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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 20 de setembro de 2022 

 

Às dezoito horas e seis minutos do dia vinte 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 25ª 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, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO 

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

JOSÉ DOS SANTOS, e ausência justificada do Sr. Vereador LUIZ CARLOS CHIAPARINE, 

totalizando quórum de onze vereadores. ABERTURA: Havendo número regimental, o Sr. 

Presidente declarou abertos os trabalhos. Após a leitura do texto bíblico pelo Sr. Vereador 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS – "Protege-me como a menina dos teus olhos; esconde-me à 

sombra das tuas asas...”. (Salmos, capítulo 17, versículo 8), o Sr. Presidente inaugurou a fase 

do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 24ª Sessão Ordinária, de 12 de 

setembro de 2022. APROVADA (por unanimidade); Balancete 09/2022 - Presidente da Câmara 

Municipal - Balancete referente ao mês de agosto de 2022; OFCR nº 10/2022 - Secretaria 

Municipal da Fazenda - Ofício Fazenda nº 15/2022 - Encaminha as previsões das Receitas que 

comporão a proposta orçamentária para o exercício de 2023, a sua evolução nos últimos três 

exercícios e a projeção para os dois seguintes, e, ainda, a estimativa da Receita Corrente 

Líquida, conforme demonstrativos anexos; OFCR nº 11/2022 - Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo - Ofício C.CCM nº 550/2022 - Encaminha, para conhecimento, cópias do inteiro 

teor da decisão exarada pela E. Segunda Câmara (Acórdão - DOE de 29/07/2021) e pelo E. 

Tribunal Pleno (Acórdão - DOE de 16/03/2022) sobre os processos TC- 18326.989.17-5 e TC-

013643.989.17-1. Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco de uma 

indicação de cada vereador (as restantes foram mantidas na ata):   Nº 1682/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Interceder junto ao setor competente, em caráter de urgência, para reformar os 

quiosques existentes na Praça Dom Pedro II; Nº 1683/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder 

junto ao setor competente para efetuar a reforma e manutenção de todos os bancos existentes 

na Praça Dom Pedro Il; Nº 1684/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a recuperação asfáltica 
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da Rua Adélia Philomena Mattioni, antiga Rua 30, Jardim Morada do Sol; Nº 1685/22 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instituir a Campanha de Conscientização sobre Bullying e 

Cyberbullying; Nº 1686/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Avaliar o controle do tráfego de 

veículos na Rua Elza Vieira de Abreu, no Jardim Portal do Sol; Nº 1687/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Executar o asfaltamento das vias públicas do Parque das Bandeiras; Nº 

1688/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos sobre a viabilidade de 

desenvolvimento de tecnologias de tratamento de esgoto para a transformação de resíduos 

sólidos em biocombustível; Nº 1689/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Providenciar 

demarcação de vagas de estacionamento para motocicletas na Avenida Ário Barnabé, nas 

imediações do número 1294, no Jardim Morada do Sol; Nº 1690/22 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Avaliar o controle do tráfego de veículos na Avenida Manoel Ruz Peres, no 

cruzamento de vias com a Avenida Padre Arthur Lupurine Sampaio, no Jardim Residencial 

Veneza; Nº 1691/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo para criação de 

programa municipal de reabilitação e integração no tratamento da dependência química; Nº 

1692/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à Secretaria de Segurança Pública, em 

caráter de urgência, para intensificar o policiamento a partir das 4:00 horas da manhã na feira 

de domingo da Praça Dom Pedro II; Nº 1693/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar 

para que seja implantado emplacamento em braile e pisos táteis nas repartições públicas 

municipais; Nº 1694/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco na 

Rua Onze de Junho com a Rua José Escodro - Bairro Centro; Nº 1695/22 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Providenciar reparos nas canaletas em toda a extensão da Rua José Carlos 

Wolf - Jd. Morada do Sol; Nº 1696/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Providenciar repintura 

das faixas de parada obrigatória (PARE) e faixas de pedestres em todo o Bairro Vila Vitoria II; 

Nº 1697/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar manutenção da grade do bueiro junto da guia na 

Rua Dr. Lucio Fernandes Filho, altura do número 854, lado oposto; Nº 1698/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Disponibilizar ônibus escolar gratuito de ida e volta para os alunos que moram nos 

bairros Pouso Alegre e Vista Alegre, os quais estudam na Escola Estadual São Nicolau de Flüe 

e EMEB Profa. Maria Albertina Bannwart Berdu; Nº 1699/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar 

recuperação de pavimentação asfáltica na Rua Dr. Lucio Fernandes Filho, altura do número 

825; Nº 1700/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Efetuar a construção de banheiro público e 

disponibilizar funcionário para manutenção e limpeza do local na Praça Luiz Narezzi, Vila 

Suíça; Nº 1701/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar semáforo no cruzamento da Rua Doutor 

Raul David do Valle com a Avenida Ario Barnabé; Nº 1702/22 - OTHNIEL HARFUCH - Realizar 

o recapeamento em todas as ruas do Jardim Remulo Zoppi; Nº 1703/22 - JORGE LUÍS 
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LEPINSK - Instalar aparelhos GPS em todas as ambulâncias do Município ; Nº 1704/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Criar uma central de distribuição de materiais básicos para reforma e 

manutenção de pequeno porte para setores das secretarias existentes em nosso município - 

Indaiatuba; Nº 1705/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar transformação do canteiro 

central da Avenida João Ambiel, altura do número 1240, em estacionamento de 45° graus; Nº 

1706/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Elaborar um estudo no sistema de trânsito no cruzamento 

da Rua Onze de junho X Rua Tuiuti; Nº 1707/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar Programa 

de Educação Ambiental aos alunos da rede Pública municipal; Nº 1708/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Disponibilizar internet gratuita via wi-fi em todas as UBS's de nosso município; Nº 

1709/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar remoção de todos os enfeites de natal 

existentes nos postes da Avenida Francisco de Paula Leite; Nº 1710/22 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Providenciar demarcação de ponto de ônibus na Avenida Engenheiro Fábio Roberto 

Barnabé, entre os cruzamento de vias com a Rua Gerson Antônio de Campos e a Rua 

Wamdeci Bassani, no Jardim Colonial; Nº 1711/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar 

ações para localização, identificação e adequação de pontos de ônibus sem sinalização; Nº 

1712/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Avaliar o controle do tráfego de veículos na 

Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo ao cruzamento de vias com a Rua Emília 

Lazarini Beccari, no Jardim Monte Verde; Nº 1713/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar estudos técnicos para o desenvolvimento de programa de incentivo ao aleitamento 

materno nos berçários da rede municipal de educação; Nº 1714/22 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Instalar semáforo para pedestres na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 

no cruzamento de vias com a Rua Wamdeci Bassani, no Jardim Colonial; Nº 1715/22 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Implantar faixas de pedestre em “X” nos cruzamentos das 

vias públicas com maior fluxo de transeuntes; Nº 1716/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar estudos de trânsito para a alteração do sentido de mão dupla para mão única da Rua 

Engenheiro Francisco Marcos Inglês de Souza do Jardim Juscelino Kubitschek; Nº 1717/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar recapeamento da Rua Hércules Mazzoni, no 

trecho entre a Rua Siqueira Campos e a Rua Sete de Setembro, no Centro; Nº 1718/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar o recapeamento por toda extensão da Rua Claudiano 

Carlos Galvão, Parque São Lourenço; Nº 1719/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Pleitear 

junto ao Governo do Estado a implantação de um Instituto Médico Legal (IML) em Indaiatuba; 

Nº 1720/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar recapeamento por toda a extensão 

da Rua Nakaji Gomazako, Vila Homero; Nº 1721/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar 

conjunto semafórico no cruzamento das ruas Ademar de Barros e Almirante Tamandaré, Bairro 



 
 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 

 

 

Cidade Nova; Nº 1722/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar lixeiras para coleta seletiva de 

material reciclável no Parque Campo Bonito; Nº 1723/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Reforçar 

o policiamento ambiental contra a caça do pássaro Caboclinho na região do bairro Pimenta; Nº 

1724/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Desenvolver uma campanha de conscientização contra a 

caça e engaiolamento ilegal do pássaro Caboclinho em nosso município; Nº 1725/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Desenvolver um projeto de fomento na observação de aves nos parques e 

áreas verdes no município de Indaiatuba; Nº 1726/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar a 

manutenção e reforma do Playground da rua Lino Linder, S/N°, Jardim Gaivota; Nº 1727/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar melhorias em grelha dos ralos no Complexo 

