceria com a vereadora Silene, tá? Maravilha de apresentação 

da carreta revelando ali o processo da indústria 4.0. Fantástico isso daí. O grupo está de 

parabéns, Sebrae, Sesi, Ciesp, Senai. Fantástico aquilo ali. Aquilo ali mostra como que na escola 

a gente precisa ainda aprimorar ainda mais a nossa dinâmica, a nossa didática para preparar 

essa garotada para esse mercado. Mas eu tenho aqui quatro moções voltadas especificamente 

para a área da educação. 

A primeira delas para a unidade Sesi. A unidade Sesi completa trinta anos de Indaiatuba. Tá? 

Ela foi implantada em maio de mil novecentos e noventa e dois, nós fizemos aqui em conjunto, 

todos os vereadores assinaram, reconhecendo a importância dessa unidade. Eu quero 

agradecer aqui a presença da Viviane, diretora, do Rômulo, estudante, a Suzi Pequi, professora 

da unidade, a Márcia, coordenadora, a coordenadora Gisele, o Alex, gerente, a Doutora Kiko, 

funcionária, o Guilherme, diretor do Cati, o nosso Professor Gentil, que hoje completa mais uma 

primavera e veio comemorar aqui com a gente, está lá no alto o Professor Gentil, né? Então, 

essa homenagem digna para essa unidade. 

As outras três são pelo Dia do Professor Coordenador. E, gente, olha, ser professor coordenador 

não é fácil. Eu tive a experiência de cinco anos na coordenação de escola estadual e eu estou 

aqui homenageando três feras da coordenação: a Mauricéia, que poderia se levantar, por favor, 

né? A Mauricéia, a Vera e a Roberta. 

[Aplausos]  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Aqui nós temos... Cadê a Roberta? Olha lá a Roberta 

lá no fundo. A Roberta representando aqui a rede municipal, está na coordenação da escola 

Osório. A Mauricéia aqui da rede privada, né? Encerrou, entre aspas, suas atividades no Colégio 

Montreal. e a Vera, coordenadora da escola estadual Hélio. Então, vocês estão de parabéns. Eu 

sei que não é fácil, mas é extremamente necessário, tá? Por quê? Porque tanto a direção, nós 

temos aqui a Lúcia, do Colégio Montreal, a Jane, a Cibelli, também funcionária, a Suzana, 

também do Colégio Montreal prestigiando, funcionários da rede municipal e da rede estadual. A 

gente sabe que não é fácil esse trabalho, mas é necessário. A gestão precisa desse apoio, os 

alunos precisam desse suporte e os professores também. Então, fica aqui o meu agradecimento 

por todos esses anos de dedicação de vocês, Mauricéia, Vera e Roberta. E que continuem 

colaborando com a educação da nossa cidade e consequentemente do nosso país. Muito 

obrigado. 
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[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Parabéns. Disse que a Vera foi uma boa 

professora de português, que ensinou a Thaís. Eu queria aqui falar da moção do Sérgio. O Sesi 

tem um trabalho fantástico na cidade. Para quem não sabe, hoje, o Ensino Fundamental do 

município é do sistema Sesi. Eu estou muito feliz também porque quando eu fui secretário da 

Habitação, eu fiz um primeiro contato com o Sesi para fazer o trabalho social no Campo Bonito. 

E, hoje, esse trabalho vem se concretizando, [ininteligível] essa parceria. Então, eu estou muito 

feliz por isso, [ininteligível] trabalho social, pelas famílias, duas mil e quarenta e oito famílias do 

bairro Campo Bonito. Parabéns para vocês. 

[Aplausos]  

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

a palavra o vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos que estão aqui 

presentes, a imprensa, a todos que nos assistem. A minha moção hoje é para um grupo que tem 

o nome de F, Estúdio F, que hoje está o Fernando, que é um excelente treinador, um excelente 

professor, colega nosso da rede pública. Ele faz um trabalho maravilhoso no Bem Viver e como 

mais um dos seus trabalhos, ele, junto com a Fernanda, sócia, realizaram uma caminhada em 

prol dos animais, na verdade, em prol das ONGs que cuidam, que abrem para adoção e que, de 

alguma forma, ajudam os animais que não têm um tutor, né? Essa encaminhada foi no dia vinte 

e oito de agosto, saiu aqui do Parque Ecológico às sete e meia, chegamos lá em Cardeal, se eu 

não me engano, foram quase nove quilômetros a pé. Além de um bom papo, de um bom convívio 

com mais de cem pessoas que participaram, foi muito gostoso a parte física. No dia seguinte 

estava difícil, mas naquele dia foi maravilhoso. Então, eu queria parabenizar o Fernando e a 

