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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 17 de outubro de 2022 

 

Às dezessete horas e quarenta e um minutos do dia dezessete 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 29ª 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 ALEXANDRE CARLOS PERES – 

"Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. ” 

(Provérbios, capítulo 16, versículo 9), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. 

EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 28ª Sessão Ordinária, de 10 de outubro 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 1860/22 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Diminuir a canaleta que fica na Rua Sebastião Pereira da Silva com a 

Rua Paraguai - Bairro Moacyr Arruda; Nº 1918/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Realizar 

operação tapa-buraco na Rua Alberto Santos Dumont, nas proximidades do n° 340 - VI. Todos 

Os Santos; Nº 1919/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Tomar providências sobre a Zona 

Azul, em relação a multas de trânsito; Nº 1920/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Disponibilizar aulas de hidroginástica para terceira idade no período noturno nos complexos 

esportivos de nossa cidade; Nº 1921/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Melhorar a iluminação no 

Cemitério Parque dos Indaiás; Nº 1922/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Realizar vistoria e poda 

de árvore na Rua Geraldo Batista de Moura n° 21 - Tancredo Neves, em toda a sua extensão; 

Nº 1923/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar estudo para solucionar escoamento de águas 

pluviais para o campo de futebol no Parque do Mirim; Nº 1924/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Efetuar recuperação asfáltica na Rua Humaitá entre aos números 539 ao 734; Nº 1925/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a pintura das faixas de rolamento da Rua Vinte e Quatro de 
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Maio; Nº 1927/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar lombada na Rua das Orquídeas, altura do 

número 401; Nº 1928/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar estudo e melhorias no tráfego de 

acesso a Vila Suíça; Nº 1929/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Criar sistemas e mecanismos de 

incentivos à atividades tecnológicas e de inovação, visando o desenvolvimento sustentável de 

Indaiatuba; Nº 1930/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco em 

alguns pontos da Rua Armando Sales de Oliveira - Bairro Cidade Nova I; Nº 1931/22 - HÉLIO 

ALVES RIBEIRO - Providenciar a revitalização da área de lazer situada na Rua Zephiro 

Puccinelli, Jardim Morada do Sol, com a devida manutenção dos equipamentos; Nº 1932/22 - 

HÉLIO ALVES RIBEIRO - Estudar a viabilidade de fornecer apoio, no sentido de auxiliar o 

controle do trânsito, nos horários de entrada e saída de alunos da EMEB Prof.ª Maria Cecília 

Ifanger; Nº 1933/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar bebedouro público e uma torneira 

d'agua no campo de futebol existente na Rua TEN. CEL. PM. Nezio Rita de Toledo Filho, em 

fronte ao número 298, Jardim dos Colibris; Nº 1934/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Realizar serviço de tapa buraco em alguns pontos da Rua Augusto de Oliveira Camargo - 

Jardim Pompeia; Nº 1935/22 - OTHNIEL HARFUCH - Instalar nos principais bairros do nosso 

município "Bueiro Inteligente"; Nº 1937/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar 

manutenção frequente e revitalização da Praça Darcy Ventaroli, no Parque Indaiá; Nº 1938/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Implantar redutor de velocidade e sinalização viária nas 

proximidades da Escola Infantil Kingdom, na Av. Jácomo Nazário, altura do número 740, 

Cidade Nova; Nº 1939/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Implantar um estacionamento de 

veículos na Rua José Fanger, na extensão da Praça Darcy Ventaroli, no Parque Indaiá, 

visando promover melhor organização do trânsito e mais segurança nos horários de entrada e 

saída da escola; Nº 1940/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Tornar sentido único a Rua 

Roberto Tomazelli, no Jardim Morada do Sol; Nº 1941/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Transformar a Rua Alberto Santos Dumont, entre a Rua Candelária e a Rua 15 de Novembro, 

em avenida de mão-dupla; Nº 1942/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Reparar buraco no piso 

asfáltico da pista de caminhada, área verde, na Rua das Camélias, 605 - Jardim Remulo Zoppi; 

Nº 1943/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar um projeto de coleta de resíduos classe I - 

Perigosos, no Município de Indaiatuba; Nº 1944/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar um 

bolsão de estacionamento gratuito para bicicletas no Centro Cultural Hermenegildo Pinto (O 

Piano), no Jardim Morada do Sol; Nº 1945/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Fortalecer a 

campanha entre os munícipes para, nos semáforos, não ajudar com dinheiro, mas encaminhar 

para o departamento responsável do município; Nº 1946/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Providenciar reparo no escoamento da água, localizado na Rua Victorio Zoppi, em frente aos 
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números 74/84 – Vila Costa e Silva; Nº 1947/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Viabilizar uma 

área pública para as Brecholeiras do Município; Nº 1948/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Incluir 

a modalidade de Jiu-Jitsu para munícipes acima de 16 anos, no Projeto Lazer Esportivo; Nº 

1949/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar câmera de segurança e monitoramento na Av. 