Esportivo Vereador Professor Luiz Carlos da Silva, Carlos Aldrovandi; Nº 1728/22 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que seja instalado um banco 24h no Terminal Rodoviário 

Vereador Maurilio Gonçalves Pinto (Nova Rodoviária); Nº 1729/22 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Implementar “Espaço Pet” ao lado da Pista de Skate; Nº 1730/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar curso técnico em Veterinária na FIEC; Nº 1731/22 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Enviar newsletter periódico, via SMS, e-mail ou whatsapp, 

com a agenda cultural do município; Nº 1732/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Desenvolver sistema de protocolo digital na Prefeitura Municipal de Indaiatuba; Nº 1733/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar iluminação no Portal do Museu da Água e no trecho da 

entrada até o portão principal; Nº 1734/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Implantar semáforo na 

rotatória localizada nos cruzamentos da Rod. João Ceccon com a Alameda José Amstalden e 

Rua João Amstalden; Nº 1735/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para 

implantar placas informativas do tipo “SUJOU? RECOLHA” aos tutores de PETs, na Praça das 

Cerejeiras; Nº 1736/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para implantar 

academia ao ar livre na Praça das Cerejeiras; Nº 1737/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Instalar uma academia ao ar livre na Rua Paulo Roberto Rosini, no Jardim dos Sábias; Nº 

1738/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar programas de adaptação de rotina no espaço 

escolar como estratégias de desenvolvimento do aluno (TEA) no município; Nº 1739/22 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Instalar placas proibindo o descarte de lixo e materiais em toda 

extensão do Bairro Jardim Brasil; Nº 1740/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar estudos 

para implantação de uma Central de atendimento e operacionalização de unidades do PAT – 

SAAE e CPFL no Jardim Morada do Sol; Nº 1741/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar 

estudos para instalação de Ecoponto de coleta seletiva no Bairro Jardim Brasil; Nº 1742/22 - 

ANA MARIA DOS SANTOS - Estudos para melhoria na sinalização de transito e fiscalização de 

velocidade e na Av. Domingos Ferrarezzi, próximo a escolas e creches no Jardim Monte verde; 
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Nº 1743/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar a fiscalização e o fechamento de espaço 

existente no final da rua (sem nome) próximo ao CRAS - altura do número 206 da rua Lourenço 

Martin do Amaral no Jardim Brasil. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a indicações 

de suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, ANA MARIA DOS 

SANTOS, ALEXANDRE CARLOS PERES, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS. 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 346/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Rádio 

Jornal de Indaiatuba, por meio de seus diretores Srs. Walter Alexandre do Amaral Schreirer e 

Claudio Sampaio, pelo Dia Nacional do Rádio; Nº 347/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Congratula David Henrique Lopes pelos excelentes serviços prestados junto ao SAAE; Nº 

348/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Marcelo Aparecido Teodoro pelos 

excelentes serviços prestados junto ao SAAE; Nº 349/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Congratula Elias Silva da Cruz pelos excelentes serviços prestados junto ao SAAE; Nº 350/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Laercio Domingues pelos excelentes serviços 

prestados junto ao SAAE; Nº 351/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Giliardi 

Batista Domingues de Oliveira pelos excelentes serviços prestados junto ao SAAE; Nº 352/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Angelo Bernardino de Sena pelos excelentes 

serviços prestados junto ao SAAE; Nº 353/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula 

Tiago da Silva Muniz pelos excelentes serviços prestados junto ao SAAE; Nº 354/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Sra. Ana Paula Granado de Souza pelos 20 anos de profissão 

na área capilar; Nº 355/22 - SILENE SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Congratula Luís Henrique Mendes de Oliveira, do SENAI INDAIATUBA, pela apresentação da 

Unidade Móvel da Industria 4.0; Nº 356/22 - SILENE SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Congratula Elizia Coelho Pereira, do SENAI INDAIATUBA, pela apresentação da 

Unidade Móvel da Industria 4.0; Nº 357/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Manifesta pesar 

pelo falecimento de José Renato da Silva, ocorrido em 13 de setembro de 2022; Nº 358/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula Thelma Taborda, Presidente Fundadora da Rede 

Mulheres de Indaiatuba e Proprietária da Escola de Mentoras Rede Mulheres, pela dedicação 

integral ao empreendedorismo feminino e ao fomento da mentalidade empreendedora; Nº 

359/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula o Ponto Verde – Feira da Agricultura 

Familiar "Agenor Tachinardi", pelo aniversário de 4 anos; Nº 360/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Congratula a Presidente do CONSEG, Sra. Aparecida Soares Cassiano 

Invernizzi, em reconhecimento à importância do trabalho desenvolvido no Conselho 
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Comunitário de Segurança de Indaiatuba; Nº 361/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula a Secretária do CONSEG, Sra. Karina Moreno, em reconhecimento à importância 

do trabalho desenvolvido no Conselho Comunitário de Segurança de Indaiatuba; Nº 362/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a vice-presidente do CONSEG, Sra. Caroline 

Simas de Lima Tubaldo, em reconhecimento à importância do trabalho desenvolvido no 

Conselho Comunitário de Segurança de Indaiatuba; Nº 363/22 - SILENE SILVANA CARVALINI 

- Congratula o Diretor de Assuntos Comunitários do CONSEG - Sr. Luiz Agnaldo Carvalini, em 

reconhecimento à importância do trabalho desenvolvido no Conselho Comunitário de 

Segurança de Indaiatuba; Nº 364/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Claudio de 

Moraes, conhecido como "Panelão", pela sua história de vida e superação diante de tantas 

dificuldades; Nº 365/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula o Clube 9 de Julho pelo 

aniversário de 65 anos de tradição no município de Indaiatuba; Nº 371/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Pesar pelo falecimento do Sr. José Mendes de Souza, ocorrido em 14 de 

setembro de 2022; Nº 374/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula Nino Andrade, o qual 

começou a escrever no ano de 2015, atualmente com publicações em torno de 600 textos de 

sua autoria e mais de 2000 publicações em mídias sociais. A seguir, usaram da palavra para 

justificar as homenagens os(as) Srs(as). Vereadores(as) SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, 

ALEXANDRE CARLOS PERES, SILENE SILVANA CARVALINI, WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA e JORGE LUÍS 

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

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

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

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

Lei Nº 155/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina "Rua Josemiro Paulino de 

Siqueira" o logradouro público do Jardim Bom Sucesso, que especifica; Projeto de Lei Nº 

158/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina "Maitê Concolato Viâna" o sistema de 

lazer que especifica, localizado no Jardim Juliana; Projeto de Lei Nº 166/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Dá nova redação ao artigo 1°, incisos II e VII, da Lei Municipal n° 

2.632, de 04 de outubro de 1990. Todos os projetos lidos foram encaminhados às comissões 

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

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

Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Nº 157/2022 - Executivo Municipal - 

Dispõe sobre a revisão do plano de amortização do deficit atuarial do Regime Próprio de 

Previdência Social - RPPS do Município. Colocado em votação, o requerimento foi 
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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, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, 

SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS, determinou o Sr. Presidente 

que se passasse à Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 157/2022 - Executivo 

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

Próprio de Previdência Social - RPPS do Município. Emenda Nº 1 (Aditiva) - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Acresce parágrafo único ao artigo 1° do Projeto de Lei 157/2022, que 

"Dispõe sobre a revisão do plano de amortização do deficit atuarial do Regime Próprio de 

Previdência Social - RPPS do Município". Colocada em discussão a emenda, com a palavra, o 

Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA explicou que a proposição foi uma construção 

conjunta do líder de governo, vários vereadores da base e vereadores da oposição, a fim de 

esclarecer, no texto do projeto de lei, que a diferença percentual descrita não afetará os 

funcionários públicos; em seguida, manifestou o voto favorável da oposição à emenda e ao 

projeto. Com a palavra, o Sr. Presidente destacou que o requerimento de regime de urgência 

se deve ao fato de a lei necessitar de publicação até o dia trinta do presente mês. Ainda em 

discussão a emenda, com a palavra, o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES endossou 

o comentário do Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA, ressaltando que o projeto não 

onerará o funcionalismo público, ficando a diferença de valores sob a responsabilidade 

exclusiva da Prefeitura. Colocada em votação, a emenda foi APROVADA (por unanimidade). 

