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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 12 de setembro de 2022 

 

Às dezessete horas e trinta e cinco minutos do dia doze 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 24ª 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 – 

"Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem; prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-

os na tábua do seu coração. ” (Provérbios, capítulo 3, versículo 3), o Sr. Presidente inaugurou 

a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 23ª Sessão Ordinária, de 05 

de setembro de 2022. APROVADA (por unanimidade); OFCR nº 9/2022 - VEREADOR 

ALEXANDRE CARLOS PERES - OFÍCIO Nº AP-133/2022 - Informa indicação de nome para 

concessão de honraria denominada "Ordem Votura de Mérito Cultural". Com a palavra, o Sr. 

Presidente indicou os(as) seguintes vereadores(as) para compor a referida comissão: 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, ANA MARIA DOS SANTOS, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA e LEANDRO JOSÉ PINTO, que concordaram com a 

participação. Após, procedeu-se à leitura do Requerimento Nº 7/22 (apresentado em Plenário) - 

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 - Requer que 

a sessão regimental ordinária que seria realizada no dia 19 de setembro de 2022, seja 

realizada no dia 20, com início às 18 horas, em decorrência das reformas em andamento no 

prédio da Câmara. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade). Ato 

contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco de uma indicação de cada vereador 
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(as restantes foram mantidas na ata):   Nº 1636/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Ampliar 

unidades escolares municipais que oferecem o ensino em período integral;  Nº 1637/22 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para a implementação de centro de 

referência especializado da criança e do adolescente;  Nº 1638/22 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Realizar estudos sobre a viabilidade de instalação de painéis solares para a 

geração de energia fotovoltaica nas praças e parques municipais;  Nº 1639/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Providenciar limpeza das galerias de água pluvial instaladas na Rua 

João Walsh Costa, no Jardim Morada do Sol;  Nº 1640/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar ações de orientação e fiscalização ao cumprimento da Lei Municipal 6.739/2017;  Nº 

1641/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para a urbanização da Praça 

Heitor Zocolan, situada entre a Rua Vicente Urrejola y Careche e a Rua Massaharo Kanesaki, 

no Jardim Sevilha;  Nº 1642/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Desenvolver ações de 

prevenção e controle do diabetes com os alunos da rede municipal de ensino;  Nº 1643/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a criação um dispositivo para ajudar numa entrada 

mais rápida aos prestadores de serviços dentro dos condomínios;  Nº 1644/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar a contratação de mais médicos para atendimento nas UBS de nosso 

Município;  Nº 1645/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Disponibilizar poltronas para acompanhantes 

em todas as unidades do SUS;  Nº 1646/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar estudo sobre a 

implantação de Guarda Civil Montada em nosso Município;  Nº 1647/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar a instalação de uma casa lotérica no Bairro Campo Bonito;  Nº 1648/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Solicitar a instalação de uma Agência dos Correios no Bairro Campo 

Bonito;  Nº 1649/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar nivelamento da tampa de bueiro 

que fica na Rua 24 de Maio, próximo ao número 68 - Vila Lopes;  Nº 1650/22 - LUIZ CARLOS 

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

pedestres nas travessas da Rua Onze de Junho, Bairro Centro;  Nº 1651/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar reforma geral, manutenção e revitalização em todas as dependências do 

Centro Esportivo do Trabalhador;  Nº 1652/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Aumentar o 

policiamento nos entornos da Rua Luciano Jacyro Bueno - Jardim Bom Princípio;  Nº 1653/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente, em caráter de urgência, para 

instalar de academia ao ar livre No bairro Jardim das Andorinhas;  Nº 1654/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Readequar a sinalização de trânsito no cruzamento da Rua Tuiuti com a Rua 

Cerqueira Cesar;  Nº 1655/22 - OTHNIEL HARFUCH - Efetuar a implantação de uma ciclovia 

na Marginal Norte, entre a Rua Roque Medaldo Frias e a passarela que dá acesso Alameda 

Filtros Mann;  Nº 1656/22 - OTHNIEL HARFUCH - Construir uma área de lazer no Jardim 
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Barcelona;  Nº 1657/22 - OTHNIEL HARFUCH - Efetuar a manutenção da piscina do Complexo 

Educacional Laura Fahl Corrêa;  Nº 1658/22 - OTHNIEL HARFUCH - Viabilizar a manutenção 

da canaleta (sargetão) na Rua Teruo Imanishi com a Rua Silvio Talli, Jardim Califórnia;  Nº 

1659/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que seja implantada rampa de 

acesso no local onde já existe escada no canteiro central, na Rua Almir Antonio Artoni, Jardim 

Colibris;  Nº 1660/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar um Complexo Esportivo no Pq. 

Indaiá;  Nº 1661/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Verificar a viabilidade para a construção de 

banheiro no ponto Eco Bike, Guarda Civil, na Avenida Ario Barnabé;  Nº 1662/22 - OTHNIEL 

HARFUCH - Criar um polo do Programa Academia da Saúde (PAS) anexo as Unidades Básica 

de Saúde (UBS) do Município de Indaiatuba;  Nº 1663/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Providenciar ronda preventiva com intensa periodicidade nos horários de entrada e saída das 

escolas no município;  Nº 1664/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar estudo de 

viabilidade para a implantação de um apiário municipal;  Nº 1665/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Providenciar recapeamento da Rua Antônio Angelino Rossi (antiga 80), Jardim 

Morada do Sol;  Nº 1666/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar a operação tapa-buraco 

ao longo da Rua Dr. Armando de Castro Alves, Vila Suíça;  Nº 1667/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Solucionar o problema de empoçamento de água pluvial na Estrada 

Municipal Paulo de Tarso Martins, na altura do Mercado Polo;  Nº 1668/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Efetuar operação tapa-buraco ao longo da Rua Ângelo Petrilli, Vila Almeida;  

Nº 1669/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Verificar a possibilidade de estender uma linha de 

ônibus entre o Distrito Industrial e o Parque Corolla;  Nº 1670/22 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Viabilizar para que sejam colocados banheiros nos Ecobikes de nosso município;  

Nº 1671/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Criar um Programa de Conscientização do 

Tratamento de Água (Estações de Tratamento de Agua - ETA) nas unidades escolares, 

Instituições e UBS's do município de Indaiatuba;  Nº 1672/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Providenciar estudos para contratação de psicólogos na UBS do Bairro Campo Bonito;  Nº 

1673/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Criar um Centro Especializado em Hemodiálise e 

Diálise Peritoneal no município de Indaiatuba;  Nº 1674/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Implantar carga e descarga na Rua Francisco Araújo, em frente ao número 9 - Bairro Itaici;  Nº 

1675/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar redutor de velocidade tipo lombada na Av. 