Nove de Dezembro, nas proximidades do Novo Hospital Escola do HAOC/Max Planck; Nº 

1950/22 - SILENE SILVANA CARVALINI, OTHNIEL HARFUCH - Viabilizar estudos para 

inserção de pediatra no Pré-Natal das gestantes; Nº 1951/22 - OTHNIEL HARFUCH - Efetuar 

aquisição de drones para policiamento e monitoramento do Município; Nº 1952/22 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Implantar programa esportivo com promoção e formação para atletas 

na modalidade Hipismo, no município de Indaiatuba; Nº 1953/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Efetuar sinalização escolar de trânsito na Av. Presidente Kennedy, em frente à E.E. Dom José 

de Camargo Barros; Nº 1954/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar a substituição do 

carro oficial da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Brasil, município de Indaiatuba; Nº 

1955/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar uma análise estrutural de todas as EMEBs, para 

que as obras ou reformas complexas sejam executadas no período de recesso ou férias 

escolares; Nº 1956/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar semáforo para pedestres na 

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

Antônio Zoppi, na Vila Sfeir; Nº 1957/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar a 

viabilidade de instalação de faixa elevada na Avenida Francisco de Paula Leite, nas 

imediações do número 1251, no Jardim Kioto II; Nº 1958/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar ações educativas para conscientização dos usuários das vias públicas sobre as 

condições de preferência para o uso correto das faixas de pedestres; Nº 1959/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Examinar a viabilidade de incluir mais espécies arbóreas no Plano de 

Arborização Urbana do Município de Indaiatuba; Nº 1960/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Construir uma área de lazer, com bancos, playground infantil, quadra poliesportiva e aparelhos 

de ginástica, no Jardim Monte Carlo; Nº 1961/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar o 

recapeamento do asfalto da Rua Alberto Santos Dumont, sobretudo, no trecho da via entre o 

Bairro Cidade Nova e a Vila Todos os Santos; Nº 1962/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Providenciar melhorias no acesso ao Condomínio Residencial Flamboyant, situado na Rodovia 

Cônego Cyriaco Scaranelo Pires, 2601, Parque Residencial Indaiá; Nº 1963/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Ampliar a implantação de semáforos inteligentes em diversos pontos do 

município; Nº 1964/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Efetuar melhorias no cruzamento 

entre a Rua Tuiuti e a 24 de maio; Nº 1965/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Efetuar 

estudos para a viabilização de “postes inteligentes”; Nº 1966/22 - ARTHUR MACHADO 
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SPÍNDOLA - Efetuar a viabilização de barreiras verticais ou tachões nas ciclovias da cidade; Nº 

1967/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Efetuar a viabilização de banheiros de alvenaria 

no Parque Ecológico e seus arredores; Nº 1968/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Solicitar junto 

ao Governo Estadual a instalação de um AME - Ambulatório Médico de Especialidades, no 

município de Indaiatuba; Nº 1969/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar junto ao 

Governo Federal um Centro Multidisciplinar de Cuidados Continuados; Nº 1970/22 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Viabilizar junto ao Governo Federal recursos para implantar um local 

denominado Lar da Mulher. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a indicações de suas 

autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) WILSON JOSÉ DOS SANTOS, LEANDRO JOSÉ 

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

SPÍNDOLA 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 389/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Congratula Rafael dos Santos, Campeão de MMA no Evento SFT ocorrido em 18 de setembro 

de 2022 na Academia FTT em Santana, Zona Norte de São Paulo, e por ter, no evento, 

conseguido o melhor e mais rápido nocaute em 10 segundos; Nº 419/22 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS, JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula o GCM Álvaro Augusto Barbosa dos Santos 

Ribeiro pela atuação em uma ocorrência na última segunda-feira, 03 de outubro de 2022, em 

que agiu rápido e com muita eficiência no salvamento de criança engasgada; Nº 420/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS, JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula a GCM Joana Darc 

Fernandes Guiraldo pela atuação em uma ocorrência na última segunda-feira, 03 de outubro 

de 2022, em que agiu rápido e com muita eficiência no salvamento de criança engasgada; Nº 

444/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o Grupo de Jovens JBCL (Jovens 

Buscando o Caminho da Luz) pelos 30 anos, comemorado neste ano de 2022; Nº 445/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula a Pastoral da Criança pela organização da "Tarde 

Alegre no Parque", realizada no dia 8 de outubro de 2022, na Praça GCM Antonio M. Bezerra, 

João Pioli; Nº 446/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o CGM 1ª Classe Vitor Tizziani, 

do Canil da GCM de Indaiatuba, em homenagem ao Dia Nacional da Guarda Civil, 

comemorado em 10 de outubro; Nº 447/22 - OTHNIEL HARFUCH - Congratula a aluna Ariel 

Andrade de Oliveira, finalista dos Jogos Escolares Estadual (JESSP), realizado na cidade de 

Praia Grande, na modalidade Xadrez; Nº 448/22 - OTHNIEL HARFUCH - Congratula o 

Professor de Educação Física Everton Manoel Matias pelo excelente trabalho desenvolvido nos 

Jogos Escolares Estadual (JESSP), na cidade de Praia Grande; Nº 449/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Congratula João Paulo Ferreira Lisboa por seus trabalhos sociais e pela sua luta 
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em prol do Dia da Consciência Negra; Nº 450/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula José 

Fernando Lopes Plaça, enfermeiro do PSF Jd. Brasil, pela sua atuação no atendimento de uma 

ocorrência na última segunda-feira, 03 de outubro de 2022, em que agiu rápido e com muita 

eficiência no salvamento de criança engasgada parcialmente, realizando uma manobra de 

obstrução de via aérea; Nº 451/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o agente 

policial Wagner M. Diniz pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de Prevenção à 

Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 452/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula o assistente social Luís Antônio de Souza pelo valioso trabalho desenvolvido no 

Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 453/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a escrivã de polícia Lívia C. Visconde pelo valioso 

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

Rosas; Nº 454/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a escrivã de polícia Thaís 

Cristina Marques Gargantini pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de Prevenção à 

Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 455/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Congratula Maria E. de Aguiar Martins pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de 

Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 456/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Congratula a escrivã de polícia Rita de Cássia Lucarelli pelo valioso trabalho 

desenvolvido no Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 

457/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula Claret Tocareli Nery pelo valioso trabalho 

desenvolvido no Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 

458/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula o escrivão de polícia Fabiano Sordilli 

Caetano Rolindo pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de Prevenção à Violência 

contra a Mulher – Caminho das Rosas; Nº 459/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a 