Colocado em discussão o projeto, com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA fez uma breve explicação sobre ele, resumindo que trata de uma atualização da 

tabela em relação ao Regime Geral de Previdência dos Servidores Públicos de Indaiatuba, cujo 

déficit está aumentando anualmente; em seguida, esclareceu que, embora já constasse no 

texto da lei, a emenda foi elaborada para tornar claro o entendimento, para todos, que não 

haverá oneração para os servidores. Colocado em votação, o projeto foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Resolução Nº 3/2022 - 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 
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44/2008). Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei 

Nº 153/2022 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Rua João Antônio Baldini, o 

logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria Candida que especifica. Colocado em 

discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); 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. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador 

OTHNIEL HARFUCH comentou que o projeto visa alertar a população sobre o risco do uso 

excessivo de telas por bebês e crianças, citando exemplo de estudos que apontam que a 

exposição a telas por mais de meia hora ininterrupta pode certamente provocar miopia de difícil 

correção, até mesmo por cirurgias; em seguida, acrescentou, ainda, que a exposição à 

luminosidade azul das telas diminui a liberação do hormônio do sono, o que pode trazer graves 

consequências para a vida das crianças. Colocado em votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Lei Nº 156/2022 - ANA MARIA DOS SANTOS - Institui e inclui no 

calendário do município o “Dia da Pessoa com Deficiência Visual". Colocado em discussão e 

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

unanimidade) em primeira votação; 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. 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. Nada 

mais havendo a se tratar, às dezenove horas e nove 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 25ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 20 de setembro de 2022 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Boa noite a todos, ou melhor, boa tarde a 

todos e a todas. Eu queria aqui cumprimentar a imprensa falada e escrita, cumprimentar o meu 

amigo Dom Taborda, presente, esposo da Thelma Taborda, todas essas mulheres 

maravilhosas. Rede de Mulheres, não é? Em nome da Thelma Taborda, cumprimento a todas 

essas meninas maravilhosas. Cumprimentar a todos os assessores, todos os nobres 

vereadores. E declaro aberta a 25ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. Para a leitura 

de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: “Protege-me como à menina dos teus olhos; 

esconde-me à sombra das tuas asas”. Salmos, Capítulo 17, Versículo 8. Que todos tenhamos 

uma abençoada tarde. 

EXPEDIENTE 

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

Carvalini. 

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

da 24ª Sessão Ordinária de doze 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. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Balancete 9/2022, presidente da Câmara 

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

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O balancete encontra-se no Expediente... 

na Secretaria da Casa à disposição de todos os nobres colegas. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ofício Recebido nº 10/2022, Secretaria 

Municipal da Fazenda, “Ofício Fazenda nº 15/2022, encaminha as previsões das receitas que 

comporão a proposta orçamentária para o exercício de 2023, a sua evolução nos últimos três 
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exercícios e a projeção para os dois seguintes, e, ainda, estimativa da receita corrente líquida 

conforme demonstrativo anexo”.  

Ofício Recebido nº 11/2022, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, “Encaminha para 

conhecimento cópia do inteiro teor da decisão, Segunda Câmara, pelo Tribunal Pleno”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Ofício nº 10 e o Ofício nº 11 de 2022 

encontram-se na Secretaria da Casa à disposição dos nobres colegas. Vamos para as 

indicações. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Ricardo França, “Realizar estudo para a criação de Programa Municipal de Reabilitação e 

Integração no Tratamento da Dependência Química”.  

Wilson Índio da Doze, “Viabilizar para que seja implantado o emplacamento em braile e pisos 

táteis nas repartições públicas municipais”.  

Othniel Harfuch, “Realizar o recapeamento em todas as ruas do Jardim Remulo Zoppi”.  

Pepo, “Disponibilizar internet gratuita via Wi-Fi em todas as UBSs de nosso município”.  

Alexandre Peres, “Pleitear junto ao governo do estado a implantação de um Instituto Médico 

Legal (IML) em Indaiatuba”.  

Hélio Ribeiro, “Instalar lixeiras para a coleta seletiva de material reciclável no Parque Campo 

Bonito”.  

Sérgio Teixeira, “Reforçar o policiamento ambiental contra a caça de pássaros caboclinho na 

região do bairro Pimenta”.  

Arthur Spíndola, “Enviar newsletter periódico, via SMS, e-mail, ou WhatsApp com agenda 

cultural do município”.  

Leandro Pinto, “Implantar semáforo na rotatória localizada nos cruzamentos da Rodovia João 

Ceccon com a Alameda José Amstalden e Rua João Amstalden”.  

Silene Carvalini, “Viabilizar estudos para implantar academia ao ar livre na Praça das 

Cerejeiras”.  

Ana Maria dos Santos, “Realizar estudos para implantação de uma central de atendimento e 

operacionalização de unidades do PAT - Saae, CPFL, no Jardim Morada do Sol”.  

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As indicações estão em discussão. Com a 

palavra o vereador Professor Sérgio. 

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

vereadores, público presente, aqueles que nos assistem em casa, a nossa intérprete, a 

imprensa. Fiz aqui algumas indicações, a de destaque é solicitando o reforço policial da Polícia 

Ambiental contra a caça do pássaro caboclinho, que ocorre agora nesse período a migração 

deles, agora em outubro e novembro, aqui no bairro Pimenta. A Polícia Ambiental já tem feito 

um trabalho referente a isso, mas não custa pedir mais uma atenção. Desenvolver uma 

campanha de conscientização contra a caça dessas aves, fazer uma campanha de observação 

de aves nas áreas verdes de Indaiatuba. No Parque Ecológico, para vocês terem noção, tem 

mais de cem espécies. É que a gente passa batido ali, acaba não observando isso, tá? Então, 

essas indicações aqui vêm de encontro com outras indicações que eu fiz em sessões 

anteriores sobre a questão do emplacamento de regiões de passagem de fauna, tá? Para 

cuidado com a passagem de fauna em algumas regiões da cidade aqui de Indaiatuba. 

E a última aqui indicação que eu faço é a manutenção e reforma do playground ali no Jardim 

Gaivota. Obrigado, Sr. Presidente. Boa sessão a todos. 

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

Com a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. 

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

integrantes da Mesa, Silene, a Jennifer, nossa intérprete. Boa noite aos vereadores, ao público 

aqui presente, que hoje está bem enfeitado com muitas flores da Rede Mulher, um grupo aqui 

de Indaiatuba o qual eu tenho orgulho em fazer parte, e a coordenadora Thelma, sejam todas 

bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos.  

Antes de eu falar da minha indicação, eu quero cumprimentar o público de casa e também aos 

deficientes visuais que nos assistem. Meu nome é Ana Maria dos Santos, sou vereadora e 

estou hoje aqui nessa sessão da Câmara usando uma camisa azul, tenho cabelos longos, e 

hoje eles estão presos, eu estou usando uma calça preta e salto alto.  

E aqui a minha indicação de hoje é para que tenha, que o nosso prefeito, o Executivo, ele 

realize a implicação de uma central de atendimento operacional do PAT ali na Morada do Sol, 

que tem ali o PAT, o Saae e a CPFL. O nosso gabinete, ele recebe muita, muita, a demanda é 

muito grande nessa área. E então sempre tem alguém pedindo por que não tem um PAT aqui 

na Morada do Sol? Que já serve também para o pessoal da outra região, Colibris, Campo 
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Bonito, fica mais acessível para esses habitantes também. Para cá, tem ficado bem, bem 

distante. A reclamação tem sido muito grande. O Saae, formar uma unidade, uma central onde 

tenha tudo isso. A pessoa precisa do PAT, tem ali. A pessoa precisa do Saae, tem ali. A CPFL 

também tem ali. Isso vai facilitar. Indaiatuba cresceu demais, né? Então, eu acho que tendo 

essas agências ali vai ajudar bastante os habitantes de toda a cidade. De repente, a pessoa 

até mora aqui no centro, ela está lá na Morada do Sol, ela pode ir na central de lá, fazer o seu 

pagamento, levar o seu currículo, enfim. Eu deixo esse pedido ao Executivo, à prefeitura, e 

peço que analisem com carinho, para que os nossos habitantes da Morada do Sol e de toda 

aquela região tenham mais qualidade de vida. Gratidão e boa sessão a todos. 

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

Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 

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

vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite, toda a Mesa Diretora aqui da Câmara. Hoje, a 

Câmara está mais predominantemente feminina, isso é muito bom. Como seria bom se as 

mulheres estivessem cada vez mais envolvidas nessas questões que envolvem a política, né? 

Isso que a gente está pleiteando faz tempo, e cada vez mais elas estão galgando seu espaço. 