Bernardino Bonavita, na altura do número 788 - Jd. Santa Rita;  Nº 1676/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Providenciar melhorias na Av. Francisco de Paula Leite, na saída do Bairro 

Parque das Nações;  Nº 1677/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar manutenção e 

reforma do playground da Rua Joaquim Machado Sobrinho, 941 - Jardim das Andorinhas;  Nº 
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1678/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar estudos e após, implementar o Plano 

Comunitário de Melhorias - PCM, de Água e Esgoto, no loteamento Lagos de Shanadu;  Nº 

1679/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Instalar “colmeias artificiais” em espaços públicos 

do nosso município, visando atrair abelhas de volta para cidade;  Nº 1680/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Fazer um estudo com o objetivo de realizar um “encontro de 

colecionadores”;  Nº 1681/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar a urbanização da 

área verde localizada no Jardim Nova Veneza. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a 

indicações de suas autorias os Srs. Vereadores ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS, RICARDO LONGATTI FRANÇA e ALEXANDRE CARLOS PERES. 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 304/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula o Rotary Clube de 

Indaiatuba Inspiração, em nome do presidente Rodrigo Luvizotto, pelo sucesso no Dia D de 

Mobilização Nacional da Campanha Nacional contra a Poliomielite e Multivacinação, realizado 

no dia 20 de agosto de 2022;  Nº 305/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula a 

Secretaria Municipal de Saúde, em nome da secretária Graziela Drigo Bossolan Garcia, pelo 

sucesso no Dia D de Mobilização Nacional da Campanha Nacional contra a Poliomielite e 

Multivacinação, realizado no dia 20 de agosto de 2022;  Nº 322/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA 

- Congratula os responsáveis pelo Projeto "Soldadinho de Cristo", Sr. Weliton e a Sra. Joice, 

pelo brilhante trabalho voluntário que desenvolvem com as crianças do Bairro Veredas da 

Conquista;  Nº 323/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Marcos Aparecido Navarro 

pela sua história de vida, como empreendedor desde adolescente, ajudando no crescimento do 

Bairro Jardim Morada do Sol e na formação acadêmica com a Navarro Soluções;  Nº 328/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a GCM Alice Alexandra Rodrigues Rossi pelo 

valioso trabalho desenvolvido no Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher - 

Caminho das Rosas;  Nº 329/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a GCM Camila 

Chavier Medeiros pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de Prevenção à Violência 

contra a Mulher – Caminho das Rosas;  Nº 330/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula o GCM Edilson José Gomes pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de 

Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas;  Nº 331/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Congratula a GCM Edneide da Silva pelo valioso trabalho desenvolvido no 

Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas;  Nº 332/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o GCM Lincoln Pedroso Bento pelo valioso 

trabalho desenvolvido no Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das 
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Rosas;  Nº 333/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o GCM Patrick Moraes Aquino 

pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher – 

Caminho das Rosas;  Nº 334/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a GCM Rafaela 

da Silva Freitas pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de Prevenção à Violência 

contra a Mulher – Caminho das Rosas;  Nº 335/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula a GCM Sanaria Daria de Moura pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de 

Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas;  Nº 336/22 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Congratula a E.E. Profa. Suely Maria Cação Ambiel Batista pelos 10 anos de 

atividades escolares em nosso município, através da Diretora Luciana Sanchon;  Nº 337/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula a Secretaria de Habitação de Indaiatuba e toda sua 

equipe que, em parceria com o Serviço Social da Industria, realizaram a Festa da Família no 

bairro Campo Bonito, ocorrida no dia 10 de setembro de 2022 na EMEB Profª Maria Helena da 

Costa e Silva;  Nº 338/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Manifesta pesar pelo falecimento de 

Gustavo Contatto Pinelli, ocorrido em 10/09/2022;  Nº 339/22 - JORGE LUÍS LEPINSK, 

ALEXANDRE CARLOS PERES, SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o grupo Loggar 

Midia, por meio de seus proprietários Fernando Lopes Garcia e Fernando Estevam, pela 

organização do concurso Miss Indaiatuba;  Nº 340/22 - JORGE LUÍS LEPINSK, ALEXANDRE 

CARLOS PERES, SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula Bruno Pedroso, eleito Mister 

Indaiatuba 2022;  Nº 341/22 - JORGE LUÍS LEPINSK, ALEXANDRE CARLOS PERES, 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula Danielle Vidal, eleita Miss Indaiatuba 2022;  Nº 

342/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES, JORGE LUÍS LEPINSK, SILENE SILVANA 

CARVALINI - Congratula Henrique Nassif, nosso Mister Indaiatuba 2020, por ter representado 

tão bem a nossa cidade;  Nº 343/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES, JORGE LUÍS LEPINSK, 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a jovem Gisele Oliveira, nossa Miss Simpatia, que 

esbanjou seu talento e carisma por mais de 1000 dias;  Nº 344/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES, JORGE LUÍS LEPINSK, SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a jovem 

Andressa Conegundes, nossa Miss Indaiatuba 2020, que representou a cidade belamente 

durante 20 meses, o maior reinado atuante do concurso que elege as mais belas mulheres da 

nossa cidade;  Nº 345/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES, JORGE LUÍS LEPINSK, SILENE 

SILVANA CARVALINI - Congratula a jovem Bruna Lemes, eleita neste dia 07 de setembro 

"Miss Simpatia 2022". A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os(as) 

Srs(as). Vereadores(as) ALEXANDRE CARLOS PERES, SILENE SILVANA CARVALINI, 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA e 

JORGE LUÍS LEPINSK. Colocadas em votação, as moções, com exceção da moção de pesar, 
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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 Resolução 

Nº 3/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, JORGE LUÍS LEPINSK, LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, SILENE SILVANA CARVALINI - Dá nova redação ao 

inciso III do art. 22; acresce o inciso IV e dá nova redação ao §4º do art. 189; altera o inciso VIII 

do art. 191; acresce o artigo 191-A e um inciso I; e dá nova redação à alínea "c" do §3º do art. 

193, todos do Regimento Interno. (Resolução nº 44/2008); Projeto de Lei Nº 153/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Rua João Antônio Baldini, o logradouro público do 

Jardim Residencial Dona Maria Candida que especifica; Projeto de Lei Nº 154/22 - OTHNIEL 

HARFUCH - Institui a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção sobre os males 

causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores, por bebês e crianças, no 

âmbito do município de Indaiatuba; Projeto de Lei Nº 156/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Institui e inclui no calendário do município o “Dia da Pessoa com Deficiência Visual"; Projeto de 

Lei Nº 160/22 – Executivo Municipal - Autoriza o Município de Indaiatuba a integrar o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO, aderindo 

ao seu Contrato de Consórcio/Estatuto Social; Projeto de Lei Nº 161/22 – Executivo Municipal - 

Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 4.135, de 15 de abril de 2002, que institui o Conselho 

Municipal da Juventude. Todos os projetos lidos foram encaminhados às comissões 

permanentes a eles pertinentes, para a elaboração dos devidos pareceres, nos termos do 

artigo 168, caput, do Regimento Interno. Finalizado o Expediente e havendo quórum 

regimental, com a presença dos(as) Srs(as). Vereadores(as) ALEXANDRE CARLOS PERES, 

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

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

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

CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS, determinou o Sr. Presidente que se passasse à 

Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de Decreto Legislativo Nº 17/2022 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Benemérito "Dr. 

Caio da Costa Sampaio" à Ricardo Lopes Miranda. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos 

seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 148/2022 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Denomina 

Laercio Neumeister o logradouro público, que especifica; e Projeto de Lei Nº 152/2022 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Denomina "Alzira de Angelis Bitto" o logradouro público do 

Residencial Dona Maria Cândida. Colocados em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador 
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ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA apresentou uma breve biografia do homenageado Laercio 

Neumeister. Colocados em votação, os dois projetos foram APROVADOS (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, com a palavra, o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES 

comentou que, de acordo com pesquisas, três em cada quatro pessoas já sofreram algum tipo 

de golpe, citando sua equipe, também, como vítima recente, razão pela qual o projeto é muito 

importante para orientar a população, especialmente a idosa, por meio de campanhas 

permanentes de combate a fraudes e golpes. Colocado em votação, foi APROVADO (por 

unanimidade) em segunda 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 trinta e três 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 24ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 12 de setembro de 2022 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir 

silêncio no Plenário, por favor. Eu queria aqui cumprimentar a imprensa falada e escrita, 

cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar os assessores dessa Casa, o pessoal do 

sindicato presente aqui, ao Rubens, funcionário da prefeitura, o qual fiz uma moção de 

congratulação. Já foi votada nessa Casa, viu, Rubens? Você vai receber hoje. É um prazer ter 

você aqui. Eu declaro aberta a 24ª 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: Boa noite a todos: “Que o amor e a fidelidade 

jamais o abandonem. prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu 

coração”. Provérbios, Capítulo 3, Versículo 3. 