Sra. Nícea Maria Gaspar Magnusson em homenagem ao "Dia do Professor", comemorado todo 

dia 15 de outubro; Nº 460/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Sra. Lourdes dos 

Santos Salve Roquejani em homenagem ao "Dia do Professor", comemorado todo dia 15 de 

outubro; Nº 461/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Congratula o empresário Carlos Wizard Martins, 

pela sua participação no projeto que abordou em uma palestra muito abrangente e 

esclarecedora o tema autismo, no dia 08/10/2022; Nº 462/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Congratula Fernanda Alves Fernandes, idealizadora do projeto que abordou em uma palestra 

muito abrangente e esclarecedora o tema autismo, no dia 08/10/2022; Nº 463/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Manifesta pesar pelo falecimento de Alzira Baroni Busch, ocorrido aos 11 de 

outubro de 2022; Nº 464/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula Sthefany Gambale dos 

Santos pelas conquistas dos títulos de Campeã Regional de Hipismo na modalidade salto; Nº 
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465/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula Heiky Gambale dos Santos pelas conquistas 

dos títulos de Campeão Regional de Hipismo, na modalidade salto; Nº 466/22 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Congratula o Policial Militar Antônio Sérgio Servelim pelos 09 anos como 

Instrutor do Programa PROERD, no município de Indaiatuba; Nº 467/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Congratula a Policial Militar Maria José Tardin, pelos 20 anos de Coordenação do 

Programa PROERD no município de Indaiatuba; Nº 468/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Congratula a Profa. Rejane Pinto Nitsch em homenagem ao “Dia do Professor”, comemorado 

todo 15 de outubro; Nº 469/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula Gabriela Tavares pela 

conquista do TOP 5 no Mr Olympia SulAmericana, campeonato profissional categoria 

Wellness; Nº 472/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Pesar pelo falecimento de Devanir Marcelo 

Garcez, ocorrido aos 16 de outubro de 2022. A seguir, usaram da palavra para justificar as 

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

RIBEIRO, SILENE SILVANA CARVALINI, ANA MARIA DOS SANTOS, OTHNIEL HARFUCH, 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS e JORGE LUÍS LEPINSK. Colocadas em votação, as moções, 

com exceção das moções de pesar, foram APROVADAS (por unanimidade). Com a palavra, o 

Sr. Presidente informou que as moções de pesar serão enviadas às famílias enlutadas, nos 

termos do artigo 165, § 2º, do Regimento Interno. Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura 

das matérias apresentadas: Projeto de Decreto Legislativo Nº 22/22 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Dispõe sobre a concessão de "Título Honorífico de Cidadã Benemérita Dr. Caio 

da Costa Sampaio" à Sra. Eliana Belo Silva; Projeto de Decreto Legislativo Nº 24/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre a concessão da honraria Ordem Votura de 

Mérito Cultural à Sra. Tânia Castanho Ferreira; Projeto de Lei Nº 175/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Institui no Calendário Oficial do Município a Campanha de Conscientização 

sobre a Tuberculose, a ser realizada anualmente no mês de março; Projeto de Lei Nº 179/22 – 

Executivo Municipal - Dispõe sobre afetação de bens públicos pertencentes ao Município. 

Todos os projetos lidos foram encaminhados às comissões permanentes a eles pertinentes, 

para a elaboração dos devidos pareceres, nos termos do artigo 168, caput, do Regimento 

Interno. Em seguida, a Mesa da Câmara apresentou Requerimento de Urgência Especial ao 

Projeto de Lei Nº 179/2022 - Executivo Municipal - Dispõe sobre afetação de bens públicos 

pertencentes ao Município. Colocado em votação, o requerimento de regime de urgência 

especial foi APROVADO (por unanimidade) e o referido projeto passou a ter preferência sobre 

todas as matérias da Ordem do Dia, nos termos do artigo 134, parágrafo único, do Regimento 

Interno. Na sequência, a Mesa apresentou mais dois requerimentos de urgência especial aos 

projetos apresentados e recebidos em Plenário: Projeto de Lei Complementar Nº 5/2022 – 
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Executivo Municipal - Dispõe sobre a criação de cargos e funções de confiança no Quadro 

Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal de que tratam a Lei Complementar n° 47, de 20 de 

dezembro de 2018, e a Lei n° 7.565, de 23 de março de 2021, reorganiza o Sistema de 

Controle Interno no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo, 

altera dispositivos das Leis Complementares n° 45, 46 e 47, todas de 20 de dezembro de 2018, 

e da Lei n° 5.947, de 23 de novembro de 2011, e dá outras providências; e Projeto de Lei 

Complementar Nº 6/2022 - Executivo Municipal - Dispõe sobre a criação e extinção de cargos 

nos quadros de pessoal da administração indireta, de que tratam a Lei Complementar n° 24, de 

10 de setembro de 2014, e as Leis Complementares n° 50 e 51, ambas de 20 de dezembro de 

2018, e dá outras providências. Colocados em votação, os requerimentos de regime de 

urgência especial foram APROVADOS (favoráveis: ALEXANDRE CARLOS PERES, ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUIS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ 

PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, 

SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS; contrários: ANA MARIA DOS 

SANTOS e RICARDO LONGATTI FRANÇA) e os referidos 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: A Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes projetos: Projeto de Lei 

Complementar Nº 5/2022 - Executivo Municipal - Dispõe sobre a criação de cargos e funções 

de confiança no Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal de que tratam a Lei 