Isso é muito bom. É o feminino e o masculino, todos juntos. Mas vamos lá. 

Eu quero aqui destacar hoje uma indicação que eu já venho apresentando há algum tempo e 

que eu continuo insistindo. Recentemente, pouco tempo atrás, foi inaugurado aqui em 

Indaiatuba, ali no Cemitério dos Indaiás, na mesma área, um Serviço de Verificação de Óbito, 

que é o SVO, que analisa mortes por moléstias mal definidas ou que não teve assistência 

médica. Mas eu acho que Indaiatuba merece mais. Eu acho que Indaiatuba poderia pleitear 

junto ao governo do estado um Instituto Médico Legal, um IML, porque o IML é que libera 

corpos para sepultamentos devido a mortes violentas, como, por exemplo, acidente de trânsito, 

coisas do tipo, e também para quem sofreu algum tipo de abuso sexual, no caso, estupro. 

Porque se sofreu morte violenta, algum indaiatubano sofreu uma morte violenta ou se sofreu 

algum tipo de estupro, tem que ir para Campinas, fica horas lá, a situação já está 

constrangedora, já está crítica, e ainda tem que ficar esse tempo todo esperando esse 

atendimento. Então, por que não implantarmos aqui na cidade de Indaiatuba um Instituto 

Médico Legal? Já tivemos isso lá atrás, no passado. Depois, acabamos perdendo. E eu acho 

que está na hora, do jeito que Indaiatuba vem crescendo, está na hora da gente conseguir 

trazer e implantar isso aqui na nossa cidade. Eu acho que vai evitar bastante constrangimento 
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e eu acho que Indaiatuba merece isto: um Instituto Médico Legal aqui na nossa cidade. Muito 

obrigado, gente. 

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

vereador Arthur Spíndola. 

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

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

acompanha, e a todos vocês que nos assistem aí de casa, seja no Facebook, seja no Youtube, 

ou em outras plataformas. Sr. Presidente, sendo bem breve em relação às indicações, em 

primeiro lugar, a implementação de um espaço pet próximo à pista de skate. A gente sabe que 

o espaço pet que nós temos hoje em Indaiatuba é um verdadeiro sucesso, e nós estamos 

tendo algumas reformas naquela região que nos facilitaria pessoas que praticam ali basquete, 

skate, outros tipos de esportes, a também conhecerem ou levarem seus familiares para 

conhecerem um espaço pet também, também agregar em relação aos seus animais. Nós 

temos um local muito frequentado ali e que poderia ser bem utilizado também por esses 

frequentadores. 

Também, Sr. Presidente, a viabilização de um curso técnico de veterinária na Fiec. É algo 

relativamente novo, né? Em dois mil e vinte, foi criado ou reconhecido, na verdade, o curso 

técnico de veterinário, de auxiliar de veterinário, enfim, é algo que nós poderemos ofertar na 

nossa Fiec, que já é uma excelência, que já transforma a vida de muitos jovens, dá 

profissionalização a muitos, e oferece um curso técnico de qualidade, que poderia ser utilizado, 

inclusive, não só na questão da causa animal como em auxílio às ONGs, ao próprio poder 

público mas também em relação aos próprios comércios da cidade. É algo que 

profissionalmente tem crescido bastante, a profissão de veterinária, e também pode ajudar a 

fomentar a nossa economia, obviamente, olhando para a questão da defesa animal. 

Também, Sr. Presidente, a criação de um envio de newsletter periódico, seja via SMS, e-mail, 

ou WhatsApp, com a agenda cultural do nosso município. Cada um aqui tem uma aptidão e 

gosta de um tipo de apreciação cultural, seja musical, teatral, enfim. E tem muita coisa que 

acontece nessa cidade, senhores, muitos eventos, muitas parcerias, que às vezes as pessoas, 

infelizmente, não ficam sabendo pela quantidade, porque é difícil que todos saibam destes 

eventos. Se nós tivéssemos algo periódico, semanal, que seja, para que a gente pudesse ter 

essa informação para a população, eu tenho certeza que seria ainda mais bem frequentado, 
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ainda mais bem divulgado e ainda mais bem valorizado pelo nosso município, que já tem uma 

gama cultural bem legal. 

E por último e não menos importante, Sr. Presidente, desenvolver um sistema de protocolo 

digital. Isso já foi debatido aqui na nossa Casa em algumas vezes, e um protocolo digital é algo 

que a gente consegue facilitar a vida de todo mundo. Afinal, hoje é um pouco arcaico a gente 

tem que ir presencialmente até a prefeitura para realizar um pedido ou uma ação. Facilitaria até 

mesmo para nós, vereadores, às vezes o acompanhamento de determinados processos. E 

hoje, na época que nós estamos, é algo muito simples de se implementar. 

Obrigado, presidente. Eu queria só mandar um abraço para o Gabriel e para o Nino, que estão 

aqui na nossa plateia. Eu vejo vocês, eu lembro que em dois mil e dezesseis, a gente virou um 

dos anos mais loucos e mais desafiadores da nossa vida. Estamos juntos. Obrigado, 

presidente. 

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

equipe do Conseg, em nome da Cida, do Luiz Carvalini, também o líder do Ponto Verde, o 

Sidney [ininteligível], ao lado do Ivan, o Ivan, que é o diretor de todas as praças, Ponto Azul, 

Ponto Verde, todos os quiosques da cidade. Parabéns pelo trabalho, para o paraguaio(F) que 

está junto, vocês fazem a diferença no nosso município. 

As indicações continuam em discussão. Com a palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite mais uma vez. Boa noite ao público 

aqui presente, à imprensa falada e escrita. Boa noite ao nosso amigo aqui, o Panelão, o Ivan, 

enfim, a todos que aqui estão presentes. 

Sr. Presidente, eu queria falar da minha Indicação 1.693. Todo mundo sabe que Indaiatuba é 

uma das cidades top no Brasil. Então, se é uma cidade top no Brasil, eu acho que está na hora 

também da gente começar a fazer algumas cobranças, principalmente no que se trata aos 

nossos irmãos que possuem algum tipo de dificuldade. Eu estou falando aqui hoje do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146. Vocês sabem que quando hoje a gente vai em um 

espaço público, em um banco, em qualquer outro local, a dificuldade que esses irmãos nossos 

que têm essa deficiência visual, eles encaram para falar e para praticar qualquer tipo de 

atividade. Então, eu acho que está na hora de Indaiatuba também se adequar a isso, começar 

a ver, principalmente no espaço público, a dificuldade que nossos irmãos têm para ir, para vir, 

para transitar em nossa cidade, para falar principalmente com as pessoas, quando vão atender 

esses nossos irmãos. Então, se Indaiatuba está qualificada entre uma das melhores do Brasil, 
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falta então a gente fazer isso, para que possa cada vez mais ser classificada como as 

melhores. 

Sr. Presidente, foi inaugurado esses dias lá o Complexo Esportivo Luiz Carlos Aldrovandi. E a 

empreiteira que fez o serviço lá, fez um serviço maravilhoso, onde uma pessoa põe o pé, e 

afunda para dentro. Então, eu acho que essa empresa que fez isso tem que ir lá e reavaliar 

esse serviço, porque eles têm filho, e lá as pessoas usam, as crianças usam, e se afundar o pé 

lá dentro, sabe a dificuldade que vão trazer. Tá? 

Eu quero também falar aqui, eu fui procurado na rodoviária, todo mundo sabe que às vezes lá 

você precisa do serviço bancário e você não tem nenhum caixa eletrônico para usar. Então, eu 

estou pedindo também para que essas agências bancárias possam levar um caixa para lá. 

Eu quero aqui aproveitar e parabenizar ao nosso presidente, Pepo, todo mundo sabe que está 

terminando aqui nessa Casa um elevador para as pessoas com deficiência. Então, presidente, 

parabéns pelo seu trabalho, que você fez nessa Casa. Está terminando aqui. Eu tenho certeza 

que no seu pleito, de deputado federal, você vai levar esse trabalho para todas as cidades e 

todas as prefeituras. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu que agradeço, Índio. As indicações 

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

providências. Eu queria cumprimentar aqui também, representando Relações Institucionais da 

Prefeitura de Indaiatuba, o Gabriel Becari, o poeta Nino Andrade, com a sua esposa, ex-Miss 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Sérgio Teixeira, “Congratula a Rádio Jornal de Indaiatuba por meio de seus diretores, Senhor 

Walter Alexandre do Amaral Schreirer e Claudio Sampaio, pelo Dia Nacional do Rádio”.  

