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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 10 de outubro de 2022 

 

Às dezessete horas e trinta e nove minutos do dia dez de outubro 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 28ª 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 

OTHNIEL HARFUCH – "Toda a Lei se resume num só mandamento: ‘Ame o seu próximo como 

a si mesmo’. ” (Gálatas, capítulo 5, versículo 14), o Sr. Presidente inaugurou a fase do 

Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 27ª Sessão Ordinária, de 03 de 

outubro de 2022. APROVADA (por unanimidade); Balancete 10/2022 - Presidente da Câmara 

Municipal - Balancete referente ao mês de setembro de 2022; OFCR nº 12/2022 - Tribunal de 

Contas do Estado De São Paulo - Ofício C.ECR nº 1571/2022 - Encaminha cópia de peças 

referente ao Processo TC-011465/989/16. Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura 

em bloco de uma indicação de cada vereador (as restantes foram mantidas na ata): Nº 1861/22 

- SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Refazer o trajeto da pista de caminhada na Rua Cirilo Amstalden, 

número 62, Chácaras Alvorada; Nº 1862/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar uma 

passagem elevada para pedestres e ciclistas na Rua Miguel Domingues, Jardim Regina; Nº 

1863/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a limpeza do bueiro na Rua Paraná esquina com 

Rua Almirante Tamandaré; Nº 1864/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto à SEMOP, 

em caráter de urgência, para efetuar o fechamento da viela existente entre o fundo das casas e 

o empreendimento do Parque Imperattore, Jardim Bem Te Vi, Indaiatuba; Nº 1865/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Efetuar melhorias na segurança do trânsito na Rua Antônio Cantelli; Nº 

1866/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a instalação de faixa de pedestres elevada na 

Avenida Engenheiro Fabio Roberto Barnabé, altura do numeral 859; Nº 1867/22 - JORGE LUÍS 
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LEPINSK - Providenciar a instalação de lixeira do tipo container na esquina da Av. Domingos 

Ferrarezzi com a Av. Manoel Ruz Peres, Jardim Moriyama; Nº 1868/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Instalar academia ao ar livre no bairro Jardim Primavera; Nº 1869/22 - OTHNIEL 

HARFUCH - Providenciar pinturas de paredes coloridas no interior de salas de aulas das 

escolas municipais; Nº 1870/22 - OTHNIEL HARFUCH - Realizar o nivelamento das tampas de 

bueiro em toda a extensão da Rua Tomiji Nomura, Chácaras Areal; Nº 1871/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Estudar a viabilidade para implantação de um Museu do Esporte em 

Indaiatuba; Nº 1872/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Interceder junto aos órgãos 

responsáveis para que sejam executadas obras de manutenção e duplicação do viaduto 

localizado sobre a linha férrea localizada na Alameda Irmãos Bannwart; Nº 1873/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Analisar a viabilidade para o recapeamento de toda extensão 

da Rua Clarindo Sthal, no Jardim Regina; Nº 1874/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Efetuar ação junto aos moradores em situação de rua que ficam na região do Jardim Pedroso, 

especialmente no período noturno; Nº 1875/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar 

estudo para que seja asfaltada a área em volta do Ponto Cidadão; Nº 1876/22 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Viabilizar manutenção no parquinho localizado na área de lazer do Parque 

Campo Bonito; Nº 1877/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar instalação de banheiro 

público na área de lazer do Parque Campo Bonito; Nº 1878/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Providenciar manutenção e reforma do playground na Praça Votura, Jd. Pau Preto; Nº 1879/22 

- SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar pintura das faixas de Parada obrigatória (PARE), 

faixas de pedestres e faixas amarelas nas proximidades da creche Profª. Martha Steiner Fruet 

e o Educandário Deus e A Natureza, localizado na Rua Pedro Savian - Jd. Adriana; Nº 1880/22 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Demarcar vagas de estacionamento para idosos e deficientes em 

toda a extensão da Avenida Ário Barnabé; Nº 1881/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Intensificar 

o patrulhamento da Guarda Civil Municipal na Vila Costa e Silva; Nº 1882/22 - OTHNIEL 

HARFUCH - Realizar estudo de viabilidade para oferecer reforço escolar às crianças em 

situação de vulnerabilidade atendidas pelo CRAS; Nº 1883/22 - OTHNIEL HARFUCH - Realizar 

estudo de viabilidade para que as aulas das oficinas culturais do Centro Cultural de Itaici se 

estendam aos sábados; Nº 1884/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Notificar a CPFL para que 

proceda à implantação de melhorias no atendimento ao cliente em nosso município; Nº 

1885/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar câmeras de segurança 360° e providenciar 

monitoramento na Praça José de Jesus Baptista - Recreio Campestre Internacional de 

Viracopos; Nº 1886/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a instalação de lixeiras 

subterrâneas na Estrada do Fogueteiro; Nº 1887/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar 
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passarela no viaduto sobre a estrada de ferro na Avenida Coronel Estanislau do Amaral, na 

extensão do número 277 ao 498 - Itaici; Nº 1888/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar um 

curso técnico de guia de turismo na grade curricular da Fiec ou através da secretaria da 

Cultura; Nº 1889/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Realizar uma passarinhada no Parque 

Ecológico, em comemoração aos 30 anos do parque; Nº 1890/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Efetuar estudo para Operação Tapa-buraco na Rua 24 de Maio, nas proximidades do n° 24 - 

Centro; Nº 1891/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Realizar estudo para implantação de uma 

área de lazer na Rua Dois, número 330, Jardim das Gaivotas; Nº 1892/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo para implementação da coleta seletiva de porta-a-porta; 

Nº 1893/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Avaliar o controle do tráfego de veículos na 

Avenida Francisco de Paula Leite, no Jardim Califórnia; Nº 1894/22 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Implementar sistema de biometria para controle da frequência dos alunos das 

escolas da rede municipal de ensino; Nº 1895/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Providenciar melhoria do tráfego de veículos na Rua Oscar Ribeira, no Jardim Morada do Sol; 

Nº 1896/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar campanhas e ações de 

conscientização sobre o uso do Sistema Único de Saúde (SUS); Nº 1897/22 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Realizar o recapeamento asfáltico na Rua Zephiro Puccinelli, no trecho entre as 

ruas Adélia Fhilomena Mattioni e Carlos Alberto Garcia; Nº 1898/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Realizar manutenção e recapeamento do asfalto em toda a extensão do Jardim Morada do Sol; 

Nº 1899/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Modificar o sentido do tráfego da Rua Uruguai, na Vila 

Castelo Branco, tornando-a como via de mão única; Nº 1900/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Efetuar a implantação de programas de capacitação e treinamento para profissionais de saúde, 

professores, enfermeiros, cuidadores, recreadores e familiares que possam contribuir para a 

inclusão de pessoa com Transtorno de Espectro Autista (TEA); Nº 1901/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Efetuar estudos para a contratação de médicos especialistas em atendimento de 

pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede do Sistema Único 

de Saúde (SUS) no município de Indaiatuba; Nº 1902/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar 

a construção de uma nova unidade completa de referência em atendimento às pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), e outros transtornos de neurodesenvolvimento, no 

município de Indaiatuba; Nº 1903/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar protocolo 

pediátrico para detecção de anormalidade na ordem psíquica, mental ou cognitiva no âmbito 

(SUS) no município; Nº 1904/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar contratação ou 

remanejamento de dentista para a UBS, Parque Corolla, Jardim Morada do Sol; Nº 1905/22 - 

ANA MARIA DOS SANTOS - Tomar providencias para o atendimento qualificado e imediato 
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das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no município de Indaiatuba; Nº 

1906/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Realizar estudo para que se crie acesso na Rua 

Rev. Eliseu Narciso (Jardim Eldorado), sentido Terminal Rodoviário Vereador Maurílio 

Gonçalves Pinto (Nova Rodoviária); Nº 1907/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar 

frotas de ônibus permanentes ao longo da extensão do Parque Ecológico Clain Ferrari; Nº 

1908/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Aumentar a frota de ônibus nos distritos 

industriais; Nº 1909/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar uma nova “Pesquisa de 

Mobilidade” após a divulgação do Censo Demográfico Nacional 2022 do IBGE; Nº 1910/22 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Estudar a viabilidade para o tombamento da Nascente do 

Córrego Belchior; Nº 1911/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar contratação de 

professores para atendimento educacional especializado no acompanhamento de alunos 

diagnosticados com Transtorno Espectro Autista (TEA) no município de Indaiatuba; Nº 1912/22 

- LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar construção de banheiro nas estações de Ecobike; Nº 

1913/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar a coleta de lixo até a Fazenda Casa Branca – 

Alameda Vale do Sol; Nº 1914/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Viabilizar decoração natalina na 

extensão da Av. Major Alfredo Camargo Fonseca; Nº 1915/22 - SILENE SILVANA CARVALINI 

- Viabilizar estudos de revitalização e preservação do Sistema de Lazer 1 do Jd. Europa, 

situado entre as Ruas Therezinha Sarain Escodro e Rua Florença; Nº 1916/22 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para substituição de abrigo de ônibus situado na Rua 