Complementar n° 47, de 20 de dezembro de 2018, e a Lei n° 7.565, de 23 de março de 2021, 

reorganiza o Sistema de Controle Interno no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do Poder Executivo, altera dispositivos das Leis Complementares n° 45, 46 e 47, todas de 20 

de dezembro de 2018, e da Lei n° 5.947, de 23 de novembro de 2011, e dá outras 

providências; e Projeto de Lei Complementar Nº 6/2022 - Executivo Municipal - Dispõe sobre a 

criação e extinção de cargos nos quadros de pessoal da administração indireta, de que tratam 

a Lei Complementar n° 24, de 10 de setembro de 2014, e as Leis Complementares n° 50 e 51, 

ambas de 20 de dezembro de 2018, e dá outras providências. Colocados em discussão, com a 

palavra, o Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA manifestou o voto contrário aos 
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projetos, apesar de destacar algumas mudanças positivas, em razão de terem sido 

apresentados minutos antes da sessão e não ter tido tempo suficiente para análise. Ainda em 

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

vereadores tiveram uma reunião prévia com os responsáveis pela elaboração dos projetos, 

onde tiveram a possibilidade de sanar todas as dúvidas, e ressaltou que o regime de urgência 

é um procedimento legal, previsto no Regimento Interno; em seguida, fez uma breve 

explicação sobre a matéria, esclarecendo que os cargos extinguidos serão substituídos por 

cargos concursados, e que alguns problemas de diferenças salariais serão resolvidos. Ainda 

em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA comentou que 

não foi convidado para a reunião que antecedeu a sessão, momento em que o Sr. Presidente 

lembrou a todos que sempre acontece essa reunião às segundas-feiras, dezessete horas. Com 

a palavra, o Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA comentou que entende que não 

pode haver burocracia, mas que o projeto, mesmo aprovado, entrará em vigor apenas em 

janeiro, enfatizando que não poderá votar favorável àquilo que não tem conhecimento na 

totalidade. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que poderia suspender a sessão até que 

os vereadores da oposição lessem o projeto na íntegra, caso solicitassem. Com a palavra, o 

Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA explicou alguns pontos citados pelo vereador 

da oposição em relação ao GPAP pago aos professores, e comentou que, mesmo entrando em 

vigor apenas em janeiro, é importante que os funcionários abrangidos tenham a segurança 

jurídica que terão os seus salários equiparados desde o presente momento. Colocados em 

votação, os dois projetos foram APROVADOS (favoráveis: ALEXANDRE CARLOS PERES, 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUIS LEPINSK, 

LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS; contrários: ANA 

MARIA DOS SANTOS e RICARDO LONGATTI FRANÇA); Projeto de Lei Nº 179/2022 - 

Executivo Municipal - Dispõe sobre afetação de bens públicos pertencentes ao Município. 

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

explicou que o projeto está transformando um terreno inutilizado pela Prefeitura em uma rua 

que irá fazer ligação ao Centro Esportivo do Morada do Sol. Colocado em votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Decreto Legislativo Nº 21/2022 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Dispõe sobre a concessão de "Titulo Honorífico de Cidadã Benemérita Dr. Caio da 

Costa Sampaio" à Maria Apparecida Perucci Gaspar. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 169/2022 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Denomina Rua Sivanei Antonio Pigatto, o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé, 
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que especifica. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto 

de Lei Nº 173/2022 - ANA MARIA DOS SANTOS - Institui e inclui no calendário do município o 

"Dia Internacional dos Contadores de Histórias", 20 de março. 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 segunda votação. Não havendo mais nenhuma proposição 

a ser deliberada e nenhum inscrito à Palavra Livre, o Sr. Presidente agradeceu a presença e a 

atenção de todos, ressaltando que as discussões são democráticas e válidas, sempre 

buscando o bem da população. Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e doze 

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 29ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 17 de outubro de 2022 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Boa tarde a todos. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Boa tarde. 

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

Nós vamos iniciar mais uma sessão ordinária. Queria aqui agradecer a presença de todos, 

imprensa falada, escrita, aos nobres colegas vereadores. E declaro aberta a 29ª Sessão 

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

vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: “Em seu coração o homem planeja o seu 

caminho, mas o Senhor determina os seus passos.” Provérbios, Capítulo 16, Versículo 9. 

EXPEDIENTE 

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

Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da Ata da 28ª Sessão 

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

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

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

Ata foi aprovada por unanimidade. Vamos para as indicações. Com a palavra a primeira-

secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações.  

Luiz Chiaparine, “Diminuir a canaleta que fica na Rua Sebastião Pereira da Silva com a Rua 

Paraguai - bairro Moacyr Arruda”. 

Wilson Índio da Doze, “Tomar providências sobre a Zona Azul, em relação a multas de 

trânsito”. 

Pepo, “Criar sistemas e mecanismos de incentivos a atividades tecnológicas e de inovação, 

visando o desenvolvimento sustentável de Indaiatuba”. 
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Hélio Ribeiro, “Estudar a viabilidade de fornecer apoio, no sentido de auxiliar o controle do 

trânsito, nos horários de entrada e saída de alunos da Escola Professora Maria Cecília Ifanger”. 

Othniel Harfuch, “Instalar nos principais bairros do nosso município bueiro inteligente”. 

Alexandre Peres, “Transformar a Rua Alberto Santos Dumont, entre a Rua Candelária e a Rua 

15 de Novembro, em avenida de mão dupla”. 

Leandro Pinto, “Incluir a modalidade de jiu-jitsu para munícipes acima de 16 anos no Projeto 

Lazer Esportivo”. 

Ana Maria dos Santos, “Implantar programa esportivo com promoção e formação para atletas 

na modalidade hipismo, no município de Indaiatuba”. 

Sérgio Teixeira, “Efetuar uma análise estrutural de todas as Emebs, para que as obras ou 

reformas complexas sejam executadas no período de recesso ou férias escolares”. 

Ricardo França, “Examinar a viabilidade de incluir mais espécies arbóreas no Plano de 

Arborização Urbana do município de Indaiatuba”. 

Arthur Spíndola, “Efetuar a viabilização de barreiras verticais ou tachões nas ciclovias da 

cidade”. 

Silene Carvalini, “Viabilizar junto ao governo federal recursos para implantar um local 

denominado Lar da Mulher”. 