Fernanda, o Fernando está aqui hoje, porque este tipo de trabalho que sempre foi bem 

organizado, não é a primeira vez que eles fazem isso, passou a época da pandemia que não 

puderam fazer, mas assim que foi aberto, eles fizeram de novo. É mais um trabalho que ajuda 

esses animais que tanto precisam da nossa ajuda, né? Então, Fernando, muito obrigado, e que 

você continue, tanto nesse trabalho como no trabalho que você faz no dia a dia, no Bem Viver e 

na sua academia. E que é um prazer e uma grande honra te dar essa moção. Obrigado. 

[Aplausos] 

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

a palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 
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VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Sr. Presidente. Eu quero aqui também 

parabenizar os nossos professores coordenadores. Se não fossem vocês, com certeza não 

existia presidente, não existia senador, não existia juiz, não existia advogado, muito menos 

vereadores. Então, podem ter certeza que tudo que vir nessa Casa que for para o bem dos 

professores também, nós, vereadores, vamos estar sempre aí de prontidão para votar. 

Sr. Presidente, hoje eu quero falar de um amigo que não pôde estar presente, mas ele merece 

essas palavras, meu amigo Laércio Batista. Quarenta e um anos de Morada do Sol, no qual ele 

começou junto comigo na Cobrec(F) e, hoje, ele é um grande empresário de sucesso na Morada 

do Sol, onde ele prega mais de trinta funcionários, tem diversas lojas no nosso bairro. Então, 

Laércio, eu sei que você está aí na sua casa aí assistindo a gente, eu quero te parabenizar por 

isso, porque moções muitas pessoas merecem, mas poucas são as escolhidas, assim como 

vocês que estão aqui hoje, tá? Então, eu quero fazer a minha parte e parabenizar a você pela 

colaboração que você sempre teve junto a Indaiatuba, pelo crescimento que você faz parte 

também do Jardim Morada do Sol, assim como eu, assim como o Hélio Ribeiro, né, Hélio? Então, 

eu quero parabenizar a você também. Um abraço, e você é merecedor desse título de moção. 

Um abraço, meu irmão. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Hélio, agora vai você. As moções continuam 

em discussão. Eu pulei o Hélio Ribeiro aqui. Com a palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Mais uma vez, boa noite a todos. Eu fico feliz por ver 

essa Casa lotada, principalmente em decorrência das várias moções que foram apresentadas 

hoje, todos merecedores das moções de congratulação. É um momento também que vocês 

podem acompanhar as sessões, podem saber quais são as indicações, quais são os projetos 

que estão sendo votados aqui. Então, obrigado pela presença de todos. 

Primeiro eu quero falar de uma moção que eu fiz para a Sol-Sol, a Sociedade Amigos de Bairro 

Sol-Sol. Eu participei de um jantar, umas duas semanas atrás, em comemoração aos quarenta 

e três anos, não quarenta e um anos, quarenta e três anos da Sol-Sol, um aniversário é 

comemorado no dia dezenove de fevereiro. Mas em decorrência da pandemia, foi feito o jantar 

nessa ocasião. Eu estive presente, parabenizo a todos da diretoria, todos que fazem parte 

daquele bairro, que, inclusive, fiz um projeto de lei instituindo no calendário o aniversário da Vila 

Mercedes, e todos os anos a partir do ano que vem, nós vamos fazer alguns eventos lá no bairro 

em comemoração ao aniversário da Vila Mercedes, assim como eu havia feito na Morada do Sol. 