Therezinha Sarain Escodro, frente ao Sistema de Lazer, no Jd. Bela Vista; Nº 1917/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Instalar semáforo para pedestre na Av. Presidente Vargas, 

altura do número 2921 – Vila Homero. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a 

indicações de suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, 

OTHNIEL HARFUCH, HÉLIO ALVES RIBEIRO, LEANDRO JOSÉ PINTO, ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA, RICARDO LONGATTI FRANÇA, ANA MARIA DOS SANTOS e 

ALEXANDRE CARLOS PERES. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as indicações 

serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal pelo Departamento de Expediente. Seguiu-

se à leitura em bloco das moções:  Nº 367/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula 

Lívia Vitória de Jesus Bastos por ter conquistado a 2ª colocação em concurso regional de 

pintura em tela; Nº 368/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Gabrielly Beatriz de 

Souza pela conquista da medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Geografia; Nº 369/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Geisielly Oliveira Rodrigues pela conquista da 

medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Geografia; Nº 370/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Congratula Maria Eduarda Bissexto pela conquista da medalha de bronze na 
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Olimpíada Brasileira de Geografia; Nº 418/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula a 

Torcida Terror Fantasma pelos 8 anos de muito amor e dedicação ao Esporte Clube Primavera; 

Nº 421/22 - OTHNIEL HARFUCH - Congratula os servidores da UBS da CECAP pelo excelente 

trabalho prestado na vacinação de combate ao COVID-19; Nº 422/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Congratula Larissa Vitória Ferreira por ter conquistado a 1ª colocação em concurso 

regional de pintura em tela; Nº 423/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Congratula a jovem Giovana 

Fernandes Macedo pela indicação apresentada através do projeto Parlamento Jovem, no ano 

de 2019; Nº 424/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula José Orlando Scarparo em 

homenagem ao Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro; Nº 425/22 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Congratula Fabiana Poltronieri Pires da Cunha em homenagem ao Dia do 

Professor, comemorado em 15 de outubro; Nº 426/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Congratula Sandra Pereira de Aguiar em homenagem ao Dia do Professor, comemorado em 

15 de outubro; Nº 427/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula Josenira Barbosa de Jesus 

e Silva em homenagem ao Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro; Nº 428/22 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Congratula Lucelaine Borges Zampolin em homenagem ao Dia do 

Professor, comemorado em 15 de outubro; Nº 429/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Congratula Fúlvia Fosco em homenagem ao Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro; 

Nº 430/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula Liliana Aparecida Narezzi de Carvalho em 

homenagem ao Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro; Nº 431/22 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Congratula Marta Ribeiro da Silva em homenagem ao Dia do Professor, 

comemorado em 15 de outubro; Nº 432/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula Flávio 

Luiz João, em homenagem ao Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro; Nº 433/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula a coordenadora lzabel Costa e toda a sua equipe, 

que não tem medido esforços para prestar serviços de qualidade na Unidade Básica de Saúde 

- UBS IV; Nº 434/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Manifesta pesar pelo falecimento da Sra. 

Rosina Flores Gabrir, ocorrido em 02/10/2022; Nº 435/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula o Delegado Dr. Adriano Carpino Prado pelo valioso trabalho desenvolvido no 

Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 436/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o escrivão de polícia Vladimir R. Ferreira pelo 

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

Caminho das Rosas; Nº 437/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o investigador de 

polícia João Carlos Fielsk pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de Prevenção à 

Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 438/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula o escrivão de polícia Robson Borges Lourenço pelo valioso trabalho desenvolvido 
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no Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 439/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o escrivão de polícia Thiago Carneiro Gomes pelo 

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

Caminho das Rosas; Nº 440/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o investigador de 

polícia Rafael Von Ah pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de Prevenção à 

Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 441/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula a escrivã de polícia Angela Aparecida Pereira pelo valioso trabalho desenvolvido no 

Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 442/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a escrivã de polícia Nair dos Reis L. Souza pelo 

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

Caminho das Rosas; Nº 443/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula o SESI INDAIATUBA 

pelo evento ocorrido no dia 8 de outubro de 2022, em comemoração aos 30 anos de existência 

frente ao município de Indaiatuba. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens 

os(as) Srs(as). Vereadores(as) OTHNIEL HARFUCH, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA 

MARIA DOS SANTOS, HÉLIO ALVES RIBEIRO, SILENE SILVANA CARVALINI e ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA. 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 Decreto Legislativo Nº 21/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Dispõe sobre a concessão 

de "Titulo Honorífico de Cidadã Benemérita Dr. Caio da Costa Sampaio" à Maria Apparecida 

Perucci Gaspar; Projeto de Lei Nº 159/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Determina a 

afixação de cartaz informando sobre o direito a acompanhante para parturientes nos serviços 

de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede própria ou conveniada do Município de 

Indaiatuba; Projeto de Lei Nº 169/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Sivanei 

Antonio Pigatto, o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé, que especifica; Projeto 

de Lei Nº 173/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Institui e inclui no calendário do município o 

"Dia Internacional dos Contadores de Histórias", 20 de março. Todos os projetos lidos foram 

encaminhados às comissões permanentes a eles pertinentes, para a elaboração dos devidos 

pareceres, nos termos do artigo 168, caput, do Regimento Interno. Finalizado o Expediente e 

havendo quórum regimental, com a presença dos(as) Srs(as). Vereadores(as) ALEXANDRE 

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

ALVES RIBEIRO, JORGE LUIS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, OTHNIEL HARFUCH, 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI e 
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WILSON JOSÉ DOS SANTOS, determinou o Sr. Presidente que se passasse à Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA: Projeto de Decreto Legislativo Nº 20/2022 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Dispõe sobre a concessão de "Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano" ao Sr. Márcio 

Thomaz. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade). Em seguida, a 

Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 167/2022 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Dr. Roberto Sfeir o próprio municipal que 

especifica; e Projeto de Lei Nº 171/2022 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Denomina "Vicente 

Paula de Almeida" o logradouro público do Loteamento Jardim Bom Sucesso, que especifica. 

Colocados em discussão e votação, foram APROVADOS (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 

168/2022 - SILENE SILVANA CARVALINI - Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos a 

Campanha de Conscientização aos Direitos das Pessoas Surdas - Setembro Azul, a ser 

realizada anualmente no mês referido no Município de Indaiatuba e dá outras providências. 

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

172/2022 - ANA MARIA DOS SANTOS, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Acrescenta o Anexo I e altera os artigos 2° e 3° da Lei n° 6.945, de 4 de junho de 

2018, que "Institui o cadastro municipal de Autistas e dá outras providências". Colocado em 

discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade) em primeira votação. Não havendo 

mais nenhuma proposição a ser deliberada, passou-se à Palavra Livre. PALAVRA LIVRE: 

Inscreveu-se o Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS, que comentou sobre a 

necessidade de as entidades defensoras dos animais realizarem trabalhos de conscientização 

sobre o recolhimento de fezes de animais domésticos nos espaços públicos. Nada mais 

havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a atenção e a presença de todos e, às dezoito 

horas e quarenta e sete minutos, deu 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 28ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 10 de outubro de 2022 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. É um prazer imenso ver 

esse Plenário cheio de gente. Gostaria aqui de ressaltar a presença do ex-prefeito municipal 

Flávio Tonin ao lado de seu sobrinho, futuro vereador dessa Casa, Du Tonin, Osmar Bastos. 

Uma vez vereador sempre vereador, né, Osmar? É sempre bom ver vocês por aqui. Agradecer 

a presença do público presente, a imprensa falada e escrita, a todos os nobres colegas. Boa 

sessão a todos. Declaro aberta a 28ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. Para a leitura 

de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Boa noite a todos. “Toda a lei se resume num só 

mandamento: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’”. Gálatas, Capítulo 5, Versículo 14. 

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

a primeira-secretária Silene Carvalini. 

EXPEDIENTE 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da Ata da 27ª Sessão 

Ordinária, de três de outubro de dois mil e vinte e dois. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS 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 10/2022, presidente da Câmara 

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

Ofício recebido nº 12/2022, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, “Encaminha cópia de 

peças referentes ao processo”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O balancete e o ofício estão na secretaria 

da Casa, à disposição dos nobres colegas. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 
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Othniel Harfuch, “Providenciar pintura de paredes coloridas no interior de salas de aulas das 

escolas municipais”. 

Alexandre Peres, “Estudar a viabilidade para implantação de um museu do esporte em 

Indaiatuba”. 

Wilson Índio da Doze, “Viabilizar estudo para que seja asfaltada a área em volta do Ponto 

Cidadão”. 

Pepo, “Demarcar vagas de estacionamento para idosos e deficientes em toda a extensão da 

Avenida Ário Barnabé”. 

Sérgio Teixeira, “Implantar um curso técnico de guia de turismo na grade curricular da Fiec 

através da Secretaria de Cultura”. 

Ricardo França, “Realizar campanhas e ações de conscientização sobre o uso do Sistema 

Único de Saúde (SUS)”. 

