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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 26 de setembro de 2022 

 

Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis 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 26ª 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 RICARDO 

LONGATTI FRANÇA – "Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e 

de equilíbrio. ” (Timóteo 2, capítulo 1, versículo 7), o Sr. Presidente inaugurou a fase do 

Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 25ª Sessão Ordinária, de 20 de 

setembro de 2022. APROVADA (por unanimidade). Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à 

leitura em bloco de uma indicação de cada vereador (as restantes foram mantidas na ata): Nº 

1744/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Disponibilizar uma nova televisão para a UBS IV, no 

Jardim Morada do Sol, pois a mesma foi roubada e não foi reposta; Nº 1745/22 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que seja construída uma quadra de malha ao lado da 

UBS Corolla; Nº 1746/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar estudo de trânsito, pois 

vem ocorrendo vários acidentes no loca, e providenciar melhorias no cruzamento da Rua 

Juarez Rodrigues de Lima com a Rua Almir Antonio Artoni, no Jardim dos Colibris; Nº 1747/22 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Desenvolver uma plataforma digital de consulta da base de 

dados geográficos do Município de Indaiatuba; Nº 1748/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Instituir uma Campanha de Conscientização sobre a Apraxia de Fala na Infância – AFI; Nº 

1749/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar ecoponto de coleta seletiva no Loteamento 

Altos da Bela Vista; Nº 1750/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar semáforos para 

pedestres na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, nos cruzamentos de vias com a 

Avenida Ário Barnabé, no Jardim Morada do Sol; Nº 1751/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA 
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- Urbanizar área verde da Praça Nelson de Almeida Domingues, no Jardim Pompeia; Nº 

1752/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar a possibilidade de dispensar às pessoas 

com deficiência irreversível e/ou permanente da renovação da carteira de identificação de 

gratuidade de transporte público municipal; Nº 1753/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Avaliar o controle do tráfego de veículos na Rua José Jacober, no Loteamento Altos da Bela 

Vista; Nº 1754/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Transformar a área verde localizada no 

entorno da Rua Pérsio Sampaio, Jardim Bela Vista; Nº 1755/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE 

- Providenciar repintura das faixas de parada obrigatória (PARE) e faixas de pedestres em todo 

o Bairro Jardim Regina; Nº 1756/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Implantar redutor de velocidade 

(lombada) na Rua Seraphin Gilberto Candello, Jardim Morada do Sol, altura dos números 647 

e 665; Nº 1757/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar estudos para melhorias no piso 

permeável do Boulevard da Cecap e operação tapa-buraco — Rua Vital Brasil x Av. Francisco 

de Paula Leite; Nº 1758/22 - OTHNIEL HARFUCH - Providenciar o recuo do canteiro direito e 

aumentar o retorno na confluência entre as ruas Miguel Domingues e Alcides Pironhe, no 

CECAP; Nº 1759/22 - OTHNIEL HARFUCH - Instalar enfeite de natal na Praça Escolástica 

Angelina da Fonseca, Jardim Monte Verde; Nº 1760/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar 

barras de defensa na calçada da esquina da Avenida dos Trabalhadores x Rua Argentina; Nº 

1761/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar limpeza e lavagem do Terminal João Pioli; Nº 

1762/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Efetuar manutenção em calçada da EMEB 

Professora Walda Maria Stocco Prandini, localizada na Rua Carlos Alberto Garcia (Ant. 28) - 

Jardim Morada do Sol; Nº 1763/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar vistoria e manutenção 

das grades de ferro de todos os bueiros existentes em toda extensão da Alameda José 

Boldrini, Itaci; Nº 1764/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo para a construção de 

uma praça com área de lazer e parquinho infantil na Rua João Della Rosa; Nº 1765/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo e projeto para instalar uma academia ao ar livre na 

Rua João Della Rosa; Nº 1766/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar policiamento nas ruas e 

vias de acesso em todos as escolas da rede Pública de nosso município nos horários de 

entrada e saída; Nº 1767/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar substituição das lâmpadas dos 

postes de iluminação pública por LED na Rua Padre Bento Pacheco; Nº 1768/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo para a criação da Secretaria da Mulher em nosso 

Município; Nº 1769/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a contratação de mais médicos para 

atendimento no pronto socorro do HAOC; Nº 1770/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Instalar 

estacionamento em 45°graus no entorno da praça que fica localizada na Rua Ademar de 

Barros, próximo ao n° 2054 - Vila Georgina; Nº 1771/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 
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Providenciar repintura das faixas de parada obrigatória (PARE) e faixas de pedestres no 

entorno da Emeb Osório Germano e Silva Filho - Jardim São Paulo; Nº 1772/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Viabilizar a travessia dos pedestres (faixa elevada) na Avenida Fábio Ferraz 

Bicudo, no sentido Bairro-Centro próximo à rotatória da Rua Dr. Pedro Maschietto; Nº 1773/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar conjunto semafórico no cruzamento das ruas 

Cerqueira César e Pedro Gonçalves, Centro; Nº 1774/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Providenciar recapeamento por toda a extensão da Rua Ângelo Tachinardi, Jd. Eldorado; Nº 

1775/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Ampliar a divulgação da agenda da Operação Cata 

Bagulho em todos os setores da cidade; Nº 1776/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Implementar o projeto “Produtor de Água” da ANA - Agência Nacional de Águas, através de 

parceria entre a Prefeitura Municipal e órgãos estaduais e federais, para captar recursos 

técnicos e financeiros, visando a redução da erosão e assoreamento dos mananciais nas áreas 

rurais de Indaiatuba, bem como a proteção e recuperação de nascentes; Nº 1777/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Instalar de uma base da Guarda Civil na Região do Fogueteiro e Parque das 

Bandeiras; Nº 1778/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Realizar estudo para colocar à disposição 

na Rede Pública Municipal técnicos de Informática; Nº 1779/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Providenciar manutenção e reforma do playground e da quadra poliesportiva da Rua Manuel F. 