Alexandre Peres, “Congratula David Henrique Lopes, congratula Marcelo Aparecido Teodoro, 

congratula Elias Silva da Cruz, Laercio Domingues, Giliardi Batista Domingues, Angelo 

Bernardino de Sena, e Tiago da Silva Muniz, pelos excelentes serviços prestados junto ao 

Saae”.  

Silene Carvalini, Sérgio Teixeira, “Congratulam Luís Henrique Mendes de Oliveira, do Senai 

Indaiatuba, pela apresentação da unidade móvel da indústria 4.0 e congratulam Elizia Coelho 

Pereira, também do Senai de Indaiatuba”.  
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Wilson Índio da Doze, “Manifesta pesar pelo falecimento de José Renato da Silva, ocorrido em 

13 de setembro de 2022”.  

Pepo, “Congratula Thelma Taborda, presidente fundadora da Rede Mulheres de Indaiatuba e 

proprietária da Escola de Mentoras Rede Mulheres, pela dedicação integral ao 

empreendedorismo feminino e ao fomento da mentalidade empreendedora”.  

Arthur Spíndola, “Congratula o Ponto Verde – Feira da Agricultura Familiar Agenor Tachinardi, 

pelo aniversário de 4 anos”. 

Silene Carvalini, “Congratula a presidente do Conseg, Senhora Aparecida Soares Cassiano 

Invernizzi, pelo reconhecimento e importância do trabalho desenvolvido junto ao Conselho 

Comunitário de Segurança de Indaiatuba; congratula também a secretária do Conseg, a 

Senhora Karina Moreno, congratula a vice-presidente do Conseg, a Senhora Caroline Simas de 

Lima Tubaldo, e congratula o diretor de Assuntos Comunitários, o Senhor Luiz Agnaldo, em 

reconhecimento a importância do trabalho desenvolvido no Conselho Comunitário de 

Segurança de Indaiatuba”.  

Wilson Índio da Doze, “Congratula Claudio de Moraes, conhecido como Panelão, pela sua 

história de vida e superação diante de tantas dificuldades”.  

Ana Maria dos Santos, “Congratula o Clube 9 de Julho pelo aniversário de 65 anos de tradição 

no município de Indaiatuba”.  

Alexandre Peres, “Pesar pelo falecimento do Senhor José Mendes de Souza, ocorrido em 14 

de setembro de 2022”.  

Pepo, “Congratula Nino Andrade, o qual começou a escrever no ano de 2015, atualmente com 

publicações em torno de 600 textos de sua autoria e mais de 2.000 publicações em mídias 

sociais”. 

Lidas, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos. Eu tenho uma 

moção aí que eu fiz juntamente com a Silene, congratulando a Elizia e também o Luís Henrique 

pela apresentação da unidade móvel do Senai ali no polo shopping da indústria 4.0. Tá? Que é 

uma nova fase aí do capitalismo, o capitalismo informacional. Então, um material muito rico. E 

é aquilo que a gente estava até conversando no dia lá, né? As escolas precisam se atualizar 
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nessa questão, porque o dinamismo industrial vem aí, e nós precisamos preparar as pessoas 

para esse mercado de trabalho também. 

A outra moção é em homenagem aos cem anos do rádio no Brasil. E essa moção vai para a 

Rádio Jornal, que faz um trabalho de primeiríssima, transmitindo entretenimento, informações, 

assuntos políticos, atualidades. Então, fica aqui a minha homenagem à Rádio Jornal em 

comemoração aos cem anos do rádio no Brasil. 

E a outra moção para a Ana Paula Granado de Souza, vinte anos de experiência na área 

capilar. Eu quero ver se ela é tão boa assim para ela fazer um milagre em mim, tá? Ela tem 

uma formação especialista em [ininteligível] técnica terapeuta - É difícil, Arthur? - capilar, 

tricologista, cosmetologista, cabeleireira científica especializada em loiros e recuperação 

capilar. Natural de Indaiatuba, passou por um período aí de pandemia, como todo autônomo ou 

todo empresário passou dificuldades, toda a população, nesse período de pandemia, mas ela 

superou. Ministrou cursos no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Então, fica 

aqui a homenagem à Ana Paula Granado de Souza pelos vinte anos de profissão e de trabalho 

de excelência. E espero que faça milagre em mim. Tá bom? Obrigado. 

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

a palavra o vereador Alexandre Peres. É só ela emprestar um peruca para ele que dá jeito. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Eu queria cumprimentar o Ivan, eu não tinha 

visto o Ivan antes. Cumprimentar o Becari, também grande amigo. Aliás, tem tanta gente, muita 

gente amiga hoje aqui presente, que só nos aumenta a responsabilidade quando um amigo 

mais próximo vem aqui assistir uma sessão de Câmara. Então, muito obrigado pela presença 

de vocês. 

Eu queria parabenizar hoje, através de uma moção, eu vou citar um a um aqui: o Marcelo 

Teodoro, o Elias Cruz, o Laercio Domingues, o David, o Giliardi, o Angelo Sena, e o Tiago 

Muniz. São sete pessoas que compõem uma das principais equipes de obras do Saae. São 

eles que realizam os serviços mais complexos que a autarquia promove aqui na cidade de 

Indaiatuba. São obras feitas geralmente em lugares distantes e obras enterradas. E se a gente, 

que também participa disso, porque eu sou funcionário do Saae há quase trinta anos, não 

puder fazer uma homenagem dessa para esses guerreiros, quem é que vai fazer? Porque, 

realmente, são serviços em lugares mais distantes possíveis. Os mais antigos dessa equipe, e 

que eu venho acompanhando, que nem o Marcelo, que nem o Laércio, que está aqui, David 

está aí também, se eu não me engano, o David está aí também, quantas vezes nós vimos o sol 
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nascer dentro de uma valeta ou acompanhando alguma coisa porque a gente queria, 

principalmente vocês, que são os homenageados de hoje, queriam deixar tudo em ordem para 

quando a população acordasse, ela tivesse a água pelas suas torneiras e os seus esgotos 

saindo de casa. Então, vocês são dignos de uma homenagem aqui desse Legislativo, e tenham 

certeza que a gente está sempre de olho para valorizá-los cada vez mais. Eu queria que todos 

ficassem em pé, por favor, todos que eu citei que ficassem em pé. E queria dizer que vocês 

realmente fazem a diferença aqui na nossa cidade. A população tem essa noção, tem esse 

reconhecimento. Porque vocês são, vamos falar assim, do grupo de elite do Saae e vocês 

orgulham todos nós pelo serviço que vocês fazem. Então, parabéns para vocês, eu queria uma 

salva de palmas para eles, por favor, gente. 

[Aplausos] 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Também... Obrigado, pessoal. Também agora, 

só que com muita tristeza, um querido funcionário do Saae também, ele faleceu agora no dia 

catorze de setembro, o José Mendes de Souza. Está aqui a esposa, a Neide, está aqui um 

filho, o Guilherme, está aqui o outro filho, o Éder. Um funcionário também de décadas lá do 

Saae, que era o encarregado chefe, o líder da equipe que cuidava da questão do esgoto de 

nossa cidade. O José Mendes era uma pessoa muito querida, uma pessoa responsável, uma 

pessoa competente, que eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia de trabalho dele. Então, 

uma pessoa muito educada, uma pessoa que deixou um legado enorme lá no Saae, viu, 

Neide? Um legado enorme. Foi um baque para todo mundo, morreu relativamente jovem, 

acabou de aposentar, agora que ia curtir com a esposa e com os filhos, infelizmente acabou 

nos deixando, mas saiba que ele está no coração de todos nós, viu, Neide? De todos nós. 

Guilherme, Éder, no coração de todos nós. Que foi um funcionário que realmente atuava de 

maneira exemplar. Todos lá do Saae ficaram chocados e indignados com a morte do José 

Mendes. O José Mendes, ele está eternizado nos nossos corações. Tenham certeza disso, tá 

ok? Muito obrigado, e parabéns para vocês também. 

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 

a Mesa, aos vereadores, a Ana, cumprimentar a esse público, a esse grupo de mulheres aí que 

estão aí fazendo a diferença, todos aí, os homenageados. E deixar aí os votos de pesar. 
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Como o Professor Sérgio falou, nós temos uma moção em conjunto, né? Que é o coordenador 

da indústria, o Luís Henrique e a Elizia, eles fizeram um trabalho brilhante pelo Senai, fazendo 

um apoio aí junto no polo shopping, a unidade móvel das indústrias 4.0. Então, é um motivo de 

reconhecimento nosso aqui desta Câmara para vocês. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. 