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, primeiro a Deus. Boa noite a imprensa 

falada e escrita. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, meus amigos vereadores. Boa noite a 

cada um presente aqui. Hoje a Casa está bonita mesmo. Ivan, presidente do Procon, João 

Tertuliano, mas hoje feliz também porque eu estou vendo aqui um casal, meus amigos de 

faculdade, Doutor Sérgio Servelim e a Doutora Karen. Muito feliz ver vocês aqui hoje. Meus 

amigos também da Paróquia Santo Antônio, lá do grupo de jovem, o qual eu também faço 

parte, fiz muito tempo, e da Pastoral da Criança.  

Sr. Presidente, entre as minhas indicações eu quero falar de duas. Todo mundo sabe que hoje 

nós temos a Zona Azul em nossa cidade, mas a Zona Azul só é para receber, entendeu? 

Porque se nós tivermos um carro danificado, nós não vamos receber, furtado, roubado pior 
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ainda. Eu acho que a responsabilidade objetiva é deles também. Mas o gozado é que os seus 

funcionários hoje só faltava eles terem um porte de arma, porque quando eles vão abordar 

alguém, eles vão muitos deles sem nenhum pingo de educação. Então eu acho que está na 

hora também do poder público também começar a analisar esse fato. Porque se eles são 

responsáveis por tudo o que ocorre na cidade, eles têm que ser responsáveis quando o carro é 

furtado, ou quando é causada alguma danificação em um carro, e principalmente eles terem 

uma forma de tratar melhor o povo, porque queira ou não queira as multas que eles fazem que 

eles recebem o salário. Então, isso tem que ser revisto também. 

Quero falar também aqui, Sr. Presidente, do nosso ginásio [ininteligível], onde hoje nós temos 

as hidroginásticas, graças a Deus, são muitas na nossa cidade, mas tem muitas também que 

não têm horário para a terceira idade. Então o nosso secretário Marquinho, vai aqui meu 

abraço, como eu sempre falo, é um dos melhores hoje da cidade de Indaiatuba, então acho 

que está na hora, sim, dele começar também a ver esses locais que não têm a hidroginástica 

para as pessoas de terceira idade, para que eles também possam fazer uso. Sr. Presidente, 

obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Quero aqui registrar a presença do 

Eduardo Tonin, futuro vereador. Falo futuro, porque em breve estará nessa Casa legislando, 

substituindo o vereador Ricardo França, que vai para a Assembleia Legislativa. Quero aqui 

registrar a presença do secretário Guilherme Magnusson e também parabenizá-lo pelo 

brilhante trabalho que vem fazendo frente à Secretaria de Meio Ambiente de Indaiatuba. As 

indicações continuam em discussão. Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

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

Boa noite, meus amigos, nobres vereadores, todo o público presente. Boa noite aqui à 

imprensa escrita e falada, a todos que nos assistem pela rede social. Gostaria aqui de 

cumprimentar meus amigos aqui, João Paulo, da Semurb, João Tertuliano, Ivan, coordenador 

aqui do centro de lutas, Alessandro, com a sua esposa, Eduardo Tonin, nosso futuro vereador, 

Guarda Municipal aqui presente.  

Sr. Presidente, hoje é uma... a minha indicação é um estudo da secretaria responsável para 

incluir a modalidade de jiu-jitsu para o município acima de dezesseis anos. Nós temos o 

Esporte Cidadão, que é de seis a catorze anos, essa modalidade já existe. Juventude 

Esportiva, de quinze a vinte e um anos, também já existe essa modalidade de jiu-jitsu. Já o 

Lazer Esportivo, que é acima de dezesseis anos, não existe. Então às vezes os pais levam as 
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crianças para praticar o esporte e querem fazer um jiu-jitsu. A gente tem muita reclamação. 

Então fica aqui uma dica para o nosso secretário de Esporte, o Marquinhos, que possa ser 

inclusa essa modalidade. 

Também gostaria aqui de mandar um abração aqui para o meu amigo Guilherme Magnusson, 

um excelente trabalho prestado à frente da Secretaria de Meio Ambiente. 

Por hoje é só, Sr. Presidente. Uma boa noite a todos. Uma ótima sessão. 

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

vereadora Ana Maria dos Santos. 

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

integrantes da Mesa. Boa noite aos vereadores e essa plateia linda hoje, esse Plenário está 

muito bonito. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu falar da minha indicação, eu quero 

me apresentar para o público de casa, para os deficientes visuais. O meu nome é Ana Maria, 

tenho um metro e sessenta, estou hoje de cabelo... tenho cabelos longos, porém, hoje estão 

presos, sou morena, estou com um vestido verde longo e sandália de salto alto cor de rosa.  

A Indicação que eu trago hoje é a de nº 1.952, onde eu solicito um programa esportivo com 

promoção e formação para atletas na modalidade hipismo no município de Indaiatuba. O 

hipismo é uma modalidade esportiva que traz grandes benefícios ao corpo e principalmente à 

mente. É frequente o relato de pessoas que praticam a modalidade desenvolverem alegria ao 

montar através da conexão com o animal, contribui para a diminuição do nível de estresse, 

melhora a coordenação motora, equilíbrio, a postura, a resistência aeróbica e regula a pressão 

arterial. Proporciona também benefícios psicológicos, como rapidez dos reflexos e 

desenvolvimento da percepção de si próprio, melhora a autoconfiança, o processo de 

aprendizagem escolar e a socialização. No município, temos jovens, talentos praticantes do 

esporte e inclusive campeões na modalidade. Diante do exposto, solicito que seja implantado 

um programa esportivo com promoção e formação para atletas na modalidade hipismo no 

município. Peço que o Executivo, que o prefeito analise essa nossa indicação, trazendo assim 

melhora, porque o hipismo, até para quem tem AVC, na recuperação ele ajuda muito, crianças 

ou adultos limítrofes, que têm os seus movimentos limitados, também conseguem praticar esse 

esporte, com todo o aparelho, com toda a estrutura adequada. Então fica aqui o meu pedido, 

que a prefeitura trabalhe e olhe com carinho para essa nossa indicação. Gratidão e boa sessão 