R. Garcia, S/N° - Jardim Oliveira Camargo; Nº 1780/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar 

melhoria na sinalização de trânsito e fiscalização de velocidade em toda extensão da Rua 

Pedro Savian, Jardim Adriana; Nº 1781/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar estudos para 

replanejamento operacional de algumas linhas de ônibus; Nº 1782/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Implantar uma Unidade de Referência à Saúde de Dependência Química; Nº 

1783/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Disponibilizar ônibus escolares gratuitos de ida e volta 

para os alunos que aguardam vagas em unidades escolares próximas à residência; Nº 1784/22 

- ANA MARIA DOS SANTOS - Implementar Unidade de Referência à Saúde das Pessoas 

Idosas na rede do SUS; Nº 1785/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Criar um programa de 

mutirão de especialistas da saúde, para o atendimento às crianças encaminhadas pela triagem 

dos órgãos competentes do nosso município; Nº 1786/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Implementar vagas de parada rápida nas proximidades dos pontos de vacinação da Covid-19; 

Nº 1787/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Instalar totens informativos nos 

principais pontos turísticos da cidade; Nº 1788/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Intensificar a fiscalização de motos sem placas; Nº 1789/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA 

- Providenciar revitalização da Praça Maria Aparecida da Silva, localizada no Jd. Morumbi; Nº 

1790/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Reforçar a pintura de "Direita Livre" na Avenida Ario 
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Barnabé com a Avenida Francisco de Paula Leite; Nº 1791/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Instalar lixeiras do tipo containers na Avenida Almirante Tamandaré, altura do número 1134; Nº 

1792/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Providenciar melhorias de transito no cruzamento da 

Av. Presidente Vargas com Rua Tuiuti, no Centro da cidade; Nº 1793/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Viabilizar estudos para implantação de manta asfáltica na extensão da Rua 

Pedro Batista Apolinário; Nº 1794/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para 

implantar Unidade de Creche do Idoso na região do Campo Bonito; Nº 1795/22 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para implantar Unidade de Creche do Idoso na Zona 

Norte da cidade; Nº 1796/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para 

Implantação de Sistema de Telemedicina para atender Pacientes Idosos; Nº 1797/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar a limpeza da Praça Prudente de Moraes, adaptando o 

cronograma para que seja realizada também aos domingos; Nº 1798/22 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Realizar a manutenção asfáltica da Rua Maria José de Assis Lyra, altura do número 

1069 (antiga 25) – Jd. Morada do Sol; Nº 1799/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar 

melhorias quanto à visibilidade do semáforo de pedestre localizado na Av. Visconde de 

Indaiatuba, em frente ao Hospital Dia. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a 

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

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, ANA MARIA DOS SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, 

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 375/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Manifesta pesar 

pelo falecimento da Sra. Alice Porcino ocorrido em 20/09/2022; Nº 376/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS, ALEXANDRE CARLOS PERES, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES 

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

OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI, 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Manifesta pesar pelo falecimento 

da Sra. Roseli Ovando da Silva José, ocorrido em 12 de setembro de 2022; Nº 377/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Edelcio Santos Batista, mais conhecido como 

Dedé, e a GAADIN (Grupo de Ajuda aos Amigos Deficientes de Indaiatuba), pelo Dia Nacional 

de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 21 de setembro; Nº 378/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA, JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula a Casa de Carnes Magrão pelos 30 

anos de atividades em nosso município, na pessoa do Sr. Sinival Bertipaglia; Nº 381/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Sra. Rebeca Barreto Cunha em homenagem ao Dia 

Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado todo 21 de setembro; Nº 382/22 - 
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SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o Sr. Osvaldo Jesus de Moraes Junior, em homenagem 

ao Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado todo 21 de setembro; Nº 383/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula Renan Augusto Costa Bernardo, em homenagem ao 

Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado todo 21 de setembro; Nº 384/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a Comissão de Eventos da OAB Subseção de 

Indaiatuba, representada pela Dra. Édina Maria Torres Canário, pela organização do tradicional 

"Baile da Advocacia", em comemoração ao Dia do Advogado; Nº 385/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Congratula a Presidente da OAB Subseção de Indaiatuba, Dra. Viviane 

Gonçalves Teixeira Matavelli, pelo trabalho prestado frente a diretoria e à nossa querida 

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

Vereadores(as) SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA e SILENE SILVANA CARVALINI. 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 Resolução Nº 

4/22 – A Mesa da Câmara Municipal - Regulamenta a jornada de trabalho, banco de horas e 

regime de teletrabalho dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Indaiatuba; Projeto de 

Decreto Legislativo Nº 18/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Dispõe sobre a concessão de 

Titulo Honorífico de Cidadão Benemérito "Dr. Caio da Costa Sampaio" à Viviane Roberta 

Barnabé; Projeto de Decreto Legislativo Nº 19/22 - OTHNIEL HARFUCH - Dispõe sobre a 

concessão de "Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano" ao Sr. Dr. Hilário Matheus Wolf 

Júnior; Projeto de Lei Nº 162/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Rua Roselina 

Felippe Monsanto o logradouro público do Jardim Bom Sucesso que especifica; Projeto de Lei 

Nº 164/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Dispõe sobre a criação do ‘’Dia da Superação’’ no 

Município de Indaiatuba e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 165/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Inclui no calendário municipal o "Dia Internacional do Lixo Eletrônico". 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 

Resolução Nº 4/2022 – A Mesa da Câmara Municipal - Regulamenta a jornada de trabalho, 

banco de horas e regime de teletrabalho dos servidores efetivos da Câmara Municipal de 

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

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

LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, 
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SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS; 

contrários: ANA MARIA DOS SANTOS e RICARDO LONGATTI FRANÇA); e requerimento de 

urgência especial ao Projeto de Lei Nº 166/2022 - 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. 