É um bairro que tem muita história, muita história bonita. 
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Eu quero falar também de uma moção que foi apresentada em conjunto com o Doutor Othniel, 

para o Estúdio F, do meu amigo Fernando. Eu e o Othniel andamos uns onze quilômetros, né, 

Othniel? Teve algumas pessoas aí, eu não sei, não, Arthur, eu estou achando que você foi de 

carro e aproveitou o café lá, Arthur. Eu tenho certeza que o Othniel foi do meu lado, e nós 

andamos os onze quilômetros. Então, parabéns, Fernando, a Fernanda. E dizer que passou a 

eleição, eu estou de volta lá, tá? Terça e quinta às seis horas da manhã para retomar os 

exercícios, que a forma já foi para o espaço já. Tomando café, comendo bolo, coxinha, 

almoçando fora de hora, a academia está fazendo falta, Fernando. Parabéns pelo evento. Foi de 

grande importância. 

E, por fim, eu fiz uma indicação aqui para a Funssol, que realizou... A covid me deixou com a 

memória um pouco ruim, pessoal. Então, eu não sei se foi na última sexta, eu não lembro, em 

uma sexta-feira aí dessas realizou a oitava gincana cultural, com a participação dos grupos da 

melhor idade da nossa cidade. Nós temos um total hoje de dezessete grupos da terceira idade, 

quinze grupos participaram: Alegria de Viver, Viver a Esperança, Raio de Sol, Reviver, Cras 

Oliveira Camargo, Jardim Brasil, Jardim São Conrado, do Corolla, do Campo Bonito, do 

Tombadouro, o Grupo Vivência, Nova Vida, Irmãos Solidários, Viver a Independência, e Grupo 

Aparecida Galvão. Eu gostaria de vocês que têm oportunidade, em dos eventos que ocorrem na 

nossa cidade todos os anos, são quatro, cinco ou seis eventos maiores que acontecem 

geralmente no Nove de Julho, esse evento aconteceu na UniEduK, que vocês pudessem 

acompanhar, pudessem participar, porque são momentos tão gostosos, tão grandiosos, a alegria 

de viver dessas pessoas que já passaram dos sessenta, alguns com oitenta, oitenta e poucos 

anos, é fascinante. Eu sou um frequentador assíduo dos grupos, admiro o trabalho que é feito 

pela Funssol, através da Graça e a Grazi, que é a coordenadora, e toda a equipe da Funssol. O 

tanto que eles fazem não parece que é uma equipe composta por dez ou doze pessoas, tamanha 

a grandiosidade do trabalho que a Funssol exerce no nosso município. Então tem aqui os meus 

parabéns a Funssol, através da Graça e da Grazi, a todos os seus membros mas também 

principalmente aos grupos da melhor idade de nossa cidade. Meu muito obrigado. 

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

a palavra o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Obrigado, mais uma vez, pela palavra, Sr. Presidente. 

Parabenizar aqui a todos os homenageados dessa noite. As minhas moções hoje no esporte 

nosso de Indaiatuba. Ontem, as finais do campeonato da Série A1 do campeonato amador, onde 

o Quinze de Novembro consagrou-se campeão amador dessa série. Tinha caído no ano anterior 
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da pandemia, foi para a segunda divisão, um clube muito tradicional, tive o prazer de jogar lá, fui 

vice-campeão em dois mil e oito. E ontem conseguiu voltar, em um belíssimo jogo contra o 

Manchester. Também eu vou deixar aqui os parabéns ao vice-campeão. E no jogo especial, acho 

que estava todo mundo lá, o Pepo, o nosso presidente, o Sérgio, o Índio, o vereador Hélio, em 

um jogaço entre o Mastiga Samba e o Independente. Vai a minha moção aqui dando os parabéns 

ao Esporte Clube Mastiga Samba, time tradicional do Jardim Califórnia, um time jovem aí de 

vinte anos, mas é um time competitivo, um time sério, uma diretoria séria, por isso que vem 

nesses quinze anos aí papando tudo, né? Deixo aqui os meus parabéns mais uma vez ao Quinze 

de Novembro, em nome do Ricardo, presidente, inclusive, meu primo, o Ricardo Pinto, e deixo 

aqui em nome do Fernando Gonçalves aqui os meus parabéns ao Esporte Clube Mastiga Samba, 

que hoje estão comemorando lá. É muito difícil, a gente que já disputou um campeonato aqui em 

Indaiatuba, as pessoas acham que é fácil, né? Primeiramente que não ganha nada, as pessoas 

têm que colocar dinheiro do bolso. Então, fica aqui os meus parabéns às duas equipes, a equipe 

tradicional do Quinze e à jovem equipe do Mastiga Samba. Meus parabéns e meu muito 

obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Campeonato é mais difícil que a Copa do 

Mundo. As moções continuam em discussão. Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Antes de falar da minha moção, eu queria mais 

uma vez parabenizar aqui a todos os profissionais da educação que estão aqui presentes. Eu, 

como filho de professores, tiro o chapéu para vocês. Podem contar sempre com a gente aqui 

nessa Câmara Municipal. 