Também quero fazer uma moção hoje ao Conseg. O Conseg, ele trabalha junto com o 

conselho... É o Conselho de Segurança de Indaiatuba, ele tem sido reconhecido aí pelo 

empenho, pela dedicação. Ele tem aí... ele é de extrema relevância, ele tem prestado um 

serviço à comunidade e à população, já tornou um elo entre a comunidade e a população. E 

esse órgão aí, ele busca minimizar os problemas aí da cidade. Então, eu quero parabenizar a 

Cida, que é a presidente, a Caroline, que é vice, o Luiz Agnaldo, que é o meu irmão, ele faz 

parte do... diretor de Assuntos Comunitários, e a Karina, que é a secretária. Nas nossas vidas 

diárias, nós devemos ver que não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas, sim, a gratidão 

é que nos faz felizes. E recebam então a nossa gratidão por todo o trabalho que vocês têm 

desempenhado. A gente tem visto aí que a população tem se apoiado em vocês, tem 

solicitado, tem aumentado a segurança com o apoio de vocês. Peço que vocês fiquem de pé 

para que a plateia possa conhecê-los e desejo aí muito sucesso. Parabéns. 

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

a palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Eu quero aqui parabenizar ao Alexandre pela 

moção, o nosso amigo, como toda a família aí presente também, que faz parte da comunidade 

da Paróquia de Santo Antônio. Eu quero aqui falar que a Igreja Católica Apostólica Romana 

está de luto, porque nós perdemos no último dia trinta e um (sic) de setembro um grande amigo 

da gente, que fazia parte de todos os cânticos das igrejas de Indaiatuba. Então, é com muito 

pesar que eu falo do nosso amigo José Renato da Silva, aqui da Santa Rita de Cássia, o qual 

de forma... um rapaz tão jovem perdeu a vida e está na plenitude eterna. Então, que Deus que 

o tenha na plenitude, e tenho certeza que nós estamos rezando muito por você, tá? 

Hoje eu quero falar aqui do meu homenageado, tá? Eu acho que poucos sabem quem é 

Claudio Moraes. Eu sei porque ele é amigo meu de muito tempo. Claudio Moraes mora em 

Indaiatuba desde oitenta e três. Claudio Moraes veio lá do Paraná, de onde eu vim também, lá 

de Mandaguari. O Claudio Moraes, para quem não sabe, ele é um dos grandes compositores 

da música sertaneja, da música de viola, que é cantada pelos grandes artistas da música do 

nosso Brasil. E o mais importante é que hoje ele mora aqui em Indaiatuba e no Parque das 
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Nações. O Claudio Moraes tem o nome de Panelão, vocês imaginam por quê, [ininteligível] 

ele rapava a panela na hora do almoço; então, ficou conhecido como Panelão, tá? Mas o mais 

importante é que o Panelão teve também a sua vida transformada em música. E Panelão é um 

dos grandes amigos que nós temos em Indaiatuba, um dos grandes artistas e compositores 

que temos em Indaiatuba. Eu acho que nós temos que valorizar, sim, valorizar a nossa cidade, 

porque nós temos muitos campeões aqui na nossa cidade, temos muitas pessoas da nossa 

cidade que muitas das vezes nós não valorizamos. Então, Panelão, eu queria que você ficasse 

em pé para as pessoas te conhecerem, tá bom? E depois comprar uns discos seus também 

aí... 

[Aplausos]  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Porque você é um dos grandes exemplos, 

Cláudio Messias(F) [ininteligível] fala de você, como eu também falo, né? O Pepo acho que já 

foi em muitos shows também ouvindo músicas suas aí. Então, eu te parabenizo por isso. Você 

hoje está sendo homenageado com uma moção, que muitos merecem, mas poucos são os que 

recebem. E você, hoje, você é o meu homenageado. Obrigado, Panelão, por você representar 

a nossa música através da nossa cidade de Indaiatuba. Um abraço. 

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

a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Mais uma vez, boa noite a todos. Gratidão pela 

presença de todos. Hoje a minha moção de congratulação é para o aniversário de sessenta e 

cinco anos de tradição do Clube 9 de Julho. Em três de agosto de mil novecentos e cinquenta e 

sete, no Centro Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Candelária, um grupo de amigos se 

reuniu em assembleia para formalizar a ideia(F) da pré-formação e construção do Clube 9 de 

Julho. Ali tiveram essa ideia maravilhosa, né? Que lindo, a gente não pode esquecer esse dia, 

três de agosto. Com vasto parque recreativo distribuído em setenta e oito mil e quinhentos 

metros quadrados, com trinta e oito atividades praticadas em uma estrutura de três minicampos 

de futebol, quadras, parques, lanchonetes, restaurantes, incluindo um excelente salão de festa, 

que é maravilhoso, onde acontecem eventos marcantes, como shows, flashback, e o 

tradicional Baile do Havaí. Esse baile tem muito a contar para nós. Destaca-se também com 

projetos sociais, como campanhas do agasalho, arrecadação de fraldas e leite, também em 

parceria com as instituições sociais da cidade e eventos de festas no salão social. Hoje, ele 

tem como presidente o Senhor Hildebrando Stein Filho. Parabéns, parabéns a toda a diretoria, 
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viu, Hildebrando? Muita luta, passaram aí a pandemia com honradez, e voltou aí com esse 

brilho novamente, muito melhor, muito melhor do que antes da pandemia, e você, Hildebrando, 

no comando, com aquela diretoria linda e competente. Fica aqui a minha gratidão em nome de 

todos os habitantes de Indaiatuba. Esse clube é maravilhoso, e que venham mais sessenta e 

cinco anos de alegria, de festas, de caridade, de abundância e muita prosperidade. Gratidão, 

gratidão, gratidão. 

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

a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Muito obrigado, mais uma vez, pela palavra, 

Sr. Presidente. Falar para a Ana Paula que se ela fizer um milagre no Sérgio, ajuda a gente 

também, né? Eu estou com trinta e três, já estou assim, Sérgio. Eu tenho que assegurar a 

partir de já. 

Sr. Presidente, minha moção de congratulações é ao Ponto Verde. O Alexandre, inclusive, foi 

quem deu o nome de Agenor Tachinardi, né, Alexandre? Uma bela homenagem, inclusive. 

Temos aqui presentes o [ininteligível], o presidente, e o Ivanzinho, nosso gestor, já foi nomeado 

pelo nosso presidente, gestor de tudo, né, Ivan? Poupatempo, Ponto Verde, Ponto Azul, mas 

tudo funcionando com uma extrema excelência. Eu estive lá presente na comemoração que 

nós tivemos de quatro anos, temos lá aproximadamente vinte produtores participando ali do 

Ponto Verde. E os indaiatubanos, como eu disse na minha fala anterior, a gente está... 

acontece tanta coisa que a gente não tem tanta ciência do que a gente tem que se orgulhar. Lá 

no Ponto Verde nós temos a chamada agricultura familiar. Então, são produtores indaiatubanos 

que produzem em Indaiatuba, diretamente da sua terra, para a sua mesa, para a mesa da sua 

família, para o seu alimento. E isso é algo que nós temos que nos orgulhar, porque além de 

termos esses produtores, ali dentro do Ponto Verde nós também temos selos de orgânicos, 

produtos que são cultivados de uma forma muito complicada, de uma forma muito radical em 

relação a controles, em relação ao que pode ser utilizado ou não, temperaturas, nada de 

química. É muito difícil. E nós temos quase seis, é isso, Ivan? Produtores que são 

reconhecidos como produtores orgânicos no Brasil de... com certificação de produtor orgânico. 

E quatro anos atrás quando a gente deu início a esse Ponto Verde, junto com o nosso querido 

Ivan Nogueira, muita gente, pelo começo, achou que o negócio não ia vingar, que a gente não 

tinha um público, pela localidade, que fica mais próximo, na verdade, dos produtores do que 

dos consumidores. E aí depois de quatro anos eu fui lá, estive lá presente no sábado, em um 

sábado que tinha sido após uma madrugada fria, das nove horas às onze horas da manhã que 
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a gente ficou lá, foi intenso o número de pessoas. Antes os produtos que sobravam, hoje 

faltam. Você chega lá para comprar o negócio, o produtor já vendeu na primeira hora em que 

ele abriu. É um grande sucesso para a nossa cidade, e a gente tem que se orgulhar muito. Isso 

só é possível graças à gestão de vocês, graças ao empenho de vocês, dos produtores, mas 

principalmente, viu, Sidney(F), da sua gestão como presidente, do Ivan como gestor, e dos 

indaiatubanos que estão sabendo valorizar. Visitem, consumam e se orgulhem do Ponto Verde. 