Colocado em votação, o requerimento foi APROVADO (por unanimidade), e os dois projetos 

passaram a ter preferência sobre todas as matérias da Ordem do Dia, nos termos do artigo 

134, parágrafo único, do Regimento Interno. Finalizado o Expediente e havendo quórum 

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

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

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

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

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

Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de Resolução Nº 4/2022 – A Mesa da Câmara 

Municipal - Regulamenta a jornada de trabalho, banco de horas e regime de teletrabalho dos 

servidores efetivos da Câmara Municipal de Indaiatuba. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 166/2022 - 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. Emenda Nº 1 (Modificativa) - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Altera a redação do 

artigo 1º do Projeto de Lei nº 166/2022. Colocada em discussão a emenda, o Sr. Vereador 

esclareceu que foi elaborada apenas para acrescentar o termo “assistenciais” à redação do 

projeto. Colocada em votação, a emenda foi APROVADA (por unanimidade). Colocado em 

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

que a proposição visa auxiliar todo o Terceiro Setor, reduzindo o prazo para concessão do 

Título de Utilidade Pública de três para dois anos, conforme lei estadual. Com a palavra, o Sr. 

Presidente acrescentou que o projeto irá ajudar muitas entidades sérias, uma vez que o 

referido título permitirá que consigam receber recursos do Município e do Estado, após 

aprovação pelo Legislativo. Colocado em votação, o projeto foi APROVADO (por unanimidade); 

Projeto de Lei Nº 155/2022 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina "Rua Josemiro 

Paulino de Siqueira" o logradouro público do Jardim Bom Sucesso, que especifica. Colocado 

em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 158/2022 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina "Maitê Concolato Viâna" o sistema de lazer que 

especifica, localizado no Jardim Juliana. 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 
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Campinas - Norte - CISMETRO, aderindo ao seu Contrato de Consórcio/Estatuto Social. 

Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade) em segunda 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 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 vinte e sete 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 26ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 26 de setembro de 2022 

 

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

aqui a presença da Doutora Viviane Matavelli, presidente da OAB de Indaiatuba. Boa noite, 

imprensa falada e escrita, público presente. Em nome do Renato, eu gostaria aqui de 

agradecer a presença de todos os colaboradores dessa Casa. Declaro aberta a 26ª Sessão 

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

vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Boa noite a todos: “Pois Deus não nos deu 

espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio”. Timóteo 2, Capítulo 1, Versículo 7. 

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 25ª Sessão Ordinária de 20 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: Leitura das indicações.  

Ricardo França, “Verificar a possibilidade de dispensar as pessoas com deficiência irreversível 

e/ou permanente da renovação da carteira de identificação de gratuidade de transporte público 

municipal”. 

Hélio Ribeiro, “Implantar redutor de velocidade (lombada) na Rua Seraphin Gilberto Candello, 

Jardim Morada do Sol, altura dos números 644 (sic) e 665”.  

Othniel Harfuch, “Providenciar o recuo do canteiro direito e aumentar o retorno na confluência 

entre as Ruas Miguel Domingues e Alcides Pironhe, no Cecap”.  
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Wilson Índio da Doze, “Efetuar manutenção em calçada na Escola Professora Walda Maria 

Stocco Prandini, localizada na Rua Carlos Alberto Garcia (antiga 28), Morada do Sol”.  

Pepo, “Efetuar a contratação de mais médicos para atendimento no pronto-socorro do Haoc”.  

Chiaparine, “Instalar estacionamento em 45 graus no entorno da praça que fica localizada na 

Rua Ademar de Barros, próximo ao número 2.054, Vila Georgina”.  

Alexandre Peres, “Implementar o Projeto Produtor de Água da ANA - Agência Nacional de 

Águas - através da parceria entre prefeitura municipal e órgãos estaduais e federais para 

captar recursos técnicos e financeiros, visando a redução da erosão e assoreamento dos 

mananciais nas áreas rurais de Indaiatuba bem como a proteção e recuperação das 

nascentes”.  

Ana Maria dos Santos, “Implantar uma Unidade de Referência à Saúde de Dependência 

Química”.  

Sérgio Teixeira, “Criar um programa de mutirão de especialistas de saúde para atendimento às 

crianças encaminhadas pela triagem dos órgãos competentes do nosso município”.  

Arthur Spíndola, “Providenciar a revitalização da Praça Maria Aparecida Silva, localizada no 

Jardim Morumbi”.  

Silene Carvalini, “Viabilizar estudos para a implantação do sistema de telemedicina para 

atendimento de pacientes idosos”.  

Leandro Pinto, “Realizar a limpeza da Praça Prudente de Moraes, adaptando o cronograma 

para que seja realizada também aos domingos”.  

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Deus. Boa noite à imprensa falada e 

escrita. Boa noite a cada um presente aqui. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite à Mesa. Boa 

noite, [ininteligível]. Boa noite aos meus amigos, nobres vereadores. 

Sr. Presidente, eu quero só falar aqui da Indicação 1.762. Eu não sei quem é o responsável, se 

é o município, ou seja, Semop ou se é a Educação. Só sei de uma coisa, é uma vergonha 

quando a gente passa na Escola Walda Maria Stocco Prandini, na antiga 28, e a gente vê a 

situação que está aquela calçada. Ou seja, na calçada não tem mais como as pessoas 
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transitar. Então, seria bom que o responsável pudesse ir até a esse local e ver. Eu sei que a 

prefeitura não tem culpa do entulho que os vizinhos lá colocam, porque esse problema nós 

temos na questão social própria da pessoa. Mas seria bom que a prefeitura fosse lá e ver de 

quem é a responsabilidade, porque as pessoas só andam na rua e não utilizam mais a calçada.  

Como também, Sr. Presidente, eu quero falar aqui, ali no Corolla, existe um espaço lá enorme, 

e tem muitas pessoas de idade que estão utilizando a própria rua para fazer a prática daqueles 

famosos jogos de malha. Então, como tem um espaço grande, eu estou solicitando ao poder 

público para que se construa ali um campinho de malha para essas pessoas.  