EXPEDIENTE 

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

a primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da Ata da 23ª Sessão 

Ordinária de cinco de setembro 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. Vamos para as indicações. Com a palavra a primeira-

secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ofício nº 9/2022, Alexandre Peres, Ofício nº 

132/2022 - Informa indicação de nome para a concessão de honraria denominada Ordem 

Votura de Mérito Cultural”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu vou nomear cinco vereadores agora, eu 

peço para que a secretária leia, vou escolher aqui, deixa eu ver. Índio, para fazer parte da 

comissão, pode ser? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O vereador Índio. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Comissão? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereadora Ana, vereador Ricardo, 

vereador Alexandre. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Você é o autor, né? Então, deixa eu ver. O 

Índio, Ana, Ricardo concorda? 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Fazer parte da comissão. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): É de uma homenagem. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Isso. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Não, eu perguntei. É prerrogativa do 

vereador participar ou não. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Aceita? Então, tudo bem. Então, Ricardo 

França, Ana, vereador Índio, vereador Arthur Spíndola, e vereador Leandro Pinto, ok? 

Fechado. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Os líderes Arthur Spíndola e Ricardo 

concordam com a nomeação? Você faz parte da comissão, tá? Olha, anote aí, Ricardo França, 

Ana, Leandro, Arthur, e Índio. Beleza? A leitura do requerimento. Com a palavra a primeira-

secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Requeremos nos termos regimentais Do artigo 

104, alterado pelas resoluções, após ouvida a Casa, que a sessão regimental ordinária e que 

seria realizada no dia 19 de setembro de 2022 seja realizada no dia 20, com início às 18 horas, 
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pois, em decorrência das reformas em andamento do prédio da Câmara, faltará energia elétrica 

no período de 16 a 19 e talvez parte do dia 20 do corrente mês. Daí porque também a 

alteração principalmente do início da sessão ordinária. Com a alteração pretendida, os 

trabalhos legislativos não sofrerão quaisquer prejuízos, pois, que serão realizadas quatro 

sessões ordinárias previstas no artigo 104. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2022”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Teve a concordância de todos os 

vereadores, tá? Nós vamos votar, então. Votação nominal, dois terços. Vereador Arthur 

Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: 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 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Então, a sessão de segunda-feira vai ser mudada 

para terça-feira, às dezoito horas, tá? 

Vamos agora então para as indicações. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Ricardo França, “Desenvolver ações de prevenção e controle do diabetes com os alunos da 

rede municipal de ensino”.  

Wilson Índio da Doze, “Viabilizar a criação de um dispositivo para ajudar em uma entrada mais 

rápida aos prestadores de serviços dentro dos condomínios”. 

Pepo, “Efetuar estudo sobre a implantação de Guarda Civil Montada em nosso município”. 

Luiz Chiaparine, “Providenciar repintura das faixas de Parada Obrigatória (Pare) e faixas de 

pedestres nas travessas da Rua 11 de Junho, no Centro”. 

Sérgio Teixeira, “Implantar um complexo esportivo no Parque Indaiá”.  

Othniel Harfuch, “Criar um polo do Programa Academia da Saúde (PAS) anexo às Unidades 

Básica de Saúde do município de Indaiatuba”. 

Alexandre Peres, “Providenciar estudo de viabilidade para implantação de um apiário 

municipal”.  

Hélio Ribeiro, “Verificar a possibilidade de estender uma linha de ônibus entre o Distrito 

Industrial e o Parque Corolla”. 

Ana Maria dos Santos, “Criar um Programa de Conscientização do Tratamento de Água 

(Estações de Tratamento de Água - ETA) nas unidades escolares, instituições e UBSs do 

município de Indaiatuba”. 

Leandro Pinto, “Instalar redutor de velocidade tipo lombada na Avenida Bernardino Bonavita, 

na altura do número 788 - Jardim Santa Rita”. 

Silene Carvalini, “Providenciar melhorias na Avenida Francisco de Paula Leite, na saída do 

bairro Parque das Nações”.  
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Arthur Spíndola, “Realizar estudos e após implementar o Plano Comunitário de Melhorias - 

PCM, de Água e Esgoto, no loteamento Lagos de Shanadu”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

os meus colegas vereadores, vereadora Silene e vereadora Ana, a todo o público presente, a 

todos os que nos acompanham aqui presencialmente, os assessores, pessoal da Internet, que 

nos acompanham, o pessoal da imprensa, muito obrigado pela presença. Eu quero mandar um 

abraço especial a um grande amigo que veio aqui na plateia, um amigo que a política me 

trouxe, o Senhor Hamilton Lombardi, um grande parceiro. Muito obrigado pela sua presença 

aqui. 

Sr. Presidente, falando rapidamente sobre as minhas indicações. Em primeiro lugar, a 

instalação de colmeias artificiais em espaços públicos na cidade. Nós temos isso inclusive na 

cidade de Curitiba desde dois mil e dezessete. Para quem não conhece de biossistema, as 

abelhas são muito importantes para a manutenção da flora, principalmente. E podíamos fazer 

isso, tanto no Parque Ecológico quando no Bosque do Saber, porque as espécies que são 

tratadas por esse tipo de colocação, elas não possuem ferrão, não possuem nenhum tipo de 

possibilidade de agressão ao ser humano. 

Também, Sr. Presidente, a realização de um encontro de colecionadores. Nós sabemos que 

quando a gente está falando de coleção, a gente está falando de história, e não só história 

daquele objeto, daquela coisa inanimada, mas o que a pessoa passou e viveu com aquele 

objeto ou com aquela coisa inanimada. O que aquela pessoa viveu com aquela boneca, com 

aquele brinquedo, com aquele objeto em si, o que proporcionou para a família, se foi um 

amuleto de fé ou não. Isso é muito importante. Nós poderemos realizar, inclusive, um encontro 

para juntar essas histórias e esse tipo de coisas para mostrar ao município de Indaiatuba de 

forma cultural. 

Por último e não menos importante, Sr. Presidente, a realização da urbanização da área 

institucional do Jardim Nova Veneza. Lá é um local que nós temos muitas áreas institucionais, 

às vezes até em proporções legais, e poderíamos ter colocado, tanto a academia ao ar livre 

quanto o parquinho quanto outras formas de urbanização. Porque trata-se de um bairro novo, 

hoje, está com uma população bem legal de moradores ali, que a gente pode seguir nesse 
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caminho, como fazemos em outras partes da nossa cidade. Muito obrigado pela palavra, Sr. 

Presidente. 

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

Com a palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 

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

Boa noite à imprensa falada e escrita. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a nossa 

gloriosa Guarda Municipal, a qual através do Adílson eu cumprimento a todos aqui. Boa noite, 

Fátima, minha eterna amiga enfermeira. Boa noite a Graziela, nossa secretária da Saúde. 

Enfim, boa noite a todos. 

Sr. Presidente, hoje é rapidinho. Eu só queria aqui, Sr. Presidente, fazer um alerta. As pessoas 

vêm para a nossa cidade, principalmente os condomínios, eles constroem, vendem tudo um 

absurdo na nossa cidade, mas a gente vê que muitas das vezes eles não dão o serviço 

suficiente, principalmente para as pessoas que vão ali fazer alguma manutenção ou trabalhar 

de forma diária ali, né, Marco? Cumprimentar o Marcos Navarro também, o presidente do PT. A 

gente vê que as pessoas formam fila para adentrar dentro do seu serviço, ou seja, muitos 

chegam ali sete horas da manhã, só conseguem entrar às nove horas. E isso é um absurdo. 