Hélio Ribeiro, “Realizar manutenção e recapeamento do asfalto em toda a extensão do Jardim 

Morada do Sol”. 

Ana Maria dos Santos, “Efetuar a implantação de programas de capacitação e treinamento 

para profissionais de saúde, professores, enfermeiros, cuidadores, recreadores e familiares 

que possam contribuir para a inclusão de pessoa com transtorno autista”. 

Arthur Spíndola, “Viabilizar frotas de ônibus permanentes ao longo da extensão do Parque 

Ecológico Clain Ferrari”. 

Leandro Pinto, “Providenciar construção de banheiro nas estações da Ecobike”. 

Silene Carvalini, “Instalar semáforo para pedestre na Avenida Presidente Vargas, altura do 

número 2.921, Vila Homero”. 

Lidas indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Professor Sérgio. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Meu presidente. É ‘mim’ também. Eu e ela. 

[Risos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa tarde a todos. Como disse o presidente, é muito 

bom ver essa Casa cheia. Agradecer a presença de todos, aqueles que nos acompanham pela 
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internet, pelo canal do YouTube, à Mesa, aos vereadores, ao pessoal da educação, que está 

em peso aqui, Flávio Tonin, Du Tonin e Osmar Bastos, em especial a minha família, que veio 

prestigiar hoje, né? Pessoal de Votuporanga, Cardoso e minha filhota, que está ali. 

As indicações que estou fazendo, Sr. Presidente, uma delas que eu dei destaque aí é para 

implantar um curso técnico de guia de turismo na grade curricular da Fiec ou através da 

Secretaria da Cultura, porque Indaiatuba tem potencial para isso, nós fazemos parte do Circuito 

das Frutas, nós temos o turismo empresarial. Então, nós temos capacidade para proporcionar 

esse curso à população e capacitar pessoas para acompanhar aqueles que vêm nos visitar, tá? 

Essa é a indicação de destaque. Tem mais algumas aí, uma delas é a questão do estudo para 

Operação Tapa-buraco em vários pontos da cidade, ainda mais que nesse período de chuva 

isso aumenta, realizar estudo para implantação de uma área de lazer no Jardim das Gaivotas, 

providenciar manutenção e reforma do playground na Praça Votura, escola... Emeb, né, 

Sinésia Martini, porque está oferecendo risco para as crianças. É só isso, Sr. Presidente. 

Obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Queria registrar aqui a presença da Graça, 

da Funssol, e do ex-vereador dessa Casa, Senhor Paulo Canova. 

As indicações continuam em discussão. Com a palavra vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos novamente. 

Com certeza, Sérgio, é um prazer ver essa Casa cheia, como o Pepo disse, e uma Casa de 

Leis cheia significa que a população está atuante e vem cobrar da gente. 

Eu fiz algumas indicações, mas eu queria essa que foi destacada, que é a viabilidade de 

pinturas nas paredes coloridas no interior das salas de aula do município. Isso é muito 

interessante, porque as crianças respondem muito bem quando são estimuladas, e as cores 

estimulam muito. E isso... Acho que no mundo inteiro você tem escolas dessa forma. Muitas 

vezes, as crianças identificam até a sala de aula pela cor mesmo, e isso é mais um estimulo 

para o desenvolvimento das nossas crianças. Isso é muito legal e funciona bem, e, como eu já 

disse, em várias escolas. Então, eu espero que o prefeito, junto com a Secretaria da Educação, 

possa levar em consideração essa minha indicação e que consigam colocar em prática isso. 

Obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Ainda nas indicações. Com a palavra o 

vereador Hélio Ribeiro. 
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VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos, Sr. Presidente, vereadores e 

vereadoras, público aqui presente, ex-prefeito Flávio Tonin, Paulo Canova, Osmar Bastos, que 

foram vereadores dessa Casa, e o Du Tonin, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a 

gente, e todos os demais presentes. 

Fiz uma indicação, duas, na realidade, mas eu quero falar especificamente de uma, diz 

respeito a realizar manutenção e recapeamento do asfalto do Jardim Morada do Sol. Até 

inclusive agora foi feito o recapeamento da rua oitenta, Rua Antônio Angelino Rossi. Me 

lembrar... me lembrar não, só para constar, em dois de dezembro de dois mil e dezenove, 

entreguei ao nosso deputado estadual Rogério Nogueira um pedido de emenda para 

recapeamento de ruas no Jardim Morada do Sol. Certamente, esse recapeamento estava 

nesse pacote, esse recurso foi pedido lá em dois mil e dezenove, mas se faz necessário que 

várias ruas na Morada do Sol sejam recapeadas. Não só Morada do Sol, mas a cidade como 

um todo, até porque, com o tempo, há o desgaste natural do asfalto. Hoje, nós temos uma 

equipe de tapa-buracos muito eficiente, que quase de um dia para o outro já tapa os buracos, 

mas se faz necessário que muitas ruas sejam recapeadas em nossa cidade. Contamos agora, 

para o ano que vem, com um número grande de deputados na nossa cidade, então, 

certamente, não teremos dificuldades com emendas nos mais variados tipos de emendas para 

que possam atender o nosso município nas suas necessidades. Então, eis aqui o meu recado: 

para que mais ruas sejam recapeadas, não somente a rua oitenta, e muitas outras ruas, não só 

na Morada do Sol, na Cecap e tantos outros bairros na nossa cidade. Meu muito obrigado. 

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

Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos da Mesa, 

nobres amigos vereadores, ao público aqui presente, Casa cheia, imprensa escrita e falada, 

todos que nos assistem pela rede social. Gostaria aqui de cumprimentar o meu amigo Du 

Tonin, futuro vereador dessa Casa, o lateral esquerdo, jogou comigo no Primavera; ex-

vereador e sempre vereador Osmar Bastos; ex-prefeitão aqui de Indaiatuba, o Flávio Tonin, 

amigo do... pai do meu amigo Flavinho Tonin. 

Sr. Presidente, algumas indicações aqui, a primeira é o número dezoito, oito, um, é sobre 

intensificar o patrulhamento da Guarda Municipal no bairro Costa e Silva. Eu acho que é um 

problema que a gente vem tendo, todo mundo acompanha o que tem de andarilho na cidade... 

Eu nunca vi tanto andarilho. De onde vem esses andarilhos, hein? A Costa e Silva é um 
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bairro... eu moro naquela região e estou tendo muito problema com os vizinhos saqueando as 

casas. Então, a gente tem que conversar, nós, vereadores, temos que nos unir, conversar com 

o secretário Lima, da... conversar com o nosso prefeito Nilson Gaspar, porque o que tem de 

andarilho na cidade... Não é só na Costa e Silva, é no Califórnia, é no Maria Elena, é no 

Itamaracá. É um problema muito grande. Então, eu peço que possa intensificar na cidade toda, 

mas em especial aquele bairro ali, porque está parecendo uma cracolândia. 

Uma outra indicação aqui... 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Só um minutinho. Eu estou falando. Por favor. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu gostaria de pedir silêncio, por favor. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Só um momento. Então, leva para a sua casa. Leva 

para a sua casa o andarilho. Só um momento. A minha outra indicação-- 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Leandro, só um minutinho. Eu gostaria de 

pedir silêncio. Vocês têm o direito de se manifestar assim que o vereador terminar de falar, 

vocês podem aplaudir, questionar, mas enquanto o vereador estiver falando, eu peço para que 

vocês não falem. E a próxima vez que falar, eu vou pedir para tirar para fora. Com a palavra o 

vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Muito obrigado, Sr. Presidente. A próxima indicação, 

dezenove, doze, é providenciar construção de banheiros nas estações da Ecobike. Eu, 

juntamente com o vereador Índio, estava conversando, muita reclamação. Nós temos cinco 

estações de ecobikes na cidade. Na prefeitura, na Morada do Sol e na Cecap não existe 

banheiro. Ah, e o próprio funcionário da ecobike, as pessoas ali que utilizam da bicicleta para 

passear com criança, às vezes, precisam do banheiro e não tem o banheiro ali. A pessoa tem 

que ir na Praça do Cato, tem que ir na prefeitura. Então, eu peço à Secretaria de Meio 

Ambiente, que é a responsável pela ecobike, que possa fazer os banheiros. 

E a última é providenciar aqui... é número dezenove, quatorze, viabilizar decoração natalina na 

extensão da Avenida Major Alfredo de Camargo Fonseca. Avenida Santa Rita. Alguns 

comerciantes me procuraram, e naquela... Mais um minutinho, presidente. E naquela avenida 

não existe a decoração. Falar com a Tânia, que é a nossa secretária, que possa ali fazer uma 

decoraçãozinha. Ali existem vários comércios, uma das avenidas mais importantes do nosso 

município. 
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Sr. Presidente, muito obrigado pela palavra. Ficam aqui as minhas indicações. Espero que os 

secretários possam ver com carinho. Muito obrigado. 