Quero também aqui já agradecer o nosso prefeito Nilson Gaspar, Sr. Presidente. Em dois mil e 

vinte e um, eu fiz a Indicação 554, para que fosse feito o recapeamento na Rua Oitenta, como 

o nosso presidente também fez, e graças a Deus, né, Sr. Presidente? Foi ouvido aquele povo, 

que sofria muito com aquele desnível da rua. E hoje está de parabéns, o comércio, os 

moradores da Rua Oitenta, que hoje nós temos um recapeamento de primeiro mundo no local. 

Obrigado, prefeito. Obrigado, Dothe. Obrigado, presidente, também por ter dado uma força aí. 

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

Com a palavra o vereador Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes, Sr. 

Presidente, a todos os vereadores, pessoal que nos assiste em casa, imprensa, a nossa 

intérprete. Eu pedi até licença para a vereadora Ana aqui para me descrever, hoje nós temos 

aqui pessoas da Associação dos Deficientes Visuais de Indaiatuba. Eu sou o vereador 

Professor Sérgio, um metro e oitenta e três, olhos castanhos, cabelo bem curtinho, para não 

falar careca, tá? Eu estou de camisa azul, com um laço verde, assim como os demais 

vereadores, entregue pelo Instituto Gabriel, pois, amanhã é o Dia do Doador de Órgãos, Dia 

Nacional do Doador de Órgãos. 

Sobre as indicações, a que leva destaque aqui é o seguinte. As escolas municipais fizeram 

uma triagem das crianças que precisam passar por especialistas, por psicólogo, por 

fonoaudiólogo. Só que algumas vezes o pai não tem horário para levar, ou não tem como levar 

essa criança, e esse serviço acaba não acontecendo. Então, eu estou solicitando junto aí à 

Secretaria da Saúde e até à Secretaria da Educação, para organizar um mutirão nas Emebs 

mesmo, nas escolas municipais, para que se faça o atendimento a essas crianças, tá? Para 

que passe, pelo menos dar um start, para começar atendendo essas crianças, e depois 
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encaminhar, e, se possível, que elas continuem com o tratamento. Se não faz a triagem e 

acaba não acontecendo. 

A outra indicação que eu quero frisar aqui, que é 1.778, realizar estudo para colocar à 

disposição da rede pública municipal de educação técnicos de informática. Nós recebemos 

agora na rede pública municipal, os alunos receberam tablets, as escolas estão muito bem 

aparelhadas com lousas digitais, mas às vezes pode acontecer um problema ou outro, e o 

professor não é especialista da área. Então, tendo técnico de informática disponível, vai facilitar 

o trabalho, tá? Apesar que o professor geralmente tem o planejamento, que se aquilo não 

acontecer, ele tem como correr do outro lado, para não deixar a criança sem o conteúdo a ser 

estudado. 

Mais uma indicação, providenciar a manutenção e reforma do playground da quadra 

poliesportiva no Jardim Oliveira Camargo. 

São essas indicações que eu faço aqui na sessão de hoje. Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. 

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

Boa noite a todos da Mesa, boa noite à Jennifer, Srs. Vereadores. Eu quero hoje me 

apresentar. Quero nesta noite me apresentar aos deficientes visuais, aos que estão aqui 

presentes e também aos que estão em casa. Meu nome é Ana Maria dos Santos, tenho um 

metro e sessenta de altura, cabelos longos, porém, estão presos, e eu estou usando uma 

camisa fundo branco com estampas amarelas e pretas, calça preta, bota montaria. Eu estou 

usando também um laço que simboliza a doação de órgãos, oferecido pela ONG Gabriel, o 

qual fica aqui a minha gratidão. 

Hoje eu trago a Indicação de número 172, que vem pedindo uma implantação de uma unidade 

referente a dependentes químicos na rede do SUS do município. Uma clínica para reabilitação 

de dependentes químicos completa, onde dependentes que são encaminhados pelo Caps, que 

são dependentes de álcool e drogas, tenham cuidados clínicos para desintoxicação, inclusive, 

com a integração social. Famílias têm nos relatado que, após encaminhados para outras 

cidades, o acompanhamento fica muito difícil. É muito complicado você ter o dependente 

químico aqui em Indaiatuba, o seu filho, seu sobrinho, ou que seja, um familiar, o esposo, a 

filha, ou o marido, e ter que levar para outra cidade. Fica complicado, fica caro. Às vezes, eles 

fogem da clínica e acabam virando morador de rua na outra cidade. Uns anos atrás, nós 
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tínhamos aqui em Indaiatuba o Evin(F), que acolhia esses dependentes químicos, e hoje nós 

não temos mais. E a procura é muito grande, pelo menos o meu gabinete tem recebido, assim, 

pedidos de mães desesperadas, principalmente as mães. Aumentou demais o número de 

usuários de drogas aqui em Indaiatuba, dependentes químicos e alcoólicos também. 

Precisamos analisar com carinho. Precisamos montar essa clínica aqui em Indaiatuba, para dar 

mais qualidade de vida para esses familiares poderem tratar os seus dependentes químicos. 

Eu peço que o Poder Executivo analise com carinho essa nossa indicação. Boa noite e 

gratidão a todos. 

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

Com a palavra o vereador e líder do governo Arthur Spíndola. 

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

vereadores e vereadoras, ao público aqui presente nesta Casa, é bom vê-los aqui, à imprensa, 

todos que nos acompanham na internet. É sempre um prazer ver essa Casa de Leis mais uma 

vez sendo acompanhada pela população. 

Mandar um abraço para a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Viviane Matavelli, 

entidade a qual eu tenho muito orgulho em pertencer e ser um profissional que defende as 

[ininteligível] um advogado. Parabéns, Vivi, por todo o trabalho. Depois, a Silene faz a 

homenagem muito bem merecida. 