Por quê? Porque muitos deles perdem aí uma ou duas horas de trabalho por dia e não são 

ressarcidos. E muitas das vezes esse serviço tornam caro ali dentro, até para quem vai 

contratar eles, porque não tem esse dispositivo. Então, eu acho que está na hora, sim, de se 

construir, não tem nenhum problema, mas que eles também deem condições para as pessoas 

que vão lá trabalhar. Porque qualquer hora nós vamos ver um acidente grave em nossa cidade. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Em cima disso que o Índio falou, têm vários 

condomínios que não são instituídos, são loteamentos fechados, através do decreto municipal. 

Então, eu peço para que o Arthur Spíndola, que é o líder do governo, levar essa proposta ao 

prefeito, para inclusive os nobres colegas já presenciou, Itaici, o mosteiro, que nem condomínio 

é. São loteamentos fechados através de um decreto. Então, para eles destravarem as ruas e 

avenidas, tá bom, Arthur? Leva aí. Parabéns pela indicação, Índio. 

Eu queria aqui registrar a presença da nossa querida secretária de Saúde, a Senhora Graziela 

Milani, sempre bom ver você por aqui... Graziela Garcia, desculpa. E da Guarda Municipal e do 

Hamilton.  



 
 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 

 

 

As discussões continuam em discussão. Com a palavra o vereador Leandro Pinto. Quer falar, 

Leandro? Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente. 

Boa noite a todos as vereadoras, vereadores, imprensa, público que nos acompanha aqui. Eu 

vou falar rapidamente de três das minhas indicações dessa noite. Uma delas é uma cobrança 

para que a prefeitura tenha mais foco, tenha mais empenho em divulgar a Lei Municipal 

6.739/2017. Uma lei municipal de autoria minha, em conjunto com o Hélio Ribeiro, que trouxe a 

necessidade de todos os estabelecimentos do nosso município constarem o símbolo do 

autismo nas suas placas de atendimento preferencial. Isso é uma lei federal, de dois mil e 

doze, a qual instituiu toda a pessoa com autismo com os mesmos direitos do rigor da lei com 

pessoas com deficiência. A gente sabe que tem muito desrespeito. Na época, até houve um 

caso que ficou bastante famoso nas redes sociais, aí eu e o Hélio conversando, a gente definiu 

colocar no município a obrigatoriedade de ter o símbolo, porque a lei já vale para todo o 

território, mas a divulgação da lei era muito ruim. Então, é interessante a prefeitura intensificar 

a comunicação com a sociedade, para que todos entendam e respeitem essa legislação. 

Uma outra cobrança que eu faço para a prefeitura é desenvolver mais estudos para identificar 

as oportunidades e as possibilidades de ampliar a quantidade de escolas em período integral. 

A gente sabe que a educação é fundamental, e as escolas de período integral, elas têm uma 

condição de dar um atendimento, uma educação, uma qualidade de vida muito maior para as 

crianças. Principalmente da escola pública municipal, que pega ali na primeira infância, que é 

muito importante, que todo real investido ali cria um impacto muito grande, muito maior que o 

mesmo valor sendo investido em outras faixas etárias. Então, é muito importante a escola 

integral no nosso município. 

E, por fim, mas não menos importante, mais uma vez o pedido para a prefeitura estudar a 

possibilidade de ter energia fotovoltaica instalada nas praças, nos prédios públicos. Tem muito 

lugar, que é óbvio, tem que tomar um cuidado para não haver vandalismo ou algum tipo de 

roubo ou de furto, mas tem muitos prédios públicos, praças, que teriam a condição ideal de se 

instalar esse tipo de placa para fazer a coleta da energia solar, transformar em energia limpa e 

isso servir de exemplo também para toda a região. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 
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VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. É que está fechado esse lado 

aqui, tem que dar a volta, mas tudo bem. Eu queria cumprimentar a minha querida amiga 

Graziela, a secretária da Saúde, que está fazendo um excelente trabalho. Apesar de a saúde 

sempre precisa mais, né, Graziela? Mas eu sei que você e a sua equipe vêm trabalhando 

incansavelmente. Eu presenciei isso. Eu quero cumprimentar também aqui o meu amigo e 

engenheiro, ex-superintendente da Fiec, o Hamilton Lombardi. Também é um grande amigo. 

Eu quero cumprimentar aqui também a Elaine, do Saae, que está virando figurinha carimbada 

aqui, né, Elaine? Seja bem-vinda, você e todas as colegas aí. Também não posso esquecer, se 

eu não me engano, é a Shirlei Girotti, não é ela que está ali? Bem-vinda, Shirlei. Os que estão 

ao seu lado depois serão homenageados, não é?  

Mas, enfim, eu venho recebendo em alguns momentos, mas várias vezes eu já recebi esse tipo 

de pedido, de pessoas querendo que se retirem abelhas de suas propriedades. E a gente 

orienta que isso, hoje, é um serviço que tem que contratar um profissional. Então, gera um 

custo para essas pessoas que querem tirar essas abelhas de suas propriedades. Pensando 

nisso, por que não a criação em plantação aqui em Indaiatuba de um apiário municipal? E que 

vantagem teria o município em criar esse apiário? Além de poder atender essas pessoas que 

precisam, ali nesse apiário poderia oferecer cursos profissionalizantes para a criação de 

abelhas, com foco na produção de mel, de própolis, de geleia, de pólen, gerando, inclusive, 

renda para essas pessoas que partem para esse tipo de trabalho. Também poderia ter nesse 

apiário um cultivo de meliponário, eu também não sabia o que era isso, gente, eu fui pesquisar, 

o meliponário é uma coleção de colmeias e abelhas sem ferrão. E isso poderia criar um espaço 

para visitação e também para adequação ambiental, principalmente com relação a crianças. 

Outra coisa também importante que daria para ser feito nesse apiário municipal é a produção 

de mel ser utilizada na própria estrutura, nos serviços da própria prefeitura, como em centro de 

idosos, como escolas, enfim. É uma ideia que a gente está colocando aqui, que vai chegar lá 

na mão do prefeito. Também estava conversando outro dia com o Feijão, que é responsável 

pela Defesa Civil, ele tem... dá total apoio para esse tipo de indicação. E vamos ver se a gente 

consegue implantar isso, e Indaiatuba ganha mais um ponto positivo aí. Muito obrigado. 

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

indicações serão encaminhadas ao Executivo para a análise e providências.  

Nós vamos para as moções. Eu queria aqui registrar a presença de alguns membros da 

Secretaria da Habitação e parabenizar vocês pelo trabalho, pelo excelente trabalho que vocês 

vêm realizando lá. Todo mundo sabe que eu tenho um xodó especial por vocês, né?  Muitos 
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aqui, muitos não, eu acho que todos, eu trabalhei por alguns anos, e vocês moram no meu 

coração. Sempre é bom ver vocês por aqui. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Arthur Spíndola, “Congratula o Rotary Club de Indaiatuba Inspiração, em nome do presidente 

Rodrigo Luvizotto, pelo sucesso no Dia D de Mobilização Nacional da Campanha Nacional 

Contra a Poliomielite e Multivacinação, realizado no dia 20 de agosto de 2022”.  

Arthur Spíndola, “Congratula a Secretaria Municipal de Saúde, em nome da secretária Graziela 

Drigo Bossolan Garcia, pelo sucesso no Dia D de Mobilização Nacional da Campanha Nacional 

Contra a Poliomielite e Multivacinação, realizado no dia 20 de agosto de 2022”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula os responsáveis pelo Projeto Soldadinho de Cristo, Senhor 

Weliton e a Senhora Joice, pelo brilhante trabalho voluntário que desenvolvem com as crianças 

do bairro Veredas da Conquista”.  

Wilson Índio da Doze, “Congratula Marcos Aparecido Navarro pela sua história de vida, como 

empreendedor desde adolescente, ajudando no crescimento do bairro Jardim Morada do Sol e 

na formação acadêmica com a Navarro Soluções”. 