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

Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Uma ótima noite, Sr. Presidente. Uma ótima 

noite aos meus colegas e colegas vereadoras, à imprensa que nos acompanha, a todo o 

público presente - como já foi dito, muito legal ver essa Casa cheia - e a todos que nos 

acompanham na internet também, nossa nova era. Mandar um abraço aqui para a Graça, para 

a Pati, que estão vindo aqui representar a Funssol, sejam muito bem-vindas; um abraço para o 

Du, vereador desta Casa, para o Osmar Bastos. Estive aqui como assessor quando o senhor 

era vereador, vi um grande trabalho sendo executado. Mandar um abraço especial para o 

Flávio, né, Flávio, muito obrigado pela presença. Para quem não sabe, o meu pai foi secretário 

na gestão Flávio Tonin. Então, realmente, um grande trabalho realizado por este prefeito. 

Sr. Presidente, falar então sobre minhas indicações. Em primeiro lugar, a viabilização de frotas 

de ônibus permanentes ao longo do Parque Ecológico, que nós tivemos a honra de nomear 

Doutor Clain Ferrari. Nós poderíamos ter um ônibus, inclusive, municipal, que pudesse fazer a 

circulação ali de quem quer praticar um esporte, a gente tem hoje várias quadras e várias 

questões esportivas espalhadas pelo parque, sejam caminhadas, seja uma questão relevante 

em relação ao meio ambiente, temos muitos locais ali que têm um abrigo legal para o meio 

ambiente, e para as famílias poderem se aculturar e aproveitar mais também esse espaço da 

cidade. Vejo aqui o Doutor Rodrigo Boldrini. Também seja muito bem-vindo à nossa sessão, 

doutor. Tudo bem? 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, viabilizar uma nova pesquisa de mobilidade. Nós temos um 

plano de mobilidade urbana em andamento na nossa cidade, que foi muito bem-feito o estudo 

inclusive, mas a gente sabe que a sociedade muda, se moderniza, e, para vocês terem ideia, o 

estudo foi feito em dois mil e quinze. Em dois mil e quinze, a gente não tinha Uber andando na 

cidade de Indaiatuba. Então, vocês imaginam como hoje a mobilidade urbana de dois mil e 

vinte e dois é bem diferente da vista e estudada em dois mil e quinze. Muito importante que a 

gente possa fazer então uma pesquisa para poder fazer um verdadeiro raios X e combater uma 

coisa que está acontecendo em Indaiatuba chamada de trânsito. Mesmo com o plano de 

mobilidade, mesmo com a gente fazendo um planejamento para a frente, infelizmente, a gente 

ainda se depara pela grande ascensão que a nossa cidade tem tido nos últimos anos. 
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E por último e não menos importante, Sr. Presidente, estudar a viabilidade para tombamento 

da nascente do Córrego Belchior. Eu não sei se vocês já sabiam disso, mas o Córrego Belchior 

aqui em Indaiatuba, ele faz parte já do conjunto arquitetônico número um, que engloba a 

Matriz, o Casarão Pau Preto, a Casa Número Um, Leonor Barros de Camargo, a estação 

ferroviária, dentre outros pontos antigos e importantes da nossa história indaiatubana. Mas, eu 

não sei se vocês também sabem, essa nascente do Córrego Belchior, ela era utilizada como 

bica e ponto de parada de muita gente antes mesmo de Indaiatuba se tornar um município. 

Quando a gente tinha a Vila de Itu, que era onde a gente pertencia, os bandeirantes vinham até 

aqui, nessa nascente, para poder tomar água. Então, nada mais justo que a gente possa 

tombar esse patrimônio municipal, não só pelo seu valor histórico, mas também pelo seu valor 

ambiental para o nosso município. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Ainda nas indicações. Com a palavra o 

vereador Ricardo França. 

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

vereadoras, público que nos acompanha, imprensa. Um abraço especial para o Du Tonin, 

futuro vereador desta Casa, Osmar Bastos, que já foi vereador, Paulo Canova também, que 

está aqui, ex-vereadores, e ao Flávio Tonin, que foi prefeito da cidade. Parabéns aí pela 

administração de todos enquanto seus cargos públicos e por estarem abrilhantando essa 

sessão. 

Gostaria de falar de algumas das minhas indicações, entre elas um pedido que faço mais uma 

vez para a prefeitura: estudar a possibilidade de viabilizar uma coleta seletiva de porta em 

porta. Na última sessão, eu citei os números sobre reciclagem, o quão pouco reciclamos 

enquanto sociedade e o quanto que temos a melhorar nesse sentido na nossa cidade também, 

e a coleta seletiva de porta em porta, que já foi implementada em muitos municípios, seria um 

avanço importante para Indaiatuba. Basicamente, o que aconteceria? Em determinados dias da 

semana, ao invés de passar o caminhão do lixo comum, ia passar o caminhão do lixo só do 

reciclável. Você ia poder separar esse lixo de uma forma... do que é o lixo úmido e o não 

úmido, que é reciclável do orgânico, e assim facilitar a reciclagem do nosso município. Então 

eu, mais uma vez, faço a sugestão de a prefeitura estudar a possibilidade de implementar essa 

ação no nosso município. 

Uma outra indicação que trago para essa noite é de conscientização, de campanhas de 

orientação e conscientização sobre a devida utilização do SUS. Muitas vezes, a pessoa acaba 
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não indo no posto de saúde, indo direto no Haoc, ou indo no posto de saúde quando é um caso 

de urgência, de emergência, que deve ir ao Haoc ou à Upa, ao pronto-atendimento. E é muito 

importante a gente sensibilizar, orientar a sociedade. Aqui nessa Casa o Alexandre Peres 

apresentou e aprovou uma lei importante, que dá transparência na fila da saúde, eu sou autor 

de algumas leis que dão transparência na saúde pública, entre elas do estoque de 

medicamentos. Então, é importante a gente munir a população de informações, de como 

funciona o sistema público de saúde, quais são os seus direitos, quais são suas garantias e 

suas obrigações, como funciona a ouvidoria do SUS. Enfim, a gente tem que munir a 

sociedade de ferramentas e informações para conseguir exigir seus direitos. Então, eu peço 

que a prefeitura intensifique a comunicação para, realmente, orientar a população, qual é o 

caso de SUS, posto de saúde, o que é Haoc, o que é pronto-socorro, enfim. Isso vai facilitar 

gestão pública e o bom atendimento à população. 

E por fim, o uso de mais tecnologia no ambiente público é sempre fundamental, entre elas a 

questão de usar biometria para presença escolar. A gente vai conseguir melhorar muito os 

nossos números, as nossas capacidades de identificar sazonalidades na frequência, até fazer 

cruzamento com epicentros de doenças transmissíveis, enfim. Usar a biometria nas escolas vai 

ser importante para a gente ter a maior facilidade do dado atualizado de frequência, de 

presença escolar. Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Queria registrar aqui a presença da 

Lucelaine, do colégio Laura Fahl, também ao Senhor Fielsk, representando a Polícia Civil da 

nossa cidade. E as indicações continuam em discussão. Com a palavra a vereadora Ana Maria 

dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Boa noite, Sr. Presidente, integrantes da Mesa, a 

nossa interprete, os vereadores, todos aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Está 

muito bonito esse Plenário aqui hoje. Nós amamos quando vocês vêm. Participem mais. É 

muito importante a presença de vocês aqui. Deixar um abraço para o Paulinho Canova, meu 

irmãozinho querido, o Flávio, o Du Tonin, que logo vai estar aqui comigo, Osmar Bastos, as 

minhas queridas amigas professoras, professores, meu cunhado José Orlando, enfim. Sejam 

todos bem-vindos, boa noite a todos, e ao nobre deputado aqui presente também, Ricardo 

França, que daqui a pouco vai voar lá para a Alesp, deixando o cargo para o nosso querido Du 

Tonin. Antes de eu falar das minhas indicações, quero também cumprimentar o pessoal de 

casa, e vou me apresentar para os deficientes visuais que nos acompanham. Meu nome é Ana 
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Maria, tenho um metro e sessenta de altura, cabelos pretos, hoje está um pouquinho preso. 

Estou usando uma camisa azul, calça preta e uma botinha. 

E hoje as minhas indicações são... dentre elas, a que eu vou destacar hoje é a de número mil e 

novecentos, pedindo para se efetuar a implantação de programa na rede pública de 

capacitação e treinamento para profissionais de saúde, para os médicos, enfermeiros, 

cuidadores, recreadores, professores e familiares que possam contribuir para a inclusão de 

pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Os nossos autistas aqui em Indaiatuba estão 

pedindo socorro, e eu venho aqui em nome deles pedir para que o Executivo dê uma atenção 

especial. Eles estão sofrendo, pais me procuram, dois anos esperando para ter um 

acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, e nesses dois anos a criança não tem 

nenhuma assistência. O autismo, assim que ele é descoberto, ele precisa ser acompanhado 

para o melhor desenvolvimento do mesmo. Então, a gente pede uma atenção para eles. 

Vamos conversar sobre isso com o Executivo, mandar essa indicação. 