Estamos comemorando quatro anos de fundação e de excelência por tudo que é prestado lá. 

Parabéns, Ivan. Parabéns, [ininteligível]. Parabéns, Indaiatuba. Parabéns, indaiatubanos. 

[Aplausos] 

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

Eu também fiz duas moções, eu gostaria de dar destaque. Eu queria, mais uma vez aqui, 

cumprimentar a todos, a imprensa falada, escrita, a todos os presentes, o Senhor Corrêa, 

superintendente do Seprev, presente aqui, Senhor Hildebrando, parabéns pelos sessenta e 

cinco anos do 9 de Julho. Eu também frequentei muito e frequento. O Leandro Pinto dá muito 

trabalho lá quando joga bola, já estou sabendo, vive tomando cartão vermelho. Vamos 

conversar com ele para que isso dê uma amenizada, né, Leandro? Eu gostaria de agradecer a 

presença de todos, mais uma vez. É sempre bom ver esse público maravilhoso acompanhando 

as nossas sessões aqui na Casa de Leis. 

A minha primeira moção vai para uma pessoa que eu conheço há algum tempo, este jovem 

chamado Nino Andrade. Eu gostaria que você ficasse em pé, Nino, para todos que 

conhecessem você. No mundo que nós vivemos hoje, onde eu costumo dizer que a fake news, 

a internet, a fake news é o mal do século junto com a covid, que as pessoas costumam atacar, 

falar mal na internet, escrever o que querem, poucas pessoas buscam saber a verdade. Eu falo 

para vocês que a fake news no Brasil já deu até morte no Guarujá, nós encontramos pessoas 

como o Nino, que faz totalmente o contrário disso. Ele usa a internet para escrever poesia, 

para escrever coisas boas, mais de seiscentas poesias escritas, publicadas. Mais de duas mil 

publicações, é isso, o Nino? Milhares de pessoas, e com o talento incrível que esse menino 

tem. Então por isso que essa Casa de Leis tem um orgulho de homenagear você e apresentar 

você para a sociedade. Porque nós precisamos de mais pessoas como você, Nino, que vá à 

internet falar o bem, fazer o bem, divulgar coisas boas. Para quem não conhece, pode seguir 

no Instagram, Nino Andrade, é um talento imenso, é um escritor de primeira linha, nascido aqui 

em Indaiatuba, né, Nino? E é um menino que é querido por todos, e pratica, tem esse hábito de 
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escrever coisas boas, coisa do amor, falar de coisas lindas. Então, parabéns, que você 

continue assim, e precisamos de mais Nino Andrade na nossa sociedade, principalmente na 

internet. Levar coisas boas. Eu costumo dizer que o tempo que a pessoa perde para falar mal 

dos outros, escrever coisa ruim e compartilhar mal, é o tempo que o Nino perde para escrever 

coisas boas, falar de amor, falar de poesia. Então, você é diferente e por isso que você está 

sendo homenageado nessa Casa de Leis. Parabéns. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): E a minha outra moção eu fiz para a 

Thelma Taborda, que é uma empresária que se dedica integralmente ao empreendedorismo 

feminino e ao fomento da mentalidade empreendedora. Em nome da Thelma, eu gostaria de 

parabenizar a todas vocês que fazem parte da Rede Mulheres, que a Ana Banwart (sic) faz 

parte. A Thelma é uma mulher atuante também na política local, trabalha pela construção de 

políticas públicas para o público feminino, mostrando sua eficiência, pois, não há lá mais 

gratificante que parabenizar alguém que pelo esmero do seu desempenho... tal 

reconhecimento, a perseverança do trabalho na função exercida. Então, a Thelma é uma 

pessoa aí que teve essa ideia de formar esse grupo aí de mulheres, está conseguindo reunir 

bastante mulheres, ainda mais na época que nós vivemos, quando estamos vivendo esse 

feminicídio, as mulheres sendo atacadas por alguns políticos, que eu quero dizer aí para vocês 

que poderiam ter um outro discurso sobre as mulheres, mas, infelizmente, o nosso Brasil está 

vivendo esse horror no momento. A mulher sendo deixada de lado. E até aquela frase: “Atrás 

de um grande homem sempre tem uma grande mulher”. Eu costumo dizer que não é atrás, 

não, é ao lado. Então, por isso que a Thelma está acompanhada o Dom Taborda, que é o seu 

marido, seu esposo, e tenho certeza que seu grupo hoje conta com mais de quatrocentas 

mulheres, eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais, porque você é uma mulher 

dedicada, uma mulher empenhada, uma mulher guerreira. E você também está com esse time 

de guerreiras ao seu lado, então não tem como dar errado, né? Então, parabéns, meninas. 

Vocês são sensacionais. Muito obrigado. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): A nossa vereadora Ana já faz parte, eu 

gostaria também de que vocês convidassem a nossa querida Silene Carvalini para fazer parte 

desse grupo. E ela vai, não vai, Silene? Então, pronto. 
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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, e as moções de pesar serão encaminhadas às famílias enlutadas. Vamos para 

as matérias apresentadas. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  

Projeto de Lei nº 155/2022, Alexandre Peres, “Denomina Rua Josemiro Paulino de Siqueira o 

logradouro público do Jardim Bom Sucesso”. Às comissões.  

Projeto de Lei nº 158/2022, Alexandre Peres, “Denomina Maitê Concolato Viâna o sistema de 

lazer que especifica, localizado no Jardim Juliana”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 166/2022, Arthur Spíndola, “Dá nova redação ao artigo 1º, incisos II e VII da 

Lei Municipal nº 2.632, de 4 de outubro de 1990”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Os projetos serão encaminhados... Tem 

outro? Tem um pedido. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Tem um requerimento de urgência. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Por favor. 

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

vem, respeitosamente, requerer ao Plenário para que o Projeto de Lei nº 157/2022, de autoria 

do Executivo Municipal, tramite em regime de urgência. Sala das Sessões, 20/9/2022”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As matérias apresentadas serão 

encaminhadas às comissões, e o pedido de urgência, o requerimento, está em discussão. Está 

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

O pedido de regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Eu peço para que leia o projeto 

já, vamos colocar em votação. 

[Falas sobrepostas]  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 157/2022, Executivo 

Municipal, “Dispõe sobre a revisão do Plano de Amortização de Déficit Atuarial do Regime 

Próprio da Previdência Social (RPPS) do município”. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Sr. Presidente. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Esse projeto tem uma emenda. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu peço para que a secretária leia a 

emenda. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda Aditiva ao Projeto de Lei 157/2022, 

“Acresce o Parágrafo Único ao artigo 1º do Projeto de Lei nº 157/2022, que dispõe sobre a 

revisão do Plano de Amortização de Déficit Atuarial do Regime Próprio da Previdência Social 

do município. Art. 1º, Parágrafo Único: As alíquotas suplementares do plano de amortização de 

que trata este artigo são devidas exclusivamente pelos órgãos empregadores. Sala da Sessão, 

20 de setembro de 2022. Arthur Spíndola, vereador”. 

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

palavra o vereador Ricardo França. 

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

aproveitar já falando da emenda e também do projeto. Esse projeto foi aprovado em regime de 

urgência, mas ele já estava tramitando na Casa há algum tempo, até algumas pessoas... 

[Falas sobrepostas] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador, só para fazer um corretivo, na 

verdade, o projeto ainda não foi votado. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Sim, vamos discutir. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Foi votado o pedido de regime. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Agora eu estava falando da emenda. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): A discussão da emenda. Isso mesmo. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Isso mesmo, perfeito, Sr. Presidente. Enfim, a 

gente aprovou em regime de urgência, mas o projeto já estava tramitando há algum tempo na 

Casa. E houve uma discussão na última sessão, até não foi votado em primeira votação, para 

ter em regime de urgência nessa para tirar algumas dúvidas. E essa emenda é uma construção 

do líder de governo, de vários vereadores, da oposição, para deixar extremamente claro no 

texto que essa diferença percentual do que estava previsto na legislação anterior para a nova, 

isso não afetará os funcionários públicos. Esse déficit atuarial será composto pela prefeitura. 