Sr. Presidente, falar rapidamente das indicações. Em primeiro lugar, a implementação de 

vagas de paradas rápidas nos pontos de vacinação da covid-19. A gente tem alguns locais, por 

exemplo, Praça Dom Pedro, por exemplo, alguns postos de saúde, que nesse momento, ou 

pelo menos até a gente conseguir extinguir de vez a necessidade dessa vacinação da 

pandemia, nós poderemos implementar alguns locais de parada rápida, um local que a pessoa 

consiga simplesmente parar e sair, para que a gente possa fazer o fluxo funcionar de uma 

forma mais célere. 

Também, Sr. Presidente, a instalação de totens informativos nos principais pontos turísticos da 

cidade. Eu vou dar alguns exemplos: Igreja Candelária, Praça Newton Prado, a Prudente de 

Moraes, a Rui Barbosa, são locais que a gente pode instalar... locais que remetam não só a 

cultura da nossa cidade, mas à história e por que aquilo tem aquela importância histórica para 

o nosso município. Tem muita gente de fora vindo para a nossa cidade, e a gente não pode 

deixar de resgatar as memórias que transformaram Indaiatuba na grande cidade que é. Então, 
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temos que dar um incentivo a locais que possam mostrar isso de forma aberta à população 

daqui e quem veio e escolheu a nossa cidade para morar. 

Também, Sr. Presidente, por último e não menos importante, a revitalização da Praça Maria 

Aparecida da Silva, no Jardim Morumbi. Nós temos lá um bairro engajado, nós temos 

frequentado bastante o bairro, o pessoal está se unindo em torno do esporte, se unindo em 

torno da comunidade, e lá a gente tem uma praça que poderia ser muito bem melhor 

aproveitada, homenageou a nossa querida Cidinha, uma das fundadoras lá do bairro. Trabalhar 

a questão da luminosidade, do campo, enfim, uma revitalizada geral naquele local, que com 

certeza vai ser bem cuidado pela comunidade. 

Também aproveitar, Sr. Presidente, para encerrar, mandar um abraço para o meu querido 

Osvaldo, presidente da ADVI, presente aqui na nossa sessão. Muito obrigado pela sua 

presença aqui. Obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Grande Osvaldão, meu amigo. É sempre 

bom ver você por aqui, Osvaldo. As indicações continuam em discussão. Com a palavra o 

vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Hoje, infelizmente, a chuva 

atrapalhou um pouco, e não estamos com o Plenário cheio, mas eu acho que muitos devem 

estar nos assistindo aí via Youtube. Eu queria cumprimentar aqui a presidência da Casa, queria 

cumprimentar os meus nobres colegas vereadores. Eu estou vendo aqui Viviane, da OAB, 

grande abraço, minha amiga Viviane. Eu queria também agradecer ao Instituto Gabriel, que 

deixou uma lembrancinha para nós aqui, enfim, a todos que estão aqui nos assistindo de 

maneira presencial. 

A indicação que eu quero destacar hoje é uma indicação de cunho ambiental, que eu já 

apresentei já em algumas oportunidades, mas eu entendo que vale a pena sempre bater nessa 

mesma tecla. Eu estou pedindo aqui que a prefeitura implemente o Projeto Produtor de Água, 

que é da Agência Nacional das Águas, que é um órgão do governo federal. Na verdade, esse 

Projeto Produtor de Água, que é incentivado pela ANA - Agência Nacional das Águas - o 

objetivo é a redução da erosão e do assoreamento dos nossos mananciais. Esse programa 

prevê apoio técnico e apoio financeiro para a proteção de nascentes e também o 

reflorestamento. Prevê também o pagamento de incentivos àqueles produtores rurais que 

tenham nascentes em suas terras, e eles recebem recursos para poderem proteger essas 

nascentes. Porque todos nós sabemos que as nascentes são aquelas que alimentam os 
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nossos recursos hídricos, que alimentam os nossos mananciais, que fornecem a água para 

nossas residências. Então, é de grande importância a gente sempre focar na questão da 

proteção das nossas nascentes. A gente vem todo ano aí, todo ano um seguido do outro, cada 

vez pior, estiagens seríssimas, e, inclusive, colocando em risco, enfim, toda a região aqui, a 

região em torno da gente, tudo sem água. Indaiatuba ainda heroicamente está conseguindo, 

mas porque tem um trabalho sério feito já de longa data, mas a gente não pode bobear, porque 

se bobear nos pega de surpresa lá na frente. Então, tudo que é... a própria barragem do Mirim, 

que todo mundo reclama, ela já está assoreada e precisa desassorear urgentemente. Eu sei 

que o governador esteve no começo do ano aqui em Indaiatuba e prometeu uma verba do 

DAEE, do Departamento de Águas e Energia Elétrica, para desassorear o Mirim. E estamos 

aguardando, eu espero que em breve chegue esse recurso para a gente poder fazer o 

desassoreamento, mas hoje mesmo eu recebi no meu gabinete o representante lá do Vale da 

Laranjeira dizendo que ali naqueles lagos do vale alguns estão assoreados, e que eles 

precisavam que desassoreasse lá para poder verter a água da nascente que brota dali. E 

vamos, eu falei, vamos lutar juntos, vamos lutar juntos, que desassoreamento de lagos é 

importantíssimo para a gente preservar a vida das nascentes. E é dali que vai sair as nossas 

águas para o nosso consumo. Então, eu estou mandando mais uma vez essa ideia para o 

prefeito, para que ele implemente esse tipo de programa, que é oferecido pelo governo, pela 

Agência Nacional das Águas, para que a gente continuei sempre na vanguarda, sempre 

fazendo as coisas antes que a dor de barriga seja mais forte do que a gente possa aguentar. 