Pedimos também que seja... para efetuar estudos para contratação de médicos especialistas, 

neurologistas e psiquiatras em atendimento de paciente diagnosticado com autismo pelo SUS, 

porque os médicos atuais não são suficientes para atender e dar diagnóstico. Precisamos de 

mais médicos, e, infelizmente, o número de autistas tem aumentado muito. Então, precisamos 

de mais médicos para dar o diagnóstico. Mais um minutinho, Sr. Presidente. Tendo mais 

médico na rede pública, com certeza, eles terão mais qualidade de vida. Eu agradeço a 

palavra, e boa sessão a todos. 

[Aplausos] 

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

Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Queria aqui cumprimentar a 

Graça, que faz um trabalho excepcional aqui na cidade de Indaiatuba. Queria cumprimentar 

aqui o meu amigo Osmar Bastos, dois mandatos de vereador; ao seu lado, o colega Du Tonin, 

que em breve estará aqui contribuindo com o Legislativo aqui da nossa cidade. Queria 

cumprimentar o meu grande amigo Paulinho Canova e sua esposa, que estão aqui presentes 

hoje prestigiando essa sessão. Não podia esquecer do querido amigo Flávio Tonin. Para quem 

não sabe, o currículo mais completo da política municipal é do Flávio. Ele foi vice-prefeito, foi 

vereador por dois mandatos, vereador mais votado, presidente da Câmara, prefeito... Tudo o 

que alguém queria ser de cargo eletivo em uma cidade o Flávio foi aqui. E eu tive o prazer de 
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iniciar na vida pública aqui em Indaiatuba através da sua pessoa e no seu mandato. Então, é 

uma gratidão enorme e eterna para o meu querido amigo Flávio Tonin. Queria também 

cumprimentar a todos da imprensa aqui presente, todos os colegas, todos os homenageados. 

Eu sei que hoje teremos vários homenageados aqui. De perto, eu não enxergo muito bem, mas 

de longe até que eu estou razoável. Andei dando uma lida nesses cartazes que estão aí. Quero 

cumprimentar a Elaine e, através da Eliane, a todos os colegas que estão levantando esses 

cartazes. E vou dizer mais uma vez: eu estou à disposição para verificar o que for preciso aí. É 

que eu nunca fui procurado, mas eu já falei: se a prefeitura está precisando dar alguma 

resposta e não deu ainda, me procure que eu vou atrás dessa resposta, mesmo que seja para 

falar para vocês: Ó, não querem dar resposta, mas alguma coisa eu vou retornar. E não é só 

eu, não; eu acredito que todos aqui também acho que se predispõem a isso, mas eu estou 

colocando aqui na frente de todos que estão levantando os cartazes aí... O que precisa, Elaine, 

me procura, o que aconteceu, se vocês entraram com processo administrativo, alguma coisa, 

não tiveram resposta, eu vou atrás disso e eu vou entregar... eu vou providenciar essas 

respostas para vocês. Algum retorno eu vou dar. E essa semana ainda, se você me falar hoje o 

que está precisando, essa semana eu dou um retorno para vocês. Já estou falando isso faz 

tempo isso, que eu vejo sempre levantando cartaz, levantando cartaz. Essa Câmara aqui é 

uma Câmara que não se omite, gente. Então, o que precisar, pode nos procurar, eu tenho 

certeza disso, que a gente vai atrás e vai dar o esclarecimento que vocês e todos merecem em 

qualquer assunto. A população merece qualquer esclarecimento em qualquer assunto referente 

à nossa cidade. E nós aqui... eu tenho certeza que nenhum fugirá disso se for procurado. 

Vamos lá. Eu vou defender aqui duas indicações. Uma delas é com relação àquela ponte que 

tem sob a ferrovia indo para Helvetia no desvio do pedágio. Aquilo precisa de manutenção e 

aquilo precisa de uma duplicação. É uma ponte que existe lá há décadas e décadas, eu não sei 

como ela foi feita, qual é a estrutura dela... Só mais um tempinho, por favor, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Continue, vereador. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Eu não sei a estrutura que ela tem, mas eu acho 

que precisa ser... ela precisa ser verificada, ter uma manutenção, ser duplicada, criar uma 

passagem de pedestre nela, porque aquilo está perigoso. Eu que sou engenheiro civil, eu sei, 

aquilo precisa de um olhar com carinho. Então, aqui uma indicação, é isso. Se não for de 

competência da prefeitura, que vá atrás de quem é... da ferrovia, da parte da ferrovia, o que for, 

mas aqui está a indicação para que se dê uma atenção naquela ponte sob a ferrovia. 
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E uma outra indicação que eu quero destacar aqui também é que a prefeitura estude uma 

viabilidade de implantar um museu, ó lá, Leandro, um museu do esporte aqui em Indaiatuba. O 

Leandro que adora, que é uma pessoa muito firme com relação ao esporte da nossa cidade. 

Eu entendo que a gente podia montar um museu do esporte aqui. Eu já conversei com o 

secretário de Esportes, ele disse que acervo tem, e, portanto, precisava de um espaço, de um 

local. Então, vai indicação para o Senhor Prefeito, para que veja a possibilidade de criar um 

museu do esporte. Nós tivemos atletas e esportistas de grande renome aqui na nossa cidade. 

Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos aqui em Indaiatuba um indaiatubano que foi 

goleiro da seleção brasileira, que jogou com o Pelé, que é o Laércio Milani, que, inclusive, eu 

tive o prazer de nomear uma praça no Campo Bonito, Praça Goleiro Laércio Milani. Foi um 

goleiro da seleção brasileira, um goleiro do Santos Futebol Clube na época do Pelé. Nós 

tivemos aqui... nós temos aqui atletas de alto rendimento na natação e em coisa do tipo. Nós 

tivemos atletas aqui que participaram de Olimpíadas. Então, eu entendo que um museu do 

esporte aqui cabe, e cabe muito bem. Nós tivemos aqui o programa Esporte Cidadão, 

Juventude Esportiva... nós somos tricampeões dos Jogos Regionais, agora... consagramos 

tricampeão agora. Aliás, Jogos Regionais, vamos lembrar, o que é de cada um é de cada um, o 

primeiro Jogos Regionais foi feito aqui em Indaiatuba em oitenta e quatro, no governo do Zé 

Carlos Tonin, o segundo Jogos Regionais foi feito aqui em noventa e quatro, no governo do 

Flávio Tonin, e agora, no governo do Gaspar, nós somos tricampeões dos Jogos Regionais. 

Então, a gente tem história no esporte. Vamos colocar isso no museu. Movimenta até a 

questão turística. 

Então, seguem aí essas indicações, que vão chegar na mão do prefeito, e vamos torcer para 

que ele atenda de bate-pronto e providencie, o mais breve possível, isso que foi dito aqui. E eu 

estou à disposição para colaborar com relação a isso. É só isso, gente. Um abraço. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Queria lembrar o nobre colega vereador 

que o Laércio Milani jogou no Santos na época do Pelé, mas em sessenta e sete ele jogou no 

Palmeiras, antes, tá bom? 

[Risos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Ele aprendeu a jogar no Palmeiras em mil 

novecentos e sessenta e sete. Ele jogou no Primavera, Portuguesa Santista, Palmeiras, 

aprendeu lá, aí ele foi para o Santos, tá bom? 

[Risos] 
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ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

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

indicações são encaminhadas ao Executivo para análise e providências. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Alexandre Peres, “Congratula Lívia Vitória de Jesus Bastos por ter conquistado a segunda 

colocação em concurso regional de pintura de tela”. 

Alexandre Peres, “Congratula Gabrielly Beatriz de Souza, Geisielly Oliveira Rodrigues, Maria 

Eduarda Bissexto, pela conquista da medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Geografia”. 

Arthur Spíndola, “Congratula a Torcida Terror Fantasma pelos oito anos de muito amor e 

dedicação ao Esporte Clube Primavera”. 

Othniel Harfuch, “Congratula os servidores da UBS da Cecap pelo excelente trabalho prestado 

na vacinação de combate ao covid-19”. 

Alexandre Peres, “Congratula Larissa Vitória Ferreira por ter conquistado a primeira colocação 

em concurso regional de pintura em tela”. 

Hélio Ribeiro, “Congratula a jovem Giovana Fernandes Macedo pela indicação apresentada 

através do projeto Parlamento Jovem no ano de 2019”. 

Ana Maria dos Santos, “Congratula José Orlando Scarparo, Fabiana Poltronieri Pires da 

Cunha, Sandra Pereira de Aguiar, Josenira Barbosa de Jesus e Silva, Lucelaine Borges”... 

[Aplausos] 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Zampolin, Fúlvia Fosco e Liliana Aparecida 

Narezzi de Carvalho, Marta Ribeiro da Silva e Flávio Luiz João em homenagem ao Dia do 

Professor, comemorado em 15 de outubro”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula a coordenadora lzabel Costa e toda a sua equipe, que tem 

medido esforços para prestar serviços de qualidade na Unidade Básica de Saúde - UBS 4”. 

Hélio Ribeiro, “Manifesta pelo pesar de falecimento da Senhora Rosina Flores Gabrir, ocorrido 

em 2/10/2022”. 