Silene Carvalini, “Congratula os guardas municipais Alice Alexandra Rodrigues Rossi, Camila 

Chavier Medeiros, Edilson José Gomes, Edneide da Silva, Lincoln Pedroso Bento, Patrick 

Moraes Aquino, Rafaela da Silva Freitas, Sanaria Daria de Moura, pelo valioso trabalho 

desenvolvido no Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Escola Professora Suely Maria Cação Ambiel Batista pelos dez 

anos de atividades escolares em nosso município, através da diretora Luciana Sanchon”.  

Pepo, “Congratula a Secretaria de Habitação de Indaiatuba e toda a sua equipe que, em 

parceria com o Serviço Social da Industria, realizaram a Festa da Família no bairro Campo 

Bonito, ocorrida no dia 10 de setembro de 2022, na Escola Professora Maria Helena da Costa 

e Silva”. 

Sérgio Teixeira, “Manifesta pesar pelo falecimento de Gustavo Contatto Pinelli, ocorrido em 

10/9/2022”.  

Pepo, Alexandre Peres e Silene Carvalini, “Congratula o grupo Loggar Midia, por meio de seus 

proprietários Fernando Lopes Garcia e Fernando Estevam, pela organização do concurso Miss 

Indaiatuba”. 
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Silene Carvalini, Pepo e Alexandre Peres, “Congratulam Bruno Pedroso, eleito Mister 

Indaiatuba 2022, congratula Danielle Vidal, eleita Miss Indaiatuba 2022, congratula Henrique 

Nassif, nosso Mister Indaiatuba 2020, por ter representado tão bem a nossa cidade. 

Congratulam a jovem Gisele Oliveira, a nossa Miss Simpatia, que esbanjou seu talento e 

carisma por mais de mil dias. Congratulam a jovem Andressa Conegundes, nossa miss 

Indaiatuba 2020, que representou a cidade durante 20 meses, o maior reinado atuante do 

concurso que elege a mais bela mulher da nossa cidade. E congratulam a jovem Bruna Lemes, 

eleita nesse dia 7 de setembro Miss Simpatia em 2022”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Bom, eu queria aproveitar esse momento de 

homenagens, nas nossas moções, e queria cumprimentar os meus amigos competentíssimos 

Fernando Loggar e Fernando Estevam, que proporcionaram um evento de excelentíssima 

qualidade, com muita dedicação, com muito profissionalismo. Eu tive o orgulho de estar 

presente, de poder estar compartilhando daquele momento muito especial que os dois 

Fernandos fizeram, baseado até em uma lei de minha autoria, que colocou, inseriu no 

calendário do município o Miss Indaiatuba no dia Sete de Setembro, miss e mister, né? E, 

enfim, o Fernando Loggar, o Fernando Estevam, parabéns pelo evento que vocês fizeram. 

Indaiatuba se orgulhou muito com tudo que foi feito ali. E agora, a partir de agora, são com os 

eleitos, né? Então, eu quero cumprimentar aqui o Henrique Nassif, que deixou o mister agora, 

que passou a bola para outro que eu já vou falar, mas quero aqui deixar um grande abraço da 

Câmara Municipal de Indaiatuba ao Henrique Nassif, Mister 2020. Quero também 

cumprimentar aqui a Andressa, que foi a nossa Miss Indaiatuba por um longo período, por vinte 

meses ela foi a nossa Miss Indaiatuba, por causa da pandemia teve que esticar um pouquinho. 

Mas ela representou de maneira belíssima a cidade de Indaiatuba por esses vinte meses. 

Então parabéns, Andressa, por tudo que você fez aqui pela nossa cidade. Também quero 

cumprimentar aqui a minha querida amiga Gisele Oliveira, uma menina de personalidade forte, 

que quando resolve falar alguma coisa, ela vai dentro da gente, ela entra dentro da gente. E 

que a gente aprende a admirar com cada opinião, com cada afirmação que ela faz a gente 

aprende a admirar cada vez mais. Foi a nossa Miss Simpatia, ficou por quase mil e duzentos 

dias carregando a faixa de Miss Simpatia. Então, parabéns, Gisele, continuei assim, que você 

só vem ganhando fãs pela sua caminhada. Parabéns mesmo, que você só deu exemplo 
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positivo para a gente. Quero cumprimentar também agora aqui o Bruno Pedroso, que é o 

nosso Mister 2022. Que eu tive o prazer de estar acompanhando naquele dia lá também. Eu 

quero cumprimentar também a Bruna, a nossa Miss Simpatia, que além de simpática, também 

é muito bela, uma menina belíssima, merece totalmente esse prêmio que ganhou. E também 

não posso deixar de falar da nossa atual, que acabou de vencer, a Danielle Vidal, a nossa Miss 

Indaiatuba, que além de bonita, de bela, de doce, porque quando a gente conversa com ela, a 

gente percebe a doçura nela, a gente sabe que é uma menina também que tem opinião, que 

sabe se comportar, sabe se postar. Eu tenho certeza que vai fazer também um reinado que vai 

engrandecer muito a nossa cidade. Aliás, filha de uma colega também que é gestora na 

educação aqui em nossa cidade, lá no Tancredo Neves, então tem a quem puxar, né? Então, 

parabéns, Danielle. Eu tenho certeza que você vai orgulhar Indaiatuba nesse seu reinado. E 

parabéns a todos os homenageados. E parabéns, Fernando Loggar e Fernando Estevam. Por 

favor, gente, uma salva de palmas para eles. 

[Aplausos] 

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 aqui cumprimentar 

o nosso presidente, a Mesa, os vereadores, a vereadora Ana, o público que está presente, 

cumprimentar a nossa secretária da Saúde, a Graziela Garcia, cumprimentar os 

homenageados, todos que estão aqui. 

A minha moção hoje foi em parceria com o Alexandre e com o Pepo. Eu quero aqui 

parabenizar aos dois Fernandos, da Loggar, em nome de quem eu cumprimento essas 

mulheres maravilhosas que estão aí. Cumprimentar a Shirlei também, que está aí fazendo 

parte. E desejar a vocês aí todo o sucesso, e o que a gente tiver à disposição, contem com a 

gente.  

Minha moção também hoje é para a equipe da Guarda Municipal, que trabalha no Caminho das 

Rosas, pelo valioso trabalho aí desenvolvido junto à Guarda Civil de Indaiatuba, no Programa 

de Prevenção da Violência Contra a mulher. Quem não conhece, o Caminho das Rosas, ele 

tem o objetivo de reconhecer e estimular o trabalho do profissional frente a prevenção da 

violência contra a mulher. E esses guardas e essas guardas maravilhosas que estão aí no 

fundo, fazem parte, são elas, são eles, que vão atender, que vão até a Casa, que abordam, e 

têm feito excelente trabalho. Em quatro anos, o Programa de Prevenção à Violência Contra a 
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Mulher promoveu diversos projetos, não apenas para diminuir o número de registros, mas para 

conscientizar e informar a população sobre diversas denúncias possíveis de caso. Desta 

maneira, com a ajuda e confiança da população, o número de atendimentos tem aumentado e 

o trabalho tem sido realizado aí. E para o segundo semestre, a Guarda Civil de Indaiatuba 

contará com o reforço de uma patrulha a mais no Caminho das Rosas. Então, eu quero 

parabenizar a vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, por ajudar mulheres a 

saírem de situações vitimizadas, muitas vezes, elas não têm coragem de falar, elas não têm 

coragem de buscar o atendimento, e vocês têm sido aí a solução dessas mulheres. Parabéns, 

que vocês continuem aí salvando mais vidas. 