Então, era uma dúvida que a gente tinha, e isso ficou bem claro agora. Então, para a 

tranquilidade de todos os funcionários públicos, essa porcentagem que vai ser modificada da 

lei anterior para a nova, não interfere, não vai prejudicar o funcionalismo. É uma conquista da 

base do governo, que também ficou com algumas dúvidas no momento, e agora a gente 
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conseguiu ter uma legislação muito clara, e a sinergia que se faz entre a base, a oposição, 

discutindo e debatendo. Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Já declaro o nosso voto 

favorável, tanto na emenda quanto no projeto. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Lembrando também que o pedido de 

regime de urgência é porque essa lei precisa ser publicada até o dia trinta, porque ela tem uma 

noventena, e ela precisa ser sancionada, e dia primeiro de janeiro ela começa a valer. A 

emenda continua em discussão. Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: É rápido, Sr. Presidente. Só reiterando aquilo 

que o Ricardo falou, porque tem alguns funcionários públicos aqui presentes. Essa lei, estamos 

falando da emenda, é lógico, essa emenda apareceu agora, ela acabou sendo colocada na 

Pauta agora, porque a gente questionou o projeto que seria votado na sessão passada, com 

referência em questões do Seprev. E o Seprev, na mesma hora vem na cabeça funcionalismo 

público. Então a gente queria ter certeza se esse projeto iria ou não afetar o funcionalismo 

público, né? E essa emenda vem a reiterar, a deixar claro que não, que é uma questão apenas 

patronal da prefeitura e não onera em nada o funcionalismo público. Porque isso foi a primeira 

preocupação que a gente teve aqui e que agora com essa emenda deixa claro: não tem... não 

será onerado o funcionalismo. Quem vai arcar com tudo é a prefeitura, é a questão patronal. 

Muito obrigado. 

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

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

manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Agora vamos para a discussão do 

projeto. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

ORDEM DO DIA 

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

Presidente. Então, apenas para elucidar a todos, a qualquer dúvida que haja. Este projeto está 

sendo, na verdade, uma discussão da atualização da tabela em relação ao Regime Geral de 

Previdência dos funcionários públicos de Indaiatuba. O que acontece, senhores? Nós tínhamos 

um déficit muito grande, muito grande, para o Regime Geral de Previdência do Seprev. E esse 

déficit, ele vai aumentando anualmente, porque nós sabemos que a pirâmide está invertida, 

cada vez mais pessoas se aposentando, e menos pessoas entrando no mercado de trabalho 

formal, obviamente, principalmente o funcionalismo público. Então, nós temos uma pirâmide 

invertida, e isso tem que ser corrigido. Essa lei veio para debate aqui nesta Casa, em nome de 
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todos os vereadores, e houve uma preocupação unânime de todos os vereadores, sejam eles 

base do governo, sejam eles da oposição, para que ficasse claro na lei, já estava escrito na lei, 

mas para que ficasse claro, facilmente entendível por todos, de que esta contribuição não 

refletiria em relação aos funcionários. Então, aí sim, a equipe da base do governo, os 

vereadores que compõem a base do governo se uniram e realizaram esta emenda que foi 

votada e aprovada agora de forma unânime por todos, para que conste no projeto de forma 

escrita, expressa, a não cobrança, a não incidência para qualquer tipo de empregado e a base, 

responsabilidade de cálculo e pagamento dos empregadores. Tá? Eu sei que juridicamente, 

quem tiver uma noção um pouco maior em relação ao jurídico, vai dar uma olhadinha na lei, e 

vai achar que a gente está falando in dubio(F), porque uma parte da lei já reforça em outra lei 

na qual ela se baseia de que isso era apenas algo que o Saae, a Fiec, a prefeitura, e o Seprev, 

poderiam pagar. Mas com o entendimento, para que fique claro para todos, para que não haja 

nenhum tipo de problemas, nós resolvemos colocar esta emenda para que esclareça e deixe 

de forma expressa, sem dúvidas. Perfeito? Essa correção é normal, vai ter que ser feita em 

todas as cidades, em todos os municípios, todos os locais que tenham o Regime Geral de 

Previdência própria, e é importante... como bem o presidente colocou, a nossa cidade, ela tem 

um certificado de solvência tributária, ou seja, nós temos as nossas contas em ordem, nós 

podemos contratar, nós podemos trabalhar. E este projeto é um dos que garantem que a gente 

continue tendo esse certificado de participação e essa bela imagem que a Prefeitura de 

Indaiatuba tem. Por isso que peço o voto favorável de todos à aprovação dessas alíquotas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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 em regime de urgência por unanimidade. Com a palavra a 

primeira-secretária. 

 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Resolução nº 3/2022, Arthur, Pepo, 

Chiaparine, Othniel e Silene, “Dá nova redação ao inciso III do artigo 22, acresce o inciso IV e 

dá nova redação ao § 4º do artigo 189; altera o inciso VIII do artigo 191; acresce o artigo 191-A 

e o inciso I; e dá nova redação à alínea “c” do § 3º do artigo 193, todos do Regimento Interno 

(Resolução nº 44/2008)”. Votação única, dois terços, nominal. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto está em discussão. O projeto 

está em votação. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: 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 Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 153/2022, Alexandre Peres, 

“Denomina Rua João Antônio Baldini o logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria 

Candida”. Votação única simples. 
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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 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”. Votação única simples. 

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

palavra o autor do projeto, Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Boa noite a todos. Sr. Presidente, obrigado pela palavra. 

Eu queria cumprimentar a todos. Ivan, um velho amigo aí de muitas brigas, né? E eu queria 

falar um pouquinho desse projeto, gente, porque hoje, celular, tablet, televisão, é um modo de 

distrair as crianças. E eu sou médico pediatra, muitas vezes, no consultório eu estou tentando 

conversar com a mãe, e a criança no celular. Isso é um risco muito grande. Existem vários 

trabalhos no mundo tentando provar as consequências do uso abusivo das telas, no mundo 

inteiro. A Sociedade Americana de Pediatria já fala disso há muito tempo, inclusive, a 

recomendação da Sociedade Americana de Pediatria é que se não ofereçam telas para 

crianças abaixo de dois anos. Não existe uma comprovação em ser humano a longo prazo, 

porque a gente não teve esse tempo ainda, tá? Mas já se estima que sessenta por cento das 

pessoas que usam com mais de meia hora ininterrupta de telas pequenas, celulares, tablets, 

diariamente, com certeza vão ter uma miopia de difícil correção. Às vezes nem a cirurgia vai 

ser possível de fazer, tá? Além de tudo, essas telas oferecem uma luminosidade azul que 

diminuem a liberação do hormônio do sono. Então, aquela coisa de dar o celular ou o tablet 

para a criança dormir, ao invés de ajudar, piora. Esse projeto fala exatamente disso, para que a 

gente tenha pelo menos uma semana do ano que seja intensificado a orientação sobre o uso 

de telas, ainda mais agora que nós temos nossas crianças na escola com o tablet, para que 

eles realmente sejam usados só para a escola e não como forma de distração, né? Eu acho 

que isso é importante demais, porque o que agora parece um meio fácil de você distrair e 

aliviar a tensão com as crianças é depois uma consequência muito importante para essas 

crianças que vão ser adultos. Então, é isso, eu peço que todos votem favorável, para que a 

gente possa instruir a nossa população um pouquinho mais sobre o risco do uso excessivo de 

telas. Obrigado. 
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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 em primeira votação. Com a palavra a primeira-secretária 

Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 60/2022, Executivo Municipal, 

“Autoriza o município de Indaiatuba a integrar o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 

Metropolitana de Campinas”. Oi. Perdão, eu vou voltar no 156, que eu pulei. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Antes disso, Silene, eu gostaria de fazer 

uma correção. O projeto que o Doutor Othniel apresentou, por sinal, um belo projeto, ele foi 

aprovado em votação única. Ok? Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 156/2022, Ana Maria dos 

Santos, “Institui e inclui no calendário do município o Dia da Pessoa com Deficiência Visual”. 

Votação única 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 por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: 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 - aderindo ao seu Contrato de 

Consórcio/Estatuto Socia”. Primeira 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 o voto de todos os vereadores. Com a palavra a 

primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 161/2022, Executivo 

Municipal, “Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 4.135, de 15 de abril de 2022, que institui 

o Conselho Municipal da Juventude”. Primeira 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 por unanimidade. 
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Não tem nenhum vereador inscrito para a Palavra Livre. Eu peço desculpas, eu estou meio 

rouco hoje. Eu estou parecendo o Pato Donald. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a 

25ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. Obrigado pela presença de todos. Vamos para 

as fotos, né? Bastante homenageados hoje. Vamos para as fotos. 

 

[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 09 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