Silene Carvalini, “Congratula o delegado Doutor Adriano Carpino Prado pelo valioso trabalho 

desenvolvido no Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher - Caminho das Rosas”. 
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Silene Carvalini, “Congratula o escrivão de polícia Vladimir Ferreira, congratula o investigador 

de polícia João Carlos Fielsk, o escrivão de polícia Robson Borges Lourenço, o escrivão de 

polícia Thiago Carneiro Gomes, o investigador de polícia Rafael Von Ah, a escrivã de polícia 

Angela Aparecida Pereira, a escrivãs de polícia Nair dos Reis Souza, pelo valioso trabalho 

desenvolvimento no Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher - Caminho das 

Rosas”. 

Pepo, “Congratula o Sesi Indaiatuba pelo evento corrido no dia 8 de outubro de 2022, em 

comemoração aos 30 anos de existência frente ao município de Indaiatuba”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Bom, gente, boa noite novamente. A minha moção vai para 

alguns funcionários da UBS Dois, da Cecap. Na verdade, essa moção é em relação ao que 

eles trabalharam frente à campanha de vacinação do covid. São as pessoas que ficaram na 

frente, que validavam a vacina, que orientavam a vacina, a data, o dia, a idade. São pessoas 

que, muitas vezes, foram obrigadas a até barrar outras pessoas e foram xingadas, foram 

alguns vezes quase agredidas, e passavam, às vezes, o dia inteiro lá sem até uma alimentação 

adequada, porque não dava tempo no tempo da vacina. E eu gostaria de citar o nome de 

algumas dessas que estão na minha moção de hoje: Miriam, Áurea e Tania, Fernanda, 

Gustavo, Lidia, Zilda, Sandra, Viviane e Alexandre. Todos eles trabalham na UBS Dois - 

Cecap, e todos eles estiveram na campanha de vacinação, e todos eles fizeram um serviço 

maravilhoso, porque se esforçaram ao máximo, passando de horário de trabalho, fizeram um 

trabalho que, realmente, fez diferença para que a gente pudesse prevenir essa doença maldita 

que esteve com a gente, ainda não foi embora totalmente, mas já está quase sob controle, e 

essas pessoas fizeram muita diferença nisso. Então, eu queria agradecer e parabenizá-los pelo 

trabalho que vocês fizeram. E com muito prazer eu faço essa moção, e agradeço aqueles que 

vieram aqui hoje. Gostaria até que tivesse uma salva de palmas para eles, porque o trabalho 

deles foi maravilhoso. Obrigado. 

[Aplausos] 

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

a palavra o vereador Alexandre Peres. 
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VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Eu queria cumprimentar a minha querida Mara, 

que está aqui presente, coordenadora da escola estadual do Jardim Paulista, Escola Maria 

Bernadete Amgarten Peres, que eu falo com muita emoção e com muito orgulho porque é o 

nome da minha mãe, está aqui presente. Seja bem-vinda, Mara. Essa Casa aqui te acolhe com 

todo o coração possível, tá, de todo coração. 

Bom, vamos lá. As minhas moções de hoje, elas são para algumas alunas do Colégio Maria 

Bernadete Amgarten Peres, para a Larissa Vitória Ferreira, que foi primeira colocada no 

concurso regional de pintura em tela, e para a Lívia Vitória de Jesus Bastos, que foi a segunda 

colocada no concurso regional de pintura em tela. Ambas são do oitavo ano, ensino 

fundamental, e elas concorreram com escolas que abrangem a Diretoria de Ensino de Capivari 

e que, na verdade, são de sete cidades. Então, elas concorreram com sete cidades, com 

escola das sete cidades aqui da nossa região. Então, parabéns tanto à Larissa quanto à Lívia 

por essa brilhante colocação nesse concurso de pintura em tela. São nossas grandes artistas 

aqui da cidade de Indaiatuba, e não podia ser de menos, né, tinha que ser da Escola Maria 

Bernadete Amgarten Peres, que são comandadas pela Mara, que está aqui, e pela Priscila, 

que, pelo que eu estou vendo, não pôde vir. Mas parabéns a vocês duas, e isso só orgulha a 

nossa cidade e a nossa educação. 

Eu queria também aproveitar e fazer... homenagear mais três pessoas também da Escola 

Maria Bernadete Amgarten Peres: a Gabrielly Beatriz de Souza, a Maria Eduarda Bissexto e a 

Geisielly Oliveira Rodrigues, que compunham uma equipe... que participaram do concurso de 

Olimpíada Brasileira de Geografia. São do nono ano da Escola Maria Bernadete e pegaram a 

medalha de bronze, só que é uma Olimpíada brasileira, então é no Brasil todo, em que essas 

três meninas, essas três alunas, conquistaram a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de 

Geografia. Mais uma vez, três alunas de uma escola aqui da nossa cidade só orgulhando e 

levando o nome de Indaiatuba para todo o Brasil, porque trata-se de uma Olimpíada brasileira. 

Então, parabéns à Gabrielly, parabéns à Maria Eduarda e parabéns à Geisielly. As cinco estão 

aqui, Mara, ou só duas? Dessas cinco que eu falei, por favor, levantem, por favor. Estudantes 

de primeira grandeza merecem todo o nosso apoio. 

[Aplausos] 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Parabéns. Vocês merecem esses aplausos. 

Fiquem com Deus. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As moções estão ainda em discussão. 

Com a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. 

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

chegando aí dia quinze de outubro, e eu quero parabenizar alguns professores, professoras, 

diretores. Agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui. Que profissão mais linda, uma 

profissão que forma outras profissões. Se não fossem vocês, o que seria dos outros, das 

outras profissões? Parabéns, professores e professoras. E eu convidei alguns hoje para 

receber essa homenagem, essa congratulação, em nome dos todos os professores e diretores 

de Indaiatuba. Professores e professoras, educadores amados, que bom tê-los aqui hoje e 

poder homenageá-los. Sintam o meu abraço, sintam o meu carinho e toda a minha gratidão. E 

aqui, a minha homenagem vai para Josenira Barbosa de Jesus e Silva, a Professora Nira. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu peço para que fiquem em pé, por favor, 

as pessoas que ela falar o nome. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: A Professora Nira, por favor, fique em pé. Quando 

eu falar o nome, eu vou pedir-- 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Fique em pé, por favor. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Gratidão, querida. 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Nascida na cidade de Presidente Prudente, mora 

em Indaiatuba há quarenta anos, atua na educação há trinta e um anos, é professora de 

educação física no Laura Fahl. Gratidão e parabéns. 

A outra homenageada de hoje é a Fabiana Poltronieri Pires da Cunha. 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Nascida em Indaiatuba, reside há quarenta e oito 

anos, atua na área de educação há trinta anos, atualmente professora e gestora no Antonio 

Luiz Balaminuti. Gratidão e parabéns, minha querida. 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: A Fabiana deixou uma frase. A frase da Fabiana é: 

“Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos 
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olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor assim não morre 

jamais”. A Nira não deu uma frase, porque foi surpresa para ela hoje, viu, gente? Ela veio aqui 

enganada. 

[Risos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: E a Fabiana deixou essa frase para nós. A outra 

homenageada da noite é Fúlvia Fosco. 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Nascida em São Paulo, mora em Indaiatuba há 

quarenta e oito anos, atua na rede de educação há trinta e cinco anos, é professora de 

educação física, atualmente é gestora na Creche Vânia Aparecida Martim de Melo. Mais um 

tempinho, Sr. Presidente. A frase da Fúlvia: “Só se vê bem com o coração, pois o essencial é 

invisível aos olhos”. Gratidão e parabéns, querida. 

A outra congratulação minha vai para a Lili, a Liliana Aparecida Narezzi de Carvalho. 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Nascida em Indaiatuba, reside há cinquenta e oito 

anos, é professora, psicopedagoga clínica, atua na área de educação há vinte e três anos, 

atualmente é professora de educação infantil na Creche Silvia Lúcia Silva Pinto, e ela também 

é contadora de histórias. Adoro ver as suas fotos, seguir você no Face e ver você se divertindo 

ali. É lindo demais. A frase da Lili: “Não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos 

naquilo que fazemos. Não é o quanto damos, mas quanto amor colocamos em dar”. 

A outra homenagem é para Lucelaine Borges Zampolin, conhecida como a Lu. Ela nasceu em 

São Paulo... 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Obrigada, Lu. Nasceu em São Paulo, mora em 

Indaiatuba há trinta e três anos, atua na educação há vinte e quatro anos, é professora e 

orientadora pedagógica no Laura Fahl. Gratidão, Lu, e parabéns. A frase da Lu: “Sempre há 

uma outra chance, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força; para todo fim, um 

recomeço”. Gratidão, querida. “Educar é humanizar”. É bem isso mesmo. 

A outra homenagem vai para a Marta Ribeiro da Silva, querida Marta. 

[Aplausos] 
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VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Nascida em São Bernardo do Campo, mora em 

Indaiatuba há trinta e sete anos, atua na área da educação há vinte anos, é professora e 

psicopedagoga no Colégio Episteme há vinte e seis anos. A frase da Marta: “Sonhar é acordar-

se para dentro”. Gratidão, querida. 