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

Com a palavra o vereador Professor Sérgio. Cumprimentar aqui o João Tertuliano, Ivan Gilio, 

Ivan Nogueira, e João Lisboa. Está bem acompanhado hoje, hein, João? 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa tarde a todos, todos os presentes, pessoal que 

nos acompanha em casa, os vereadores, presidente, a nossa intérprete. Fiz algumas 

indicações aqui, a de destaque é a 1.955, onde eu solicito que faça-se uma análise das Emebs, 

das escolas municipais, para que se for realizar alguma reforma complexa, que se realize isso 

no período de férias ou recesso escolar. Porque é praticamente inviável, impossível você 

desenvolver um bom trabalho com as crianças com barulho de reforma nas escolas, tá? Então 

claro que uma ou outra manutenção pequena, isso vai ocorrer durante o ano, mas aquelas 

mais complexas que sejam realizadas no período de férias e recesso escolar, para não 

atrapalhar o desenvolvimento do trabalho, para não atrapalhar o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, certo? 

Uma outra indicação que eu faço aqui, que é a 1.968, é solicitar junto ao governo estadual a 

instalação de um AME, um Ambulatório Médico de Especialidades, no nosso município, porque 

isso iria desafogar e muito o nosso sistema municipal, tá? Nós precisamos dessa ajuda do 

governo estadual, já que a gente tem um bom relacionamento com ele. 

Uma outra indicação é a 1.963, para ampliar a implantação de semáforos inteligentes em 

diversos pontos do nosso município, para fazer com que esse fluxo seja mais viável, mais 

rápido, facilitando aí o deslocamento dentro do nosso município. 

E mais uma indicação que eu faço aqui é para melhorar a campanha, solicitando aos 

munícipes que não colabore com dinheiro nos semáforos, para aquelas pessoas que estão 

vivendo em situações de rua, mas encaminhem para o órgão responsável, certo? Porque isso 

está causando um transtorno para os munícipes, certo? Então a gente tem que fazer um 

encaminhamento e não colaborar com dinheiro ali nos semáforos, tá joia? Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ainda nas moções (sic). Com a palavra o 

vereador Arthur Spíndola. 

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

ótima noite a todos, a todos os vereadores, a imprensa que nos acompanha, quem nos 

acompanha também na internet. Um abraço para o meu grande parceiro Ivan Gilio, para o 

Joãozinho do lado dele também, sempre bem-vindos nessa Casa, a todos vocês desse 
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Plenário cheio. Como é bom ver as pessoas dentro da nossa cidadania, do que é o chão de 

fábrica aqui, onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente consome, onde a gente 

produz: a nossa cidade, o nosso município. Mandar um abraço também ao pessoal da Guarda 

Municipal ali em cima, estou vendo os meninos do canil, mais algumas pessoas ali, alguns 

guardas. Sejam sempre muito bem-vindos. 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, efetuar melhorias no cruzamento entre a Rua Tuiuti e Vinte e 

Quatro de Maio. Eu acho que vários acompanharam aí nas redes sociais, nós tivemos até um 

capotamento na semana passada, já foi algo que já foi solicitado pelo nosso gabinete. Na 

época, a Secretaria de Obras instalou uma lombada elevada no local, reduziu, mas pelo jeito, 

infelizmente, não foi o que adiantou. Então mais uma vez a gente precisa rever aquele 

cruzamento. 

Também, Sr. Presidente, efetuar viabilização de barreiras verticais ou tachões nos caminhos 

das ciclovias. O que acontece? A gente precisa buscar sempre meios alternativos, precisa 

incentivar a utilização de meios saudáveis como a bicicleta. E quando a gente tem algumas 

ciclovias que são próximas aos carros, isso acaba desmotivando, porque as pessoas têm medo 

de acontecer algum acidente, alguém dormir, alguém invadir a faixa. Então, se a gente 

conseguisse algum tipo de barreira vertical, ou os próprios tachões, que não vão evitar, mas 

vão alertar, vão trazer um pouco de segurança, a gente incentiva o uso dessas bicicletas, que é 

algo que é fundamental para a saúde. A gente vive na cidade da bike, uma cidade plana, a 

gente tem que incentivar cada vez mais. Mais bicicleta, menos carros. 

E por último e não menos importante, Sr. Presidente, a construção de banheiros de alvenaria 

no Parque Ecológico ou seus arredores. A gente verificou bastante isso em relação aos shows 

realizados, mas é um pedido constante. A gente já fez algumas vezes, vamos refazer esse 

pedido, porque é um local que precisa desse tipo de estrutura. O parque, quanto mais ele 

estiver estruturado, é melhor para o nosso município, é o nosso cartão postal. E banheiros de 

alvenaria seria uma ótima alteração no nosso layout para transformar cada vez mais 

aconchegante os finais de semana e os passeios dos indaiatubanos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a palavra o vereador Alexandre 

Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite, pessoal. Mais uma vez, é uma 

satisfação enorme estar aqui o nosso Plenário cheio, com as pessoas acompanhando aqui as 
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ações do Legislativo da nossa querida cidade. Bom, essa primeira parte da sessão, ela fala das 

indicações, que é isso o que todo mundo está fazendo agora. As indicações são aquelas 

sugestões que os vereadores recebem no gabinete, e que ele dá uma filtrada, verifica o que 

realmente procede, e encaminha através de indicação para o Executivo, para o Sr. Prefeito 

analisar junto ao seu secretariado. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos... aqui 

está na Pauta cinquenta e duas indicações, vinte e três, ou seja, quarenta e quatro por cento, é 

relacionada a questão da mobilidade e do trânsito. A grande... sempre em torno da metade da 

nossa Pauta sempre é relativo a isso. Apesar da nossa equipe de trânsito ser muito esforçada, 

muito competente, sempre tem algo a mais para se fazer e para se trabalhar com relação a 

melhorias na mobilidade e no trânsito.  