[Aplausos] 

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

vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, gente, mais uma vez. Como o 

Alexandre fala, historiador, né, Alexandre? Então como eu moro na Morada do Sol há quarenta 

e dois anos, eu vou buscar as histórias da Morada do Sol, né, França? Eu quero falar hoje de 

um amigo que há quarenta e dois anos mora no Morada do Sol, na época que o menor podia 

trabalhar, que a gente não dava tanto trabalho para a polícia, né? Então, a gente não tinha 

tanto problema como tem hoje. Fala que um dos grandes exemplos que eu estou acabando de 

falar, do Marcos Navarro, o qual com quinze anos de idade, esse jovem, ele trabalhou na 

Metalúrgica Fugi(F), trabalhou na Recicla, e com dezessete anos ele montou sua primeira 

empresa, com dezessete anos de idade, na Morada do Sol, Serralheria Navarro, onde 

trabalhou durante dez anos. E, em seguida, também uma das primeiras empresas de lajes na 

Morada do Sol, Laje Navarro, o qual também tirou vinte e seis anos. Não contente com isso, 

Marcos, com trinta anos de idade, resolveu voltar a estudar, no qual hoje ele é professor na 

Anhanguera, tá? Ele faz avaliação dos TCC 1, TCC 2, em ciência e economia. Ou seja, o 

Marcos Navarro, além dele ter sido um grande empresário na Morada do Sol, ele é um dos 

grandes exemplos para o nosso bairro. O Hélio Ribeiro está aí, ele sabe as dificuldades que 

nós tivemos na Morada do Sol. Ou seja, a gente pôs muito saquinho no pé, né, Marco? Nós 

atravessamos muitas das vezes a Morada do Sol ali no barro, com bicicleta nas costas, não 

tenho vergonha de falar, né, Marco? Como nós não temos, não é? Então, hoje o Marcos é um 

dos grandes exemplos do Jardim Morada do Sol. O Marcos, hoje, ele é o presidente do PT de 

Indaiatuba e é uma das pessoas, Marco, que por esse orgulho que eu tenho de ser seu amigo, 

sempre nós fomos, eu estou fazendo essa homenagem para você hoje. Então, o meu 
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homenageado hoje chama-se Marcos Aparecido Navarro. Um abraço, Marcos, e muito 

obrigado por você colaborar para o crescimento do Jardim Morada do Sol. Um abraço. 

[Aplausos] 

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

a palavra o vereador Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão 

presentes, todos os homenageados. Boa noite à intérprete, as nossas vereadoras, ao 

presidente, a toda a Mesa, à imprensa. Eu vou começar com uma moção de pesar de um aluno 

do Colégio Montreal, uma criança de nove anos, que, infelizmente, no sábado pela manhã, 

teve uma morte súbita, que não se sabe o motivo. Foi feita a autópsia, aguarda agora o 

resultado. Então, aqui fica a moção de pesar para que Deus conforte o coração dos familiares, 

dos amigos. A escola teve uma atitude nobre hoje pela manhã, suspendendo a aula do Ensino 

Fundamental 1, para que os pais dos alunos pudessem acompanhar o velório e o 

sepultamento. Então, fica aqui a moção de pesar para a família do Gustavo Contatto Pinelli. 

Eu faço mais duas moções. Moção em homenagem a Escola Suely Ambiel, mais conhecida 

como escola colonial, nós chamamos na rede estadual de escola colonial, que fica no Jardim 

Colonial. Dez anos da Escola Estadual Suely Ambiel. Uma escola que iniciou juntamente com 

outras quinze escolas no estado de São Paulo o Programa Escola Integral. E é uma escola de 

primeiríssima classe, que completou agora, está completando esse ano dez anos de 

existência, com excelentes profissionais, tanto na parte administrativa quanto na parte 

pedagógica, pais que participam, alunos também muito atuantes em todo o cenário de 

concurso, de atividade pedagógica no estado de São Paulo e no Brasil.  

E uma outra moção que eu faço é para um trabalho voluntário de enorme gratidão que eu 

tenho em nome de todas as crianças que são atendidas pelo Projeto Soldadinho de Cristo, 

projeto organizado pelo Weliton Souza de Camargo(F), em parceria com a Joice Cristina de 

Oliveira(F). Eles têm esse projeto desde fevereiro de dois mil e vinte. Após a igreja na qual a 

Joice era cuidadora das crianças, dava aula durante os cultos, fechar. Então, eles criaram esse 

projeto lá no Veredas da Conquista. E é um trabalho maravilhoso, de gratidão, porque eles 

possibilitam às crianças acesso àquilo que elas jamais imaginariam que pudessem ter, com 

aulas de defesa pessoal, com alfabetização, com recreação. Então, é como se eles fossem 

pais dessas crianças. Então, deixo aqui parabéns a esses dois que fazem um trabalho 
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maravilhoso com essas crianças do Veredas da Conquista. Fica aqui o nosso reconhecimento. 

Obrigado, Weliton, e obrigado, Joice. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu tenho alguns homenageados também, 

eu queria fazer o uso da palavra. Ah, você pediu também? Então, primeiro o líder do governo. 

Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

que todos entendam, o presidente sempre tem que ser o último a falar para encerrar o ato da 

Casa, por isso que eu preciso pular na frente dele. Sr. Presidente, primeiro eu quero dar os 

parabéns para todos os homenageados dessa noite. Nós vemos o tanto de pessoas que 

contribuem com a nossa cidade de alguma maneira e fazem a diferença na vida de várias 

pessoas. E no meu caso são duas homenagens, mas de duas pontas totalmente diferentes, 

mas de algo que foi muito importante para a nossa cidade de Indaiatuba. 

Minha querida secretária de Saúde, Graziela Bossolan Garcia, fazendo um trabalho 

excepcional à frente da pasta, vivendo o maior desafio que eu acho que um secretário de 

Saúde teve na história de Indaiatuba, que foi a pandemia de dois mil e vinte. Realizou a 

campanha de vacinação, Dia D de vacinação na nossa cidade. E na ponta, na outra ponta em 

relação ao poder público, a Secretaria de Saúde, nós temos o presidente do meu Rotary, 

Digão, o Rodrigo Luvizotto de Araújo. Representando a sociedade civil, que se uniu à 

Secretaria de Saúde para realizar o seguinte feito, senhores. Nós tivemos trezentas e 

cinquenta e uma crianças menores de um ano que passaram pelo nosso crivo, por lá, em 

vários bairros do município, duzentas e trinta e cinco delas estavam com vacina em atraso: 

‘pentavalente’, pólio, rotavírus, ‘pneumo’ e ‘meningo’. Entre os adolescentes de cinco a quinze 

anos que nós contamos, foram dois mil e trezentos - isso só em um dia, pessoal - dois mil e 

trezentos e quarenta e dois atendidos. Em mil e setecentos e quatro foram identificados 

imunizantes em atraso, de vários tipos. Em relação à poliomielite, foram dois mil e cento e 

dezesseis crianças, trezentos e noventa e oito até um ano, quinhentas e sessenta e cinco até 

dois anos, seiscentas e três até três anos, quinhentas e cinquenta até quatro anos. Isso fez a 

nossa cobertura vacinal de poliomielite, né, Gra, ir para cinquenta e dois por cento em nossa 

cidade. Só para vocês terem uma referência, a Região Metropolitana de Campinas tem uma 

cobertura de trinta e sete por cento. Essa é a diferença e especialidade de Indaiatuba.  
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Então, fica aqui o meu abraço, os meus parabéns a toda a equipe da Secretaria de Saúde por 

esse feito. Foi algo incrível. Indaiatuba deu exemplo para várias outras cidades que nos 

procuram para copiar essa iniciativa. E em nome da sociedade civil, em primeiro lugar, ao 

nosso querido Rotary Club de Indaiatuba Inspiração, em nome do Digão, em nome de todos os 

outros Rotaries Club que participaram dessa ação, que se uniram em prol dessa ação. Para 

quem não sabe, rotarianos são profissionais que têm a sua carreira, a sua vida, mas servem no 

voluntariado, gostam de servir no voluntariado. E não tem como servir algo melhor e mais 

importante do que a saúde de todos os nossos indaiatubanos. Parabéns a vocês, parabéns por 

terem feito essa diferença. E vamos juntos até o final. Parabéns à Saúde, parabéns ao Rotary 

Club, é assim que Indaiatuba mostra por que é diferente. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

[Aplausos] 

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

Como eu já disse antes, eu tenho alguns homenageados, eu gostaria de fazer o uso da 

palavra. 