A outra homenageada é a Sandra Pereira de Aguiar. Nascida em São Paulo... A Sandra está 

presente? Acho que não conseguiu chegar ainda. Ela mora em Indaiatuba há trinta e quatro 

anos, é professora de história, atua há quatorze anos na educação, no Sérgio Mário de 

Almeida, e do ensino médio no Dom José Camargo Barros. A frase da Sandra: “Precisamos 

acreditar em nós mesmos, pois somos mais capazes do que imaginamos”. Sinta o meu abraço 

e o meu carinho, Sandra, com todo o meu respeito. 

A outra homenagem é para o Flávio Luiz João. Ele nasceu em São Caetano, quarenta e três 

anos... O Flávio acho que não conseguiu chegar também, mas a gente vai fazer homenagem 

para ele assim mesmo. Ele é professor de matemática, atua na área de educação há vinte e 

nove anos, no Suzana Benedicta. Um abraço para você, querido Flávio. A frase dele: “Nunca 

desistir de um objetivo; iniciar já é um começo”. 

E Orlando Scarparo, meu querido, irmão do coração... 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Muita gratidão a você. É com muito amor que eu 

faço essa homenagem, e você sabe o quanto eu amo você, a Jéssica, Paulinha, a família 

inteira. Você foi esposo da minha irmã, e eu não tenho palavras para agradecer o quanto você 

cuidou dela tão bem. Infelizmente, ela está lá vendo a gente aqui, pode ter certeza disso. O 

Orlando nasceu em Campinas, mora em Indaiatuba há sessenta anos, já é aposentado, graças 

a Deus, professor de ciências e matemática, atua na área de educação por trinta anos, né? 

Atuou por trinta anos. A frase dele: “Não julgue sem conhecer; ajude”. É bem por aí. 

Parabéns a todos os professores, professoras, diretores, coordenadores, todo o povo da rede 

de ensino. E boa sessão a todos. Gratidão. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Queria registrar a presença do delegado da 

Delegacia da Mulher, Doutor Adriano. Seja bem-vindo. Eu gostaria de pedir humildemente aos 

vereadores respeitarem o tempo. Nós temos na sessão... tem indicações, temos ofícios, temos 
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a Ordem do Dia, matérias apresentadas. Por favor, respeitem o tempo. Com a palavra o 

vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite novamente. Cumprimentar aqui e 

parabenizar todos os homenageados dessa noite, três importantes área na nossa cidade: 

segurança, saúde e, principalmente, educação. Em nome da Fabiana Poltronieri, parabéns a 

todos da educação. Fabiana foi professora da minha filha, acho que estudamos juntos também, 

né, Fabiana? Então, parabéns a todos os professores. Todos foram homenageados aqui nessa 

noite. 

E também eu não podia sair dessa área da educação. A minha homenageada de hoje é a 

Giovana Fernandes Macedo. Eu não sei se vocês se recordam, mas o período em que fui 

presidente desta Casa, nós instituímos o Parlamento Jovem, onde nós íamos às escolas, 

falávamos como funcionava, como era o trabalho do vereador, elegiam-se doze vereadores 

jovens nas escolas, eles vinham para a Câmara e faziam uma sessão simulada, como se 

fossem vereadores, por um dia. Conseguimos realizar dezenove sessões simuladas. 

Dezesseis escolas, ou quinze, se não engano, participaram do Parlamento Jovem. Teve escola 

que participou por duas vezes. E a Giovana foi uma das vereadoras eleitas. E naquela ocasião, 

foi bem no começo do Caminho das Rosas, e aí em dezenove, dois mil e dezenove, ela fez 

uma indicação que dizia o seguinte: “Nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, providência junto à secretaria competente, realizar uma complementação do 

projeto idealizado por Tânia Castanho, denominado programa Caminho das Rosas, com a 

criação de um aplicativo de emergência, a fim de atender mulheres que se sentirem 

ameaçadas ou perseguidas na cidade de Indaiatuba”. Se eu não me engano, nessa semana ou 

na semana passada, saiu uma notícia na internet dizendo que uma mulher estava sendo vítima 

de violência, acionou o botão do pânico e foi prontamente socorrida. A Giovana entrou em 

contato comigo dizendo: “Hélio, você se lembra que quando eu fui vereadora jovem, eu 

apresentei essa indicação?”. Ou seja, uma justa homenagem à Giovana, que naquela ocasião, 

como vereadora jovem, apresentou uma indicação de tão grande importância para o programa 

Caminho das Rosas. Certamente, deve ter saído indicação de vereadores aqui, mas a Giovana 

está sendo homenageada aqui por essa indicação, e o intuito do Parlamento Jovem, 

realmente, era esse. Chegou a pandemia, tivemos que suspender o Parlamento Jovem, esse 

ano, um ano atípico, esperamos que ano que vem nós possamos ter novamente o Parlamento 

Jovem, uma forma de formar os nossos jovens para que eles possam se inteirar mais, 

principalmente, da política local, política estadual e federal eu tenho certeza que já estão bem 
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mais antenados, haja vista as escolhas que ocorreram nesse último pleito. Então, parabéns, 

Giovana. Parabéns a todos os jovens que participaram do Parlamento Jovem entre dois mil e 

dezoito e dezenove. 

Só respeitando o tempo, falar aqui só... prestar homenagem à Dona Rosina Gabrir, através do 

seu filho Sidnei, que aqui está. Faleceu no dia dois de outubro, e seu filho Samuel Gabrir 

trabalha comigo. A gente estava no momento tenso de campanha, e três horas da tarde eu ligo 

para o Samuel: Samuel, eu estou precisando de um favor seu. Onde você está? “Cara, não 

estou bem; minha mãe acabou de falecer”. Então, essa justa homenagem à Dona Rosina 

Gabrir, nossos sentimentos a toda a família, uma família conhecida na Morada do Sol, 

principalmente da igreja Assembleia de Deus, vieram para cá mais de trinta anos atrás, e eles 

coordenavam, através do Seu José Gabrir, o pastor Samuel, oito igrejas da Assembleia de 

Deus - Ministério Madureira. Então, fica aqui as condolências a todas as famílias enlutadas. 

Meu muito obrigado. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra a vereadora Silene 

Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a 

Câmara, vereadores, público aqui presente, parabenizar os professores. Também sou 

professora, eu sei o quanto é uma profissão aí árdua, mas gratificante. E hoje, eu quero aqui 

homenagear... A gente comemora hoje o Dia Nacional da Luta contra Violência à Mulher, e 

também não poderíamos deixar de falar da nossa moção, que eu quero aqui cumprimentar o 

Doutor Adriano Carpino Prado. Ele é o delegado titular da Delegacia da Mulher, ele tem 

trabalhado aí com a prevenção e tem feito um excelente trabalho junto ao Caminho das Rosas. 

Então, nós temos que agradecer seu esforço, sua coragem, profissionalismo frente a essa 

equipe de trabalho que o senhor conduz. 

E quero aqui agradecer também a toda a equipe de escrivães, o Robson, Vladimir, o Thiago, a 

Angela, Nair, e os investigadores João e Rafael. Nós sabemos que tem mais uma equipe, que 

eu vou estar homenageando na semana que vem, e a todos vocês nós deixamos o nosso 

reconhecimento e gratidão pelo excelente trabalho que vocês prestam junto à DDM em defesa 

e proteção e prevenção à mulher, e destacando o programa Caminho das Rosas. 

Coincidentemente, nós estamos no Outubro Rosa, um mês dedicado à mulher, um mês 

dedicado à prevenção. Então, não poderia deixar de dizer, o público, hoje, a maioria é 
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feminina, para que vocês se cuidem, para que vocês olhem pelas mulheres, olhem uma pela 

outra, não sejam concorrentes, e sim amigas. Nós sabemos o quanto isso está fazendo falta 

nas mulheres, né? Precisamos uma apoiar a outra. Então, deixo aqui o meu agradecimento, e 

gostaria de pedir para a equipe da delegacia, para o delegado, ficar de pé, para que possam 

conhecer o trabalho de vocês. E parabéns. 

[Aplausos] 

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

a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

Presidente. Fica aqui um abraço a todos os homenageados e homenageadas em nome do 

Doutor Adriano. Vi ali também o Fielsk, o Rafael. Parabéns a vocês, pessoas muito sérias, e a 

gente sabe a movimentação que esse Caminho das Rosas está dando para vocês, né, 

infelizmente, mas é com trabalhos como esse que a Polícia Civil realiza que a gente transforma 

Indaiatuba em uma cidade cada vez mais segura, principalmente para quem mais precisa. 

Parabéns. 

Sr. Presidente, a minha homenagem vai... Aliás, muito importante, Silene, você citar do 

Outubro Rosa. Eu vim também com essa camisa em apoio ao Outubro Rosa, mas muito melhor 

que uma pessoa... uma profissional da saúde sabe falar muito melhor do que a gente, né, 

sobre essa campanha de prevenção, que é muito importante para todas as mulheres. 