Esse tipo de programa foi implementado aqui no Brasil, em Minas Gerais, na cidade de 

Extrema, e deu muito certo, muito certo, recuperou bastante o potencial dos recursos hídricos 

daquela região, e também, se não me falha a memória, foi implantado um programa 

semelhante lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova Iorque, que também estava com 

problema seríssimo de água. E esse programa lá em Nova Iorque deu muito certo, e deixou, 

não permitiu que aquelas pessoas ficassem sem água em períodos de estiagem. Então, vai 

chegar, é mais uma indicação nesse sentido lá para o nosso prefeito. Obrigado. 

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

indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. Nós vamos entrar 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Sérgio Teixeira, “Manifesta pesar pelo falecimento da Senhora Alice Porcino, ocorrido em 

20/9/2022”.  
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Ana Maria dos Santos e demais vereadores, “Manifesta pesar pelo falecimento da Senhora 

Roseli Ovando da Silva José, ocorrido em 12 de setembro de 2022”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula Edelcio Santo Batista, mais conhecido como Dedé, e a 

Gaadin (Grupo de Ajuda aos Amigos Deficientes de Indaiatuba) pelo Dia Nacional de Luta da 

Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 21 de setembro”.  

Sérgio Teixeira e Pepo, “Congratula a Casa de Carnes Magrão pelos 30 anos de atividade em 

nosso município na pessoa do Senhor Sinival Bertipaglia”.  

Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Rebeca Barreto Cunha, Senhor Osvaldo Jesus de 

Moraes Júnior, Renan Augusto Costa Bernardo, em homenagem ao Dia Nacional de Luta da 

Pessoa com Deficiência, comemorado todo dia 21 de setembro”.  

Silene Carvalini, “Congratula a Comissão de Eventos da OAB Subsecção de Indaiatuba, 

representada pela Doutora Édina Maria Torres Canário, pela organização do tradicional Baile 

de Advocacia em comemoração ao Dia do Advogado”.  

Silene Carvalini, “Congratula a presidente da OAB Subsecção de Indaiatuba, Doutora Viviane 

Gonçalves Teixeira Matavelli, pelo trabalho prestado frente à diretoria e a nossa querida 

população”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Agora, boa noite, né? Hoje é Dia Nacional do Surdo. 

Tá? Esse mês de setembro é um mês muito especial. Nós temos o Setembro Verde, que é o 

Dia Nacional do Doador de Órgãos, nós temos o Setembro Amarelo, que é a valorização da 

vida, que a gente trabalha muito nas escolas sobre isso, é o mês do Setembro Azul, que é em 

prol dos deficientes auditivos. E eu estou aqui homenageando três pessoas, o Osvaldo, da 

ADVI, que tem uma luta constante, o Renan, que conheci o ano passado, né, Renan? Nós nos 

conhecemos. Que também luta frequentemente aí em prol das pessoas com deficiência. E a 

Rebeca, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, breve. O Renan. A sua primeira 

luta... Renan, se você puder acenar para o pessoal aí. A sua primeira luta foi pela 

regulamentação das vagas de estacionamento para pessoas com deficiência em Mogi das 

Cruzes, bandeira que carrega até hoje. Hoje, ele é um conscientizador independente dos 

direitos das pessoas com deficiência, membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com 



 
 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 

 

 

Deficiência da OAB Mogi das Cruzes e também da OAB de Indaiatuba, membro do Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência, Comdefi, de Indaiatuba. Luta pela regulamentação da lei 

que obriga os estabelecimentos a possuírem vagas de estacionamento reservadas para 

pessoas com deficiência dentro das normas que se concretizou como a Lei 7.745/2022. Hoje, 

continua na luta por uma sociedade mais inclusiva, dando palestras e estando sempre à 

disposição para ajudar. Sempre com este lema: “Ainda temos muito pelo que lutar, muito o que 

melhorar sobre acessibilidade e inclusão, mas a cada pessoa que é conscientizada, é uma 

pessoa a mais propalando a inclusão”. Esta é um pouquinho da história do Renan. 

O Osvaldo. O Osvaldo é presidente da ADVI. Aos dezenove anos, depois de um mal-estar, fez 

checape e descobriu então que tinha diabetes. Toda a sua vida foi voltada para o equilíbrio 

dessa doença. Porém, quando tudo voltou ao normal, relaxou e após muitos anos depois da 

vida voltando à rotina, sua doença, sendo silenciosa, fez um estrago nefasto. Por conta de uma 

infecção proveniente de um acidente de trabalho, teve complicações na saúde e dela recorreu 

uma neuroartropatia chamada de Pé de Charcot, é isso? Tendo um acompanhamento vascular 

e ortopédico rígido para não ocorrer uma amputação, passou por várias cirurgias, inclusive, 

necessitando de fixadores externos. Após consultas em várias clínicas para recuperação da 

visão, recebeu também diagnóstico de um problema renal crônico, tendo então que partir para 

uma clínica de hemodiálise e começar uma saga de sobrevivência. Ele coloca que a visão não 

é a minha pior dificuldade, o que mais apresenta limitações são as sessões de hemodiálise que 

não poderei deixar de fazer. E hoje ele luta constantemente pelas pessoas com deficiência, 

sendo o presidente da ADVI e fazendo um trabalho maravilhoso. Em abril, eles realizaram o 

Dominó às Cegas aqui em Indaiatuba, e sábado agora, passado, foi realizado em Salto esse 

trabalho, né, Márcia? Além do trabalho que eles realizam também nas escolas municipais. 