Eu gostaria mais uma vez de desejar uma boa noite a todos, imprensa falada e escrita, a nossa 

gloriosa Guarda Municipal, a secretária de Saúde, a Shirlei Girotti, bem acompanhada aí com 

as meninas bonitas. E o Alexandre falou que foi um reinado de vinte meses, né, Alexandre? Da 

Andressa? Ela estava competindo com a rainha Elizabeth no reinado, quem mais tempo ficou, 

né? Estava quase alcançando. Mas, enfim, eu tenho algumas moções que eu fiz, em parceria 

com o Alexandre, em parceria com a Silene Carvalini, mas eu tenho uma que eu queria 

destacar, que eu fiz algumas semanas atrás, e por motivos de viagem ele não esteve presente, 

o Rubens, que está aqui. Eu gostaria que o Rubinho se levantasse. O Rubinho, é aquela 

pessoa maravilhosa que está ali. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Rubinho, se Indaiatuba é uma cidade 

diferenciada, é porque existem pessoas como o Rubinho, e temos que valorizar sempre. O 

Rubinho foi funcionário público mais de vinte anos, trabalhou no Procon, trabalhou em vários 

setores da prefeitura e encerrou a sua carreira na prefeitura trabalhando no Departamento de 

Informática, onde desempenhou um maravilhoso trabalho. Então, fica aqui, Rubinho, em nome 

da cidade, em nome do Legislativo, dessa Casa de Leis, todo o nosso agradecimento para 

você por tudo que você fez e continua fazendo pela nossa cidade. Então, nada mais justo que 

homenagear uma pessoa como você, que sempre foi um funcionário exemplar, emprestado 
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para o Fórum, cartório de anexo, quem conhece a sua história sabe do que eu estou falando. 

Então, mais uma vez, parabéns, Rubinho.  

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Uma outra moção que eu fiz também foi 

para esse pessoal, eu gostaria que vocês se levantassem, por favor, Secretaria da Habitação 

de Indaiatuba.  

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): A qual eu tive a honra... Não está toda a 

equipe aqui, mas no qual eu tive a honra de ser secretário lá por... eu tive duas passagens pela 

Secretaria da Habitação. E essas pessoas me ajudaram muito, muito, muito. E vários projetos 

que estão saindo hoje começaram na nossa época, então a turma fala o Pepo, da Habitação, 

mas eu não fazia nada sozinho, sem essa equipe, o Renato, Suelen, Dona Cecília, a Marta, a 

Joelma, enfim, a todos aqui. Eu não vou citar o nome de todo mundo, senão eu vou ser injusto. 

A todos que não compareceram. No último dia dez, eles fizeram, em parceria com o Sesi, me 

veio na lembrança a primeira vez que eu tive com o Renato, lá no Sesi, buscando parceria para 

fazer um trabalho social nos apartamentos do Campo Bonito. Porque quando a gente, oferta 

uma casa para alguém, para um contemplado, a pessoa não é acostumada a viver em 

comunidade, e os problemas vêm junto. Então, não adianta a prefeitura ceder o apartamento e 

dar a chave e entrega. Mas ali tem uma parte que tem que ser no coletivo, que é pagar uma 

água do corredor, pagar uma faxineira, pagar um condomínio. E muitas das pessoas, quando 

ela vive no individual, é uma coisa, mas quando ela cai para o coletivo, muda. Para quem que 

eu peço para ficar mais agora? Você apitou?  Eu peço para vocês. Então, esse trabalho que 

vocês estão fazendo, essa continuidade, vai ajudar muito aquelas famílias carentes, aquelas 

pessoas que a gente considera faixa 1. Mas que eu fico muito feliz, que tem muitas das 

pessoas que ali moram, muitas famílias, já mudaram para o faixa 2, para o faixa 3, estão 

conseguindo seguir a sua vida, porque o lar é a dignidade. A minha bandeira maior aqui é a 

habitação, e todo mundo sabe. Então, parabéns à Secretaria da Habitação por esse trabalho 

que vocês fizeram, essa parceria com o Sesi, que é uma entidade que dispensa apresentação. 

Então, o Sesi fez uma parceria com a Secretaria de Habitação e vai fazer o trabalho social no 

Campo Bonito. Então, parabéns à Habitação, mais uma vez, muita gratidão por vocês, tá bom? 

[Aplausos] 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): E também, tem uma indicação aqui, eu 

gostaria que os dois se levantassem, os dois Fernandos, o Fernando Estevam e o Fernando 

Lopes. Para quem não sabe, gente, é muito importante - fiquem em pé, não sentem, para todo 

mundo ver vocês aqui. Vocês estão ao vivo. - É muito importante as pessoas de Indaiatuba 

saberem as pessoas que contribuem com o nosso município, levando o nosso nome para fora. 

Eles, sem muito apoio às vezes no começo, mas hoje conta com empresários, tipo como a 

Shirlei que está aqui, que abraçou a causa, e outros empresários, e levam o nome de 

Indaiatuba não só, não planta só aqui, mas é para todo o estado. Levando o Miss Indaiatuba, 

uma festa que eu tive a oportunidade de estar presente, junto com o ex-prefeito Reinaldo, o 

Alexandre, que é o autor da lei que instituiu no calendário municipal da cidade o Miss 

Indaiatuba, é bom a gente citar isso, a Silene Carvalini. Então, parabéns para os dois 

Fernandos, que através desse trabalho deles elegeram a primeira vez a Andressa, né? A 

primeira vez, não, a última que acabou de sair, que está aqui também recebendo a moção, ao 

Henrique, e a Gisele. Então, muito obrigado por tudo, vocês representaram maravilhosamente 

bem a nossa cidade. Então, fica aqui toda a nossa gratidão. E também a Danielle Vidal. Ela 

está aí? Está presente? Por favor, Danielle, se levante. Uma salva de palmas para a Miss 

Indaiatuba. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Olha, se você quiser colocar a faixa, fica à 

vontade. Essa faixa você adquiriu em um concurso sério. Essa é a nossa Miss Indaiatuba. E 

vamos torcer para que você represente bem a nossa cidade no Miss São Paulo. Mais uma 

salva de palmas para ela que ela merece. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Então, gente, enfim, é isso. Essas pessoas 

que levam o nosso nome, que levam o nome de Indaiatuba, não é à toa que Indaiatuba é uma 

cidade diferenciada, pessoas como o Rubinho, pessoas que trabalham sério, como a 

Secretaria da Habitação, como os dois Fernandos, e essas misses maravilhosas que estão 

presentes aqui. Um grande abraço e muito obrigado pela presença de todos. Quero aqui 

também parabenizar a todos os homenageados nessa noite. Muito obrigado. 

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

contrários se manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade. Tem moção de 

pesar? 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Tem uma. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Tem uma, que será encaminhada à família 

enlutada, ok? Vamos para as matérias apresentadas. Com a palavra a primeira-secretária 

Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Matérias apresentadas.  