A minha moção de hoje vai para uma equipe de funcionários do Saae comandada pelo 

Dominguinho, pelo Domingos Alves Nascimento. Essa equipe, ela é responsável pelas obras de 

infraestrutura do Saae, ou seja, redes coletoras de esgoto e de redes de distribuição de água, 

que normalmente são feitas em lugares afastados e, além disso, são obras enterradas. Então, 

se a gente não divulga isso, poucos sabem que essas obras estão sendo feitas. É uma equipe 

de guerreiros. Hoje nem todos estão presentes, mas está aqui o Marcelo presente, está aqui o 

Hilário presente. E não deram para vir o Carlos, o Lucas, o Luiz, e o Reginaldo. Então, a equipe 

é composta de sete membros e são funcionários que realmente fazem a diferença aqui na nossa 

cidade. Porque são serviços que não são feitos por qualquer um. Só para vocês terem uma ideia, 

de cada oito que iniciam nesse tipo de serviço, cada dez que iniciam nesse tipo de serviço, oito 

pedem para sair, e dois continuam. São serviços extremamente pesados, serviços que não é 

qualquer um que encara. Então, eu, como funcionário do Saae há vinte e oito anos, que fui 



 
 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 

 

 

superintendente, mas antes disso fui também diretor de obras, aliás, conheço o Domingos, que 

é o líder da equipe há mais de vinte anos, era um dos melhores funcionários que eu tinha lá no 

começo, quando eu era diretor de z. E se a gente que vê isso e que conhece isso não prestar 

esse tipo de homenagem para esses guerreiros, quem que vai prestar esse tipo de homenagem? 

É um serviço às vezes até ingrato, mas que faz toda a diferença aqui na cidade de Indaiatuba, 

porque através dele é que a água chega em nossas casas e que o esgoto deixa as nossas casas. 

Então, tem aqui o meu parabéns, eu queria até que os três que estão presentes ficassem em pé, 

tem aqui os meus parabéns, e saibam que a gente está olhando tudo que vocês estão fazendo 

por nós. Um grande abraço para vocês. 

[Aplausos] 

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

a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Gratidão pela palavra, Sr. Presidente. Hoje a minha 

moção vai para três pessoas muito especiais, né? É para os coordenadores da festa do São 

Lourenço. É com muito carinho que eu faço essa homenagem para vocês. Há tantos que tem 

essa festa, e é tão esperada o ano todo. Então, a minha homenagem hoje vai para a Solange 

Aparecida Monteiro Diniz. A Solange reside em Indaiatuba há trinta e dois anos, é ministra 

extraordinária da palavra na Paróquia Santa Rita de Cássia, dedicando-se há vinte anos como 

trabalho voluntário na Comunidade de São Lourenço e na coordenação da festa do bairro São 

Lourenço. Obrigada, Sô. Também quero parabenizar o João Parra Moron e também o Antônio 

Eduardo Antonini. Muito obrigada, Antonini, pela dedicação. A festa é muito linda com a 

coordenação de vocês. O Antonini reside em Indaiatuba há vinte anos, dedicando-se há vinte 

anos ao trabalho voluntário na comunidade do Parque São Lourenço e atua na coordenação 

também da festa do Parque São Lourenço. Gente, essa festa, vocês não têm noção, mas ela é 

esperada o ano todo. E o trabalho voluntário é um trabalho de amor. Então, eu parabenizo vocês, 

os convidados que vocês trouxeram, a Neuzinha, as amigas, o esposo, familiar. Continuem com 

a essa festa. Não desistam. Dá desespero ir atrás de uma prenda, atrás de outra, o bingo, enfim, 

mas vale a pena. Vocês movimentam, na verdade, uma boa parte da cidade, e é gratificante. 

Então, recebam essa moção com muito carinho, com muito amor e com muita gratidão. Beijo no 

coração de vocês.  