A Rebeca - para finalizar aqui, deixa eu só pegar aqui, ver se eu não estou pegando o papel 

errado - a Rebeca, trinta anos, casada, mãe e para-atleta, além de modelo inclusiva. A Rebeca 

aos vinte e um anos sofreu um acidente de motocicleta que a tornou cadeirante, mas antes da 

nova realidade de pessoa com deficiência aprendeu música, cursou graduação em 

secretariado executivo e trabalhou no setor privado e público. Após o acidente, com muita fé 

em Deus e em seus desígnios, passou por um processo de aceitação e reabilitação. Na vida de 

mulher com deficiência, participa de diversas feiras, eventos corporativos, culturais, castings de 

campanhas, comerciais de TV e de desfiles de moda inclusiva, representando a diversidade e 

a inclusão. Tornou-se mãe enquanto cadeirante e eventualmente participa de treinamentos e 

eventos como palestrante, desenvolvendo o tema sobre empoderamento e a potência da 
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mulher com deficiência na maternidade principalmente. A Rebeca é um exemplo de luta, 

mesmo após, assim como o Osvaldo e o Renan, mesmo após essas complicações. 

Então, aqui na Câmara, vocês podem observar, a Rebeca está até nessa área, partiu do 

presidente da Câmara, o Pepo, essa regulamentação, essa organização para receber as 

pessoas com deficiência, tá? Isso é inclusão. Então, a gente precisa lutar por isso. Esse 

trabalho de inclusão é constante. Empatia é se colocar um pouco no lugar do outro, mas 

vivenciar o que eles vivenciam só eles mesmo. Nós não conseguimos ter noção disso, só eles 

que enfrentam às vezes transporte público, onde a rampa precisa funcionar e não funciona, 

onde eles acabam sendo carregados pelo motorista nos braços, correndo risco de sofrer um 

acidente, que eu já presenciei isso aqui com ex-alunos do Geraldo Enéas. Então, a luta 

continua. É constante, e podem contar com a Câmara Municipal de Indaiatuba. Muito obrigado 

pela presença de vocês. 

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 imprensa, público aqui presente. Quero aqui cumprimentar o 

Osvaldo, em nome de quem eu cumprimento a todos que estão aí representando, o Instituto 

Gabriel, que nos proporcionou hoje aí uma visita, trazendo aí várias ideias aí também 

relacionadas ao trabalho. 

Eu fiz duas moções. Uma delas é para a Doutora Viviane Gonçalves Teixeira Matavelli. Ela é 

presidente da OAB, quem não conhece, ela está aqui na sessão. Ela é advogada há dezoito 

anos, se formou em direito em Itu, e ela tem atuado em várias áreas, e hoje ela preside a 

seção ali da OAB. Ela tem feito um excelente trabalho. Ela já trabalhou em comissões, 

trabalhou com os idosos, tem trabalhado no Caminho das Rosas. Sabemos que não é um 

trabalho fácil, mas ela tem ajudado aí muito a nossa comunidade e tem garantido acesso de 

Justiça aí a todas as pessoas. Então, como você mesmo disse em uma postagem sua que nós 

copiamos: “O caminho não foi fácil, mas foi por ele que me tornei quem eu sou e ainda 

continuo me transformando, porque essa é a beleza da vida, aprender e evoluir sempre”. 

Então, eu quero parabenizar a você, parabenizar a sua equipe, porque vocês têm prestado aí 

muita ajuda à população. Nós sabemos o quanto a população é carente, às vezes, de uma 

informação desse setor que elas não têm, e vocês têm contribuído. Então, parabéns, que 

vocês continuem aí com esse trabalho. 
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E parabenizar também a Doutora Édina Torres Canário, em nome de quem eu parabenizo toda 

a comissão do evento, porque ela fez uma organização aí do Baile dos Advogados, uma 

tradição aí da cidade. Eu nunca tinha participado, foi superorganizado, foi uma coisa bem legal, 

onde reuniu as pessoas, e vocês puderam aí se confraternizar. Então, parabéns a vocês e 

sucesso. 

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

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

se manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade, e a moção de pesar será 

encaminhada à família enlutada. 

Vamos para as matérias apresentadas. Com a palavra a primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  

Projeto de Resolução nº 4/2022, “A Mesa da Câmara Municipal regulamenta a jornada de 

trabalho, banco de horas e regime de teletrabalho dos servidores efetivos da Câmara Municipal 

de Indaiatuba”. Às comissões. 

Projeto nº 18/2022, Silene Carvalini, “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de 

Cidadão Benemérito Doutor Caio da Costa Sampaio à Viviane Roberta Barnabé”. Às 

comissões. 

Projeto nº 19/2022, Othniel Harfuch, “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de 

Cidadão Indaiatubano ao Senhor Doutor Hilário Matheus Wolf Júnior”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 162, Alexandre Peres, “Denomina a Rua Roselina Felippe Monsanto o 

logradouro público do Jardim Bom Sucesso”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 164/2022, Leandro Pinto, “Dispõe sobre a criação do Dia da Superação no 

município de Indaiatuba e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 165/2022, Ana Maria dos Santos, “Inclui no calendário municipal o Dia 

Internacional do Lixo Eletrônico”. Às comissões. 

Temos dois requerimentos, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu peço para que a secretária leia os dois 

requerimentos de urgência. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento, “A Mesa da Câmara vem, 

respeitosamente, requerer ao Plenário o Projeto de Resolução nº 4/2022, de autoria da Mesa 

da Câmara, que tramite em regime de urgência. Sala das Sessões, 26/9/2022”. 

“E o Projeto de Lei nº 166/2022, de autoria do vereador, tramite em regime de urgência. Sala 

das Sessões, 26/9/2022”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu queria pedir autorização dos nobres 

colegas para colocar os dois pedidos de urgência em bloco para votar os dois de uma vez, 

pode ser? 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Pode ser separado? 

[Falas sobrepostas]  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Querem separado? Qual o número do 

primeiro, Silene, por favor? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Nº 4. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Então, o pedido de urgência do 

Requerimento nº 4 está em discussão. 

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

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Projeto de Resolução nº 4, da Mesa da Câmara. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Projeto de Resolução da Câmara, da 

Mesa-Diretora. Está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Os vereadores 

favoráveis permaneçam como estão. Está em discussão. 