Projeto de Resolução nº 3/2022, Arthur Spíndola, Pepo, Luiz Chiaparine, Othniel e Silene 

Carvalini, “Dá nova redação ao inciso III do artigo 22, onde acresce o inciso IV e dá nova 

redação ao artigo 189. onde dá uma nova redação ao Regimento Interno (Resolução nº 

44/2008)”. Às comissões.  

Projeto de Lei nº 153/2022, Alexandre Peres, “Denomina Rua João Antônio Baldini o 

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

Projeto de Lei nº 154/2022, Othniel Harfuch, “Institui a Semana Municipal de Conscientização e 

Prevenção Sobre os Males Causados pelo Uso Intenso de Celulares, Tablets e Computadores, 

por Bebês e Crianças, no âmbito do município de Indaiatuba”. Às comissões.  

Projeto de Lei nº 156/2022, Ana Maria dos Santos, “Institui e inclui no calendário do município o 

Dia da Pessoa com Deficiência Visual”. Às comissões.  

Projeto de Lei nº 160/2022, Executivo Municipal, “Autoriza o município de Indaiatuba a integrar 

o Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - Cismetro, 

aderindo ao seu Contrato de Consórcio/Estatuto Social”. Às comissões.  

Projeto de Lei nº 161/2022, Executivo Municipal, “Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 

4.135, de 15 de abril de 2002, que institui o Conselho Municipal da Juventude”. Às comissões. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Os projetos serão encaminhados para as 

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

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ordem do Dia.  

Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2022, Wilson Índio da Doze, “Dispõe sobre a concessão de 

Título Honorífico de Cidadão Benemérito Doutor Caio da Costa Sampaio a Ricardo Lopes 

Miranda”. Votação única, dois terços, nominal. 

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

está em votação. O vereador Índio, autor do projeto. 
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VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Ricardo está rindo, a sessão está leve 

hoje. Está rindo à toa. Vereadora Ana Maria dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 148/2022, Arthur Spíndola, 

“Denomina Laercio Neumeister o logradouro público que especifica”. Votação única simples. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Projeto 152 vai ler(F) junto, para votar 

em bloco, beleza? Obrigado, Ricardo. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 152/2022, Sérgio Teixeira, 

“Denomina Alzira de Angelis Bitto o logradouro público do Residencial Dona Maria Cândida”. 

Votação única simples. 

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

a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: O caminho está longo. Mais uma vez, ótima 

noite, Sr. Presidente. Apenas uma justificativa e um grande prazer ao nomear o logradouro, a 

Praça Laercio Neumeister. Quem é Laercio Neumeister? Vindo de família genuinamente 

indaiatubana, filho de Germano Neumeister e Carolina [ininteligível] Neumeister, descendentes 

de alemães e italianos. Laercio teve seu primeiro emprego na Tipografia Liberdade, onde 

aprendeu a profissão de tipógrafo, que nem existe mais. Mais tarde, já como profissional na 

área, no ano de mil novecentos e sessenta e quatro, iniciou o seu trabalho no jornal Tribuna de 

Indaiá, compondo e imprimindo jornais, onde trabalhou por dezenove anos, fazendo muitas e 

valiosas amizades até o ano de oitenta e três, e também trabalhou na gráfica Caravela. Após 

esse período, iniciou o seu próprio negócio, sendo pioneiro na cidade de Indaiatuba na 

fabricação de carimbos. Mais tarde, ampliou seu negócio na área gráfica, ao qual o seu filho, 

presente, inclusive, o Laercio Neumeister Júnior, deu continuidade até os dias de hoje. É uma 

grande satisfação para mim, ao gabinete, a todos que trabalharam, tanto no Pró-memória como 

na Cultura, para a nomeação desse logradouro. Um logradouro importante, conhecido na 

cidade, defronte ali a Avenida Conceição, próximo àquele Bar Santo Mosto, que a partir da 

aprovação, se eu puder ter o voto favorável desses nobres vereadores, se chamará Laercio 

Neumeister, em homenagem a uma pessoa que é muito querida, não só pelos meus amigos 

como pelo seu filho, como os seus parceiros e por todos indaiatubanos que o conheceram. Se 

tem alguém que simboliza a cidade de Indaiatuba, que simboliza todo um passado de uma 

família advinda do nosso solo, é a família Neumeister, e é uma honra para nós dar o nome de 

Laercio àquele logradouro e àquela praça. Muito obrigado a todos que participaram desse 

projeto, dessa nomeação. Isso foi muito importante para nós. E vai ter uma inauguração e uma 

comemoração que eu estou sabendo, né? Ótima noite a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Os dois projetos continuam em discussão. 

Os dois projetos estão em votação simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como 
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estão, os contrários se manifestem. Os dois projetos foram aprovados por unanimidade. 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”. Segunda votação simples. 

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

palavra o autor do projeto, Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Eu queria cumprimentar aqui, antes de falar 

desse projeto, todo o pessoal aqui da Habitação, através da Suelen e do meu amigo Renato 

Lopo, meu colega de colégio, de escola. Sempre era o padre nas festas juninas, né, Renato? 

Enfim, um grande abraço a todo o time aí da Secretaria da Habitação aqui de Indaiatuba. 

Não tinha reconhecido, Marco Navarro. É você que está aí? Está com o cabelinho bem 

curtinho. Meu companheiro lá no passado, foi companheiro de partido, um grande amigo, um 

grande empreendedor. Obrigado pela presença aqui e parabéns pela homenagem, viu? Muito 

sábia homenagem feita pelo Índio aqui. 

Então, vamos lá. Esse projeto de lei, como a nossa secretária disse agora, ele institui a 

Campanha Municipal Permanente de Combate às Fraudes e Golpes Praticados por Telefone, 

Internet e Aplicativos. Segundo uma pesquisa que foi citada aqui na justificativa desse projeto 

de lei, a cada quatro pessoas, três já sofreram algum tipo de golpe, principalmente pelo 

telefone. É a questão do falso sequestro, é a questão da página falsa que te joga em uma 

página falsa e te rouba os seus dados bancários e dados pessoais, é a falsa oportunidade de 

emprego. Eu mesmo recentemente, faz três meses que eu estou sem a minha página no 

Facebook. Eu tive que chamar um advogado e entrar na Justiça para recuperar a página 

porque sofri também uma fraude que ocorreu na minha assessoria. Enfim, minha página está 

travada faz três meses. E para nós, que somos políticos e dependemos de fazer a divulgação 

do nosso trabalho através do Facebook ou através do Instagram, isso é terrível. Então, esse 

projeto de lei, ele nada mais é do que uma campanha permanente com ações educativas e 

preventivas para orientar a nossa população, especialmente os mais idosos com relação a 

esse tipo de fraude. Então, a prefeitura poderá usar os seus mecanismos de mídia social, 

através de outdoor, através do seu Instagram, através do seu Facebook, sempre orientando as 

pessoas para que não caíam nesse tipo de fraude, que está cada vez acontecendo mais. E 

como eu disse, pegou até a gente, pegou até a minha equipe, que é preparada, acabou caindo 
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nisso, a gente está agora lutando para conseguir recuperar. Então, isso tem que estar sempre 

sendo dito, sempre sendo dito, para a gente poder não cair mais nesse tipo de fraude. Então, 

eu peço o voto favorável. É a segunda votação. Se tivermos o voto favorável, vai se tornar lei, e 

daí isso será muito bem-vindo aqui na nossa cidade. Obrigado. 

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

está em segunda votação simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.  

Gostaria de agradecer a presença de todos. Nenhum vereador inscrito para a Palavra Livre. Os 

homenageados podem esperar que vão receber ainda hoje o diploma. E agradecer a presença 

de todos.  

Declaro encerrada a 24ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. Que Deus abençoe a vida 

de cada um. E lembrando mais uma vez aos nobres colegas que na semana que vem a sessão 

foi mudada hoje de segunda para terça-feira. Um grande abraço a todos. 

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 33 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