E aos professores que estão aqui, a Roberta, fiquei sabendo agora também, parabéns, Roberta, 

pelo lindo trabalho, diretora lá no meu bairro, na Escola Osório. Parabéns a todos os professores 
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que estão aqui e as pessoas que eu conheço também, não dá para falar o nome de todos, mas 

sejam todos muito bem-vindos e gratidão por estarem aqui. Acompanhem sempre a sessão da 

Câmara. 

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. 

Com a palavra a primeira-secretária. Nós vamos para as matérias apresentadas. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas. 

Wilson Índio da Doze, “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Benemérito 

Doutor Caio da Costa Sampaio a Ricardo Lopes Miranda”. Às comissões.  

Ricardo França, “Dispõe sobre a consolidação nas proposições que envolvem as leis 

orçamentárias e seus relatórios de execução dos valores destinados às ações e aos programas 

relativos à Primeira Infância”. Às comissões.  

Arthur Spíndola, “Denomina Laercio Neumeister o logradouro público que especifica”. Às 

comissões.  

Sérgio Teixeira, “Denomina Alzira de Angelis Bitto o logradouro público do Residencial Dona 

Maria Cândida”. Às comissões.  

Executivo Municipal, “Dispõe sobre a revisão do plano de amortização do déficit atuarial do 

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - do município”. Às comissões. 

Tem um requerimento, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Peço para que a vereadora leia o 

requerimento. Temos um requerimento de urgência, ok? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “A Mesa da Câmara Municipal vem, 

respeitosamente, requerer ao Plenário um Regime (sic) Interno, o Projeto de Lei Complementar 

nº 4/2022, de autoria do Executivo Municipal, que tramite em regime de urgência especial. Sala 

das Sessões, 5/9/2022.” 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Só tem um errinho, não é do Executivo, esse 

projeto é da Mesa da Câmara, mas o Doutor [ininteligível] vai consertar aqui. Tudo bem, Ricardo? 

Pedir autorização para a oposição. Foi um erro na digitação. O projeto é da Mesa da Câmara, e 

se leu... 
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[Falas sobrepostas]  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Oi? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): É que no requerimento está Executivo. Tá 

bom? O pedido de urgência... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Oi? 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: É o mesmo da emenda, né?  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): É o mesmo da emenda.  

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Então tá bom. 

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

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

manifestem. O pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. 

Eu peço para que a vereadora leia o projeto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Eu vou fazer a leitura da emenda. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Temos uma emenda. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda modificativa ao Projeto de Lei 

Complementar nº 4/2022, “Altera a redação do artigo 2º do projeto de lei complementar”... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Só um minutinho, Silene. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Três quintos esse, [ininteligível]. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Individual. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ah, sim, o projeto é três quintos, nós vamos 

votar o requerimento de urgência nominal, pode ser? Ok? Então, só para deixar claro: o que nós 

vamos votar agora é o pedido de urgência. Tá bom? Ratificando a votação anterior. Vereador 

Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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 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): 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): Vereadora Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Meu voto também é favorável. O pedido de 

regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Agora, por favor, releia a emenda. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda modificativa do Projeto de Lei 

Complementar nº 4/2022, “Altera a redação do artigo 2º do projeto de lei complementar que altera 

a Lei Complementar nº 38, de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre a reestruturação 

administrativa da Câmara Municipal de Indaiatuba e dá outras providências. Artigo 2º: Esta lei 

entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023. Sala das Sessões, 1 de agosto de 2022”. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): A emenda está em discussão. A emenda 

está em votação. 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): Vereador Doutor Chiaparine. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Contrário. 

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): Vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Contrário. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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): Vereadora Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Meu voto é contrário à emenda, mas a 

emenda foi aprovada por nove votos a três. Vamos para a leitura do projeto. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Complementar nº 4/2022, “A Mesa 

da Câmara Municipal altera a Lei Complementar nº 38, de 31 de agosto de 2017, que dispõe 

sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Indaiatuba e dá outras 

providências”. Primeira votação, três quintos, nominal. 

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

em votação. 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): Vereador Doutor Chiaparine. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Sr. Presidente, é uma votação só, né? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): É regime de urgência. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: 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. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 
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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 doze votos. Com a palavra a primeira-secretária. Vamos para a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 139/2022, Luiz Chiaparine, 

“Denomina Rua Dorival Simões o logradouro do Jardim Bom Sucesso”. Votação única simples. 