A indicação que eu vou destacar hoje aqui é mais uma que vem de encontro a isso, para a 

gente melhorar a nossa mobilidade. Eu estou pedindo aqui para que se transforme a Rua 

Alberto Santos Dumont, localizem aí, centro da cidade, Alberto Santos Dumont, entre a Rua 

Candelária e a Rua Quinze de Novembro, ali na esquina do shopping Jaraguá, ali onde fica a 

antiga fábrica do Vila Nova. Aquela área está passando um processo de desmembramento, 

então o momento é agora, para que se desaproprie um trecho ali, ou se negocie com os 

herdeiros da fábrica Vila Nova, para que se crie nesse trecho uma avenida de mão dupla. 

Porque daí quem sobe a Candelária, chegando na Santos Dumont ela pode entrar à direita e já 

cai em uma avenida, ali iria desafogar bastante o trânsito daquele miolo. Então só para vocês 

entenderem de novo, Alberto Santos Dumont, entre Candelária e Quinze de Novembro, tem 

aquela antiga fábrica do Vila Nova que está abandonada, que está passando por um processo 

de desmembramento, é um momento de se, ou desapropriar, ou negociar, para que se torne 

uma avenida de mão dupla ali, que aquilo vai desafogar bastante o trânsito daquela região. E 

acredito que se tiver outros vereadores que vão falar ainda, vai ter mais coisa de trânsito ainda. 

Mas eu queria destacar essa para que vocês soubessem. Muito obrigado. 

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

indicações serão encaminhadas para o Executivo para análise e providências. Vamos para as 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Pepo, “Congratula Rafael dos Santos, campeão de MMA, no Evento SFT, ocorrido em 18 de 

setembro de 2022, na Academia FTT, em Santana, zona norte de São Paulo, e por ter, no 

evento, conseguido o melhor e mais rápido nocaute em dez segundos”. 
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Wilson Índio da Doze, e Pepo, “Congratula o guarda civil municipal Álvaro Augusto Barbosa 

dos Santos Ribeiro pela atuação em uma ocorrência na última segunda-feira, dia 3 de outubro 

de 2022, em que agiu rápido e com muita eficiência no salvamento de uma criança 

engasgada”. 

Wilson Índio da Doze, e Pepo, “Congratula Joana Darc Fernandes, guarda civil municipal...”. 

Perdão. “Joana... Congratula a guarda civil municipal Joana Darc Fernandes Guiraldo pela 

atuação em uma ocorrência na última segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, em que agiu 

rápido e com eficiência no salvamento de uma criança engasgada”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula o Grupo de Jovens JBCL (Jovens Buscando o Caminho da 

Luz) pelos 30 anos, comemorado neste ano de 2022”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula a Pastoral da Criança pela organização da Tarde Alegre no 

Parque, realizada no dia 8 de outubro de 2022, na Praça Antonio Bezerra, João Pioli”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula o guarda civil 1ª classe Vitor Tizziani, do Canil de Indaiatuba, em 

homenagem ao Dia Nacional da Guarda Civil, comemorado em 10 de outubro”. 

Othniel Harfuch, “Congratula a aluna Ariel Andrade de Oliveira, finalista dos Jogos Escolares 

Estadual, realizado na cidade de Praia Grande, na modalidade xadrez”. 

Othniel Harfuch, “Congratula o professor de Educação Física Everton Manoel Matias pelo 

excelente trabalho desenvolvido nos Jogos Escolares Estadual, na cidade de Praia Grande”. 

Pepo, “Congratula João Paulo Ferreira Lisboa por seus trabalhos sociais e pela sua luta em 

prol do Dia da Consciência Negra”. 

Pepo, “Congratula José Fernando Lopes Plaça, do PSF Jardim Brasil, pela sua atuação no 

atendimento de uma ocorrência na última segunda-feira, 3 de outubro de 2022, em que agiu 

rápido e com muita eficiência no salvamento de criança engasgada parcialmente, realizando 

uma manobra de obstrução de via aérea”. 

Silene Carvalini, “Congratula o agente policial Wagner Diniz, congratula o assistente social Luís 

Antônio de Souza, congratula a escrivã de polícia Lívia Visconde, congratula a escrivã de 

polícia Thaís Cristina Marques, congratula Maria Aguiar Martins, congratula a escrivã de polícia 

Rita de Cássia Lucarelli, congratula Claret Tocareli Nery e congratula o escrivão de polícia 

Fabiano Sordilli Caetano Rolindo pelo valioso trabalho desenvolvido no Programa de 

Prevenção à Violência contra a Mulher Caminho das Rosas”. 
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Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Nícea Maria Gaspar Magnusson, congratula a Senhora 

Lourdes dos Santos Salve Roquejani em homenagem ao Dia do Professor, comemorado no dia 

15 de outubro”. 

Hélio Ribeiro, “Congratula o empresário Carlos Wizard Martins pela sua participação no projeto 

que abordou em uma palestra muito abrangente e esclarecedora o tema Autismo, no dia 

8/10/2022”. 

Hélio Ribeiro, “Congratula Fernanda Alves Fernandes, idealizadora do projeto que abordou em 

uma palestra muito abrangente e esclarecedora o tema Autismo, no dia 8/10/2022”. 

Pepo, “Manifesto de pesar pelo falecimento de Alzira Baroni Busch, ocorrido aos 11 de outubro 

de 2022”. 