Sr. Presidente, minha homenagem vai à Torcida Terror Fantasma. Oito anos aqui no nosso 

município, é a torcida oficial do nosso Esporte Clube Primavera. A gente tem muitas torcidas 

diferentes aqui na Câmara, né? Tem alguns palmeirenses, uns corintianos, que nem o Índio, o 

único são-paulino sou eu, mas uma coisa que eu posso afirmar para todos vocês é que todos 

os doze vereadores são primaverinos de coração. E quando a gente tem uma torcida como a 

Terror Fantasma, a gente não pode esquecer momentos que nós vivemos juntos, como em 

dois mil e dezoito. Para quem não se lembra e para quem não acompanhou, o Primavera foi 

campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista em cima do Comercial do Ribeirão 

Preto, um time tradicional no interior, e a Terror Fantasma foi lá buscar esse título, foi lá em 

Ribeirão Preto. Ganhamos com gol no último minuto, com eles tomando chuva e comemorando 

por nós. Passamos na treze em dois mil e dezenove, em dois mil e vinte, e em dois mil e vinte 

e um, depois de trinta e quatro anos, o Primavera voltou a ocupar séria A dois do Campeonato 

Paulista. E, além disso, pessoal, todas as copinhas que a gente acompanhou. É muito fácil a 
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gente acompanhar um time quando ele está ganhando, mas quando está perdendo, quando 

está em reformulação, só esses caras aí para acompanharem. E aí, as pessoas, às vezes, têm 

um certo preconceito quanto a torcidas, começam a lincar com violência, e o único link que eu 

consigo fazer em relação à Terror Fantasma nesses oito anos são todos os projetos sociais 

que foram realizados por eles. Foram entidades sociais que foram... receberam doações, 

entidades da própria proteção animal, como a Upar, que eu fiz questão de acompanhar junto 

com eles, dentre outros projetos. São oito anos de história, oito anos de luta e oito anos de 

dedicação ao nosso Esporte Clube Primavera, o nosso fantasma. Parabéns, Terror Fantasma. 

Vocês são muito importantes para o nosso município. Tenham essa homenagem aqui dessa 

Câmara Municipal, que eu tenho certeza que vai ser unânime por todos os vereadores, de 

primaverinos do coração, e vida longa a todo o trabalho que vocês realizam e ao nosso 

fantasma. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Ah, é importante dizer, Sr. Presidente... 

[Aplausos] 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Obrigado. Só dar uma moção de pesar bem... 

Nós perdemos hoje o Doutor Yong Bai Cho, cirurgião plástico da nossa cidade. Meus pêsames 

à família. Obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Queria aqui registrar a presença também 

do ex-vereador e ex-presidente desta Casa José Pires da Cunha. É sempre bom ver o senhor 

por aqui, viu? Seja bem-vindo. 

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 Decreto Legislativo nº 21/2022, Pepo, “Dispõe sobre a concessão de Título 

Honorífico de Cidadã Benemérita Doutor Caio da Costa Sampaio à Maria Aparecida Perucci 

Gaspar”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 159/2022, Ricardo França, “Determina a afixação de cartaz informando sobre 

o direito a acompanhante para parturientes nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde 

(SUS), da rede própria ou conveniada do município de Indaiatuba”. Às comissões. 
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Projeto de Lei nº 169/2022, Silene Carvalini, “Denomina Rua Sivanei Antonio Pigatto o 

logradouro público do loteamento Parque Barnabé”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 173/2022, Ana Maria dos Santos, “Institui e inclui no calendário do município o 

Dia Internacional dos Contadores de Histórias”, dia 20 de março”. Às comissões. 

Lidas, Sr. Presidente. 

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

comissões. 

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

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 20/2022, Sérgio Teixeira, “Dispõe sobre a concessão de 

Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao Senhor Márcio Thomaz”. Votação única, dois 

terços, nominal. 

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

está em votação. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador, autor do projeto, Professor 

Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Alexandre Pires é o cantor. Na hora que eu 

falei José Pires... 

[Risos] 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Meu voto também é favorável. Projeto foi 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 167/2022, Silene Carvalini, 

“Denomina Doutor Roberto Sfeir o próprio municipal que especifica”. Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu peço que a vereadora leia, com o 

consentimento de todos. Todos os projetos são da mesma matéria. Votaremos em bloco, tudo 

bem? Por favor. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 171/2022, Wilson Índio da 

Doze, “Denomina Vicente Paula de Almeida o logradouro público do loteamento Jardim Bom 

Sucesso”. Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Os projetos estão em discussão. Os 

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

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

secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 168/2022, Silene Carvalini, 

“Institui e inclui no calendário oficial de eventos a campanha de conscientização aos direitos 

das pessoas surdas - Setembro Azul, a ser realizada anualmente no mês referido no município 

de Indaiatuba e dá outras providências”. Votação única simples. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS 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 secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 172/2022, Ana Maria dos 

Santos, Luiz Chiaparine e Ricardo França, “Acrescenta o Anexo 1 e altera os artigos 2º e 3º da 

Lei 6.945, de 4 de junho de 2018, que institui o cadastro municipal de autistas e dá outras 

providências”. Primeira votação simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS 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 em primeira votação. 

Temos um vereador inscrito para a Palavra Livre. Com a palavra o vereador Wilson Índio da 

Doze. 

PALAVRA LIVRE 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Jesus, por nosso amanhecer e por 

nosso anoitecer. Eu queria aqui agradecer à imprensa falada e escrita, a todos aqui presentes, 

hoje está cheio, nossos amigos vereadores, presidente, aos nossos mestres da vida, os 

professores, homenagem justa a vocês, pena que não são valorizados como merecem, ao 

nosso delegado Doutor Adriano e toda a sua equipe, inclusive a Claret está aí, vi ela aí, ao 

nosso inesquecível amigo José Carlos Tonin, Du Tonin, Osmar Bastos, Graziela, da Funssol, e, 

claro, o Luciano Carvalho, nosso amigo, Judite [ininteligível], que é a esposa do nosso Vicente 

de Paula, que terá o nome no Jardim Bom Sucesso. 

Sr. Presidente, é rapidinho. Eu acho que um país como o nosso, como o nosso, que tem cinco 

mil e quinhentas cidades, Indaiatuba está entre as melhores do nosso país, eu acho que está 

na hora também de a gente ter algumas conscientizações. A gente vê tudo o que passa aqui 

referente às entidades defensoras dos animais, Spíndola, o Ricardo, enfim, o Leandro, que fez 

um projeto belíssimo dos animais, a gente vota sem nenhum problema. Mas eu acho que 

essas entidades também têm que começar a educar os seus tutores, não os animais; os 

animais não têm culpa. A seus tutores para quê? Porque todo mundo tem direito e obrigações 

também. Nós temos direito de uso do solo público, mas nós também temos direito e a 

obrigação de limpar esses locais, porque não é justo, não é certo, uma criança, igual eu 

presenciei sábado, quase causou um acidente próximo ao Barco. Por quê? Porque pisou nas 

fezes de animais. No Rio de Janeiro, tem... por exemplo, lá cobra multa. Eu acho que a gente 
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não precisa cobrar multa. A multa é... conscientização é educação, é educação, porque o 

animal não tem culpa. Nós temos kits aqui na cidade que podem ser usados. Se qualquer um 

‘da gente’ andar no Parque Ecológico, nós vamos ver, de cem pessoas, ver se tem pelo menos 

dez usando esse material. Não tem. Então, eu acho que isso aí é uma vergonha para uma 

cidade como a nossa. Eu falo por que? Porque eu presenciei. E pode ter certeza que todas 

essas fezes vão para os nossos rios, né, Alexandre? E quem vai utilizar essa água? Somos 

nós, são as nossas crianças. Então, gente, eu acho que se nós somos cidade de primeiro 

mundo, nós também temos que ser cidade de primeiro mundo também nessa conscientização, 

porque não é justo tudo o que vem acontecendo. Eu espero que o nosso poder público possa 

tomar alguma atitude quanto a isso. Todo mundo sabe, o nosso Parque Ecológico é um dos 

mais belos. Se vocês passarem lá, vocês vão ver até barracas de campo estendias lá. Por que 

isso aí? As favelas estão rodeando a nossa cidade. Por que isso aí? Eu acho que nós temos 

que tomar providência, senão logo nós vamos ter uma cidade que nós vamos perder todo o 

controle sobre ela, não é verdade, Luciano? Então, acho que nós temos que tomar. Obrigado, 

Sr. Presidente. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. 

[Aplausos] 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Obrigado, vereador Índio. Só... O vereador 

Arthur me lembrou aqui que tem uma lei, sim, para punir, viu? Meia, sete, noventa, né, Arthur? 

É isso? É isso aí. 

Gostaria de agradecer a presença de todos, a todas as autoridades, público presente, 

imprensa, todos os homenageados - daqui a pouquinho vocês estão livres para as fotos -, mais 

uma vez agradecer a presença do sempre vereador Paulo Canova, do sempre vereador e 

presidente da Câmara José Pires da Cunha, do sempre vereador Osmar Bastos, do futuro 

vereador aqui Du Tonin e do Flávio. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de 

cada um. Declaro encerrada a 28ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 47 minutos] 
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LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