[Falas sobrepostas]  

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Podia... 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Sr. Presidente. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Eu acho que são os cinco próximos nome de rua. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Pode ser, nós vamos votar em bloco, se 

todos autorizarem. Ok? Então, eu peço para que a primeira-secretaria leia todos os projetos da 

mesma questão, para nós votarmos juntos. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 143/2022, Arthur Spíndola, 

“Denomina Francisco Donizete de Morais a IDT 371 que especifica”. Votação única simples.  

Projeto de Lei nº 146/2022, Alexandre Peres, “Denomina Rua Carlos Alberto Borges o logradouro 

público do Jardim Bom Sucesso”. Votação única simples.  

Projeto de Lei nº 150/2022, Wilson Índio da Doze, “Denomina Enaura Maria da Conceição Araujo 

o logradouro público do loteamento Jardim Bom Sucesso”. Votação única simples.  

Projeto de Lei nº 151/2022, Wilson Índio da Doze, “Denomina Cícero Alegário de Araujo o 

logradouro público do loteamento Jardim Bom Sucesso”. Votação única simples. 

Lidos, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Nós vamos votar todos os projetos em bloco. 

Os projetos estão em discussão. Os projetos estão... Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: É com muito prazer que eu faço essa 

homenagem, através de nome de rua, para o Senhor Carlos Alberto Borges. Será na Rua 21, lá 

do loteamento Bom Sucesso, que fica ali atrás do Colibri, e na Rua Luiz Bruno Petrilli. Só para 

vocês saberem um pouco da biografia do Carlos Alberto Borges, ele morou em Indaiatuba por 
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trinta e sete anos, e antes de vir para cá, olha que coisa interessante que eu verifiquei na biografia 

dele, ele morava na região do ABC, e foi descoberta uma doença muito grave. E daí o médico 

orientou que era melhor ele se tratar em uma região mais interiorana. E isso lá atrás, há quase 

quarenta anos. Aí a esposa dele, a Dona Maria Rosa, ela sonhou com o nome Indaiatuba. Foi 

pesquisar, descobriu que tinha uma cidade com o nome de Indaiatuba no interior de São Paulo, 

e vieram para cá. E ele se recuperou aqui na cidade de Indaiatuba, se tratando aqui, e teve uma 

qualidade de vida retomada e depois morou por aqui por trinta e sete anos. Teve doze filhos, e 

aqui presente nós temos a Ana Lúcia, uma das filhas, também veio aqui participar dessa 

homenagem o genro Fabrício, que é funcionário do Saae também, mais um do Saae aqui, e está 

com a netinha, a Ana Laura. E eu também fiquei sabendo também agora há pouco que o Senhor 

Carlos Alberto Borges nos anos oitenta trabalhou no Saae, quando o meu pai foi superintendente 

do Saae lá nos anos 80. Então, fica aqui essa homenagem deste vereador e dessa Câmara 

Municipal para o Senhor Carlos Alberto Borges, e saiba que o nome de rua, primeiro para chegar 

até aqui passa por uma avaliação lá no Departamento de Memória. E essa biografia fica 

registrada lá. Daqui cem anos, quando alguém for olhar o nome na plaquinha da rua e ver Carlos 

Alberto Borges, querer saber quem foi, vai até a Casa da Memória, vai ter a biografia e vai saber 

quem foi Carlos Alberto Borges. Então, todos que são homenageados através de nome de rua 

eternizam a sua história aqui na nossa cidade. Então, é uma homenagem muito séria, muito 

importante, eu tive um prazer enorme em fazer essa homenagem aqui para o seu pai, viu, Ana 

Lúcia? Um abraço para você. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Inclusive, em cima da fala do Alexandre, é 

prerrogativa do vereador nomear as ruas da cidade. A cidade vem crescendo, bairros novos, 

então as pessoas de Indaiatuba que estão nos acompanhando pelas redes sociais ou que estão 

aqui, que tem algum parente que foi morador da cidade de Indaiatuba e tem uma história, pode 

procurar qualquer vereador aqui, trazer a história, que com certeza o vereador vai atender e vai 

nomear uma rua da cidade com o nome de um parente de vocês. 

Os projetos continuam em discussão. Os cinco projetos estão em votação. Os vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os projetos foram aprovados. 