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

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Está em votação. O projeto foi aprovado 

com dois votos contrários. O pedido de urgência, tá? Então, já vamos para a discussão do 

projeto, pode ser?  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Não, votar o outro requerimento primeiro. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ou votar o outro requerimento. Então, o 

outro requerimento de número? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Nº 166. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Nº 166. Está em discussão. Está em 

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

pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Vamos para o projeto do Requerimento nº 4.  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: O projeto de resolução. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto de resolução. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “A Mesa da Câmara regulamenta a jornada de 

trabalho, banco de horas e regime de teletrabalho dos servidores efetivos da Câmara Municipal 

de Indaiatuba”. 

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. Vamos para o outro projeto. 

ORDEM DO DIA 

[Falas sobrepostas]  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: 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”. Primeira votação simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Pode continuar. Esse projeto tem uma 

emenda. Eu peço que a vereadora leia a emenda, por favor. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei nº 

166/2022, “Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei: Exercício de atividades científicas, 

culturais ou assistenciais não circunscritas no âmbito de determinada sociedade civil ou 

comercial comprovadas mediante apresentação de relatório referente a dois anos anteriores à 

formulação do pedido. Indaiatuba, 26 de setembro de 2022. Vereador Arthur Spíndola”. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, se me permitir me manifestar 

daqui mesmo, a emenda é só porque, por um lapso, nós esquecemos da palavra 

“assistenciais”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Correção de texto. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Só incluímos a correção de texto mesmo. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Tranquilo. A emenda está em discussão. 

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

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

discussão. Eu gostaria que o vereador explicasse esse projeto, vereador, pode ser? Projeto 

bom para vocês, viu, ADVI? 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Obrigado, Sr. Presidente. Realmente eu acho 

que é muito importante que a gente explique o que está sendo feito aqui, porque vai atingir 

praticamente a todo o social, assistencial e outras áreas do nosso município de Indaiatuba. Nós 

tivemos uma atualização na lei estadual sobre a questão da utilidade pública. Nós temos vários 

problemas no nosso município, de várias entidades que realizam um maravilhoso trabalho, que 

ajudam como terceiro setor o próprio poder público a realizar coisas que às vezes a gente não 

consegue, que são constituídas, que prestam contas, que são entidades sérias e não 

conseguiam ter a utilidade pública, instrumento único e específico que só pode ser dado por 

estes vereadores, nesta legislatura, mais uma vez, ressaltando a importância do Legislativo, e 

essas entidades não poderiam retirar esse selo, vamos dizer assim, esse título de utilidade 

pública por conta de um prazo de criação que dizia três anos de constituição. E nós sabemos o 

quão difícil é para muitas entidades manter um ano de constituição, imagina-se três. Houve 

uma alteração na lei estadual, uma diminuição para dois anos, e vimos os vereadores dessa 

legislatura, principalmente, que compõem a base do governo, uma chance da gente pode dar 

uma chance, uma oportunidade a várias entidades que realizam esse trabalho, tem dois anos 

de constituição e não conseguiam chegar até lá. Temos um exemplo presente aqui, que é a 

ADVI, claro e direto presente na nossa sessão, eu acho que ninguém aqui questiona o grande 

trabalho prestado pela ADVI, né, Sr. Presidente? E outras que estão no mesmo caminho. 

Então, mais uma vez a Câmara de Indaiatuba, essa legislatura, esses vereadores, tentando 

achar meios de auxiliar a todo o terceiro setor sem distinção, abrange a todas, seja o âmbito 

que a entidade trabalha, está sendo abrangida por essa lei, que os vereadores agora têm a 

liberdade de poder garantir que elas sejam parceiras efetivas até financeiramente do poder 

público. Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de explicação. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ressaltando isso que o Arthur falou. Uma 

vez uma entidade sendo declarada de utilidade pública, ela consegue receber benefícios da 

prefeitura, recursos da prefeitura, do estado, sempre aprovado por essa Casa. E eu vou citar 

duas entidades que fazem um trabalho maravilhoso em Indaiatuba, entre tantas, que não têm 

utilidade pública ainda: uma delas é a ADVI, que está aqui presente, e a outra que está 
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ajudando muito a parte social, o Hélio Ribeiro foi secretário social, acompanhou bem de perto o 

trabalho dessa outra entidade, que é a Atos 4, que também está na mesma situação. Hoje eles 

recolhem usuários de drogas, moradores de rua, contam com mais de setenta moradores de 

rua lá, e não conseguem receber o auxílio da prefeitura, por não ter a declaração de utilidade 

pública. Então, assim como o líder falou, nós pedimos o voto favorável de todos, que nós 

temos certeza que vai ajudar muitas entidades sérias. Ressaltando mais uma vez o que o 

Arthur falou, manter um ano é difícil, agora imagina esperar três anos. Eu acho que em dois 

anos o poder público, a Câmara Municipal, consegue analisar se a entidade é séria ou não. 

Então, o projeto continua 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: Posso ler o número... o Projeto 1 e 2 juntos? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Pode ser? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Pode ser. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 155/2022, Alexandre Peres, 

“Denomina a Rua Josemiro Paulino de Siqueira o logradouro público do Jardim Bom Sucesso”. 

Votação única simples. 

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

lazer que especifica, localizado no Jardim Juliana”. Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Projeto 155 está em discussão. O 

Projeto 158 também está em discussão. Os dois projetos estão em votação. Os vereadores 

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

aprovados em bloco. 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 - Cismetro - aderindo ao seu Contrato de 

Consórcio/Estatuto Social”. Segunda votação simples. 

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

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

se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 161/2022, Executivo 

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

institui o Conselho Municipal da Juventude”. Segunda votação simples. 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado com o voto de todos os vereadores. Com a palavra a 

primeira-secretária. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Sem mais nada a tratar, nenhum vereador 

inscrito para a Palavra Livre, eu declaro encerrada a 26ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e 

dois. Que Deus abençoe a vida de cada um, e até semana que vem, se Deus quiser. Um 

grande abraço a todos. 

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 27 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