Com a palavra a primeira-secretária, Silene Carvalini. 

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 do município de Indaiatuba e dá outras 

providências”. Segunda votação simples. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto está em discussão. Com a palavra 

o coautor do projeto Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Novamente boa noite a todos. É um projeto que 

fiz junto com o Arthur Spíndola, também um defensor da causa animal, e foi pensando no bem-

estar dos animais que a gente apresentou essa proposta, que pode parecer um tanto simples, 

mas vai gerar um impacto muito positivo. Em resumo, o que esse projeto traz de novidade? Ele 

proíbe a fabricação, a distribuição, a venda e, principalmente, o uso daquelas coleiras que dão 

choque nos animais. Tem gente que acha que isso vai ajudar a fazer todo o preparo, a fazer toda 

uma domesticação, e existem técnicas totalmente não invasivas, não dolorosas, que combatem 

qualquer tipo de maus-tratos. Então, a gente está proibindo esse tipo de coleira. E também as 

coleiras que emitem uma frequência sonora que é extremamente incômoda a esses animais e 

que às vezes a gente não escuta. Então, infelizmente, ainda tem gente que usa isso para tentar 

domesticar, usa esse tipo de artefato, que causa dano, que causa dor, que causa sofrimento. 

Então, a gente tem muitos avanços, até leis municipais também do Arthur, que trazem combate 

a maus-tratos, e a meu ver e ao dele também, e eu espero que de toda essa Casa, esse tipo de 

coleira que dá choque no animal é uma violência, é maus-tratos, a gente tem que ser contra isso. 

Eu peço o voto favorável a todos.  

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a palavra o coautor do projeto Arthur 

Spíndola. 

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

Presidente. O Ricardo já explicou bem o projeto que foi feito por nós dois, mas eu gostaria de 

salientar uma informação muito importante. É muito salutar para nós vermos a competência da 

equipe envolvida nesse projeto. Ninguém faz nada sozinho. Nós temos assessores, a nossa 

equipe, pessoal capacitado. Tanto a minha equipe quanto a dele, se uniram para fazer esse 

projeto da melhor forma possível e fazer com que ele fosse um marco não só na nossa cidade 

como no Brasil todo, porque se há algum outro... Bom, explicando, né? Nós tínhamos 

primeiramente a ideia das coleiras de choque, e a reunião dessa turma, desse pessoal 

extremamente competente que trabalha para os vereadores, chegou à conclusão de que não 

havia legislação sobre uma coisa nova que estava aparecendo no mercado, que eram as coleiras 

ultrassônicas. E isso foi percebido e detectado por essa equipe, que visualizou as outras 

legislações estaduais, federais, a gente não achou absolutamente nada sobre isso. Então, mais 
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uma vez, Indaiatuba sai na frente. Então, o meu comentário vem a dizer que independentemente 

de posição política que nós temos, nós temos pessoas muito competentes que trabalham para 

esses vereadores e para essa legislatura. A todos, a essa equipe que está aqui desde dois mil e 

vinte e um. Ficam os meus parabéns a todos. Mais uma vez, um marco para a Indaiatuba, mais 

uma vez, a gente sendo pioneiro em algo e vindo de indaiatubanos. Muito legal. Parabéns. Muito 

obrigado. 

[Aplausos] 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

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”. Segunda votação simples. 

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

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

O projeto foi aprovado. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 145/2022, Alexandre Peres, 

“Institui a Campanha Municipal Permanente de Combate a Fraudes e Golpes Praticados via 

Telefone, Internet e Aplicativos”. 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. 

Eu queria aqui cumprimentar a todas as pessoas presentes, os homenageados. Agradecer aos 

nobres colegas, imprensa falada e escrita. E desejar boa volta para casa para vocês, que Deus 

abençoe a vida de cada um.  

Eu tenho um recado da Silene aqui para lembrar aos vereadores. Prazo final para apresentação 

dos projetos de cidadão indaiatubano e benemérito na secretaria, dia três do dez é o prazo final, 

tá? Que os vereadores apresentem os projetos. Para dar tempo de preparar a Sessão Solene 

de dezembro, que será no dia nove de dezembro. 
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Nenhum vereador inscrito para a Palavra Livre. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a 23ª 

Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. 

  

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 48 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