Ana Maria dos Santos, “Congratula Sthefany Gambale dos Santos, congratula Heiky Gambale 

dos Santos, pelas conquistas dos títulos de Campeão Regional de Hipismo na modalidade 

salto”. 

Ana Maria dos Santos, “Congratula o policial militar Antônio Sérgio Servelim pelos 9 anos como 

instrutor do Programa Proerd no município de Indaiatuba, congratula a policial militar Maria 

José Tardin pelos 20 anos de Coordenação do Programa Proerd no município de Indaiatuba”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Professora Rejane Pinto Nitsch em homenagem ao Dia do 

Professor, comemorado 15 de outubro”. 

Leandro Pinto, “Congratula Gabriela Tavares pela conquista do Top 5 no Mr. Olympia Sul-

Americana, campeonato profissional categoria Wellness”. 

Pepo, “Pesar pelo falecimento de Devanir Marcelo Garcez, ocorrido em 16 de outubro de 

2022”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Professor Sérgio. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Gente, eles precisam escrever [ininteligível] 

essa... 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Agora já boa noite. Agradecer mais uma vez a 

presença de todos. Não falo o nome de um ou de outro para não esquecer de ninguém, senão 

eu vou falar o nome de um e de outro, pronto, aí alguém acaba me cobrando, tá? Mas isso é 
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muito bom. Como o vereador Alexandre Peres falou, é muito bom ver essa Casa cheia, porque 

essa Casa é de vocês, tá? Essa Casa é do povo de Indaiatuba. Então nós precisamos dessa 

Casa cheia.  

Eu quero fazer uma moção aqui à Guarda Civil Municipal, em nome aqui do guarda de primeira 

classe Vitor Tizziani, à área do canil, que faz um trabalho, assim, excelente, de primeira 

categoria. Todos os munícipes agradecem o trabalho que é realizado, o cuidado que vocês têm 

com os cães, o amor e o carinho que vocês têm com eles, o que vocês passam isso para os 

nossos alunos, os alunos das nossas escolas municipais estaduais. Recentemente, eles 

fizeram uma apresentação lá na Escola Estadual Professor Geraldo Eneas de Campos, e a 

criançada lá, os adolescentes ficaram encantados. Então fica aqui a minha homenagem, tá? 

Porque no dia dez de outubro comemora-se o Dia da Guarda Municipal. E o canil da Guarda é 

composto por três viaturas, todas elas adaptadas para os cães, contam com doze integrantes: 

Tizziani, Vinícius, Guarbo, Monzi, Ney, Jaime Rodrigues, Murilo, Eduardo Souza, Guilherme, 

Cassiano, dois... e os estagiários Poli e Lucas Fernando. Essa guarda tem como seu 

representante o secretário inspetor Sandro Bezerra de Lima e o diretor comandante Edson 

Donizete Massaioli, ambos de parabéns pelo trabalho que realizam pela nossa cidade. 

Agora, eu quero homenagear três pessoas que fizeram toda a diferença e ainda fazem pelo 

exemplo que são, três pessoas, quando eu cheguei em Indaiatuba, em dois mil e seis, eu tive a 

oportunidade de conhecer duas delas de imediato, e a terceira eu conheci em dois mil e sete. 

Gostaria que as três ficassem de pé conforme eu fosse falando: a Professora Nícea Maria 

Gaspar Magnusson, a Professora Maria de Lourdes dos Santos Salve Roquejani, e a 

Professora Rejane Pinto Nitsch. No último dia quinze, nós comemoramos o Dia do Professor, e 

não existe em nenhum lugar do mundo qualquer profissão se você não tem o professor. Ele é a 

base, ele não é o suprassumo, ele é a base de tudo, seja da Educação Infantil até o nível 

superior. Algumas instituições valorizam o nível superior, mas esquecem da base. É na base 

que eu vou ensinar o aluno a ler, a escrever, a desenvolver o cognitivo. E essas três fizeram 

isso, mas com prioridade e com majestade. A Rejane, diretora da Escola Geraldo Eneas, 

quando eu cheguei em dois mil e seis. A Nícea foi a minha coordenadora, depois vice-diretora 

e depois diretora. Foi muito bem acolhido ali, e todos os alunos daquela escola também. 

Alguns pais chegavam e falam: “Nossa, mas essa escola é escola particular”. A Lourdes fui 

conhecer em dois mil e sete, quando comecei a trabalhar no Colégio Escala. E até hoje 

lamento de não ter levado minha filha antes para ela ministrar aula para a minha filha, uma 

excelente professora do Ensino Fundamental 1, terceiro ano naquela época, né, Lourdes? 
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Então fica aqui o meu agradecimento a todos os professores da rede municipal, da rede 

estadual e da rede privada e principalmente a essas três que estão aqui representando, tá? Eu 

gostaria de uma salva de palmas para elas e para a Guarda Municipal. Obrigado. 

[Aplausos] 

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

a palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos, presidente, vereadoras, vereadores, 

público presente. Tenho aqui duas moções de hoje. Quero fazer um comentário sobre uma 

moção que eu apresentei na semana passada para a Giovana, e a Giovana naquele dia não 

pôde vir, que ela estava estudando, e a Giovana participou do Parlamento Jovem, um projeto 

que nós criamos em dois mil e dezenove, dois mil e vinte. Naquela ocasião, ela apresentou 

uma indicação para que fosse criado o botão do pânico. A partir do momento que tinha sido 

criado o Caminho das Rosas, que é aquele projeto que a Tânia Castanho que foi a 

idealizadora, de proteção às mulheres vítimas de violência. E foi criado o botão do pânico. 

Recentemente, uma mulher foi salva porque apertou esse botão do pânico. A Giovana viu a 

reportagem, falou: “Lembra que teve o parlamento, e eu fiz?”. E a gente fez uma moção 

parabenizando ela por essa indicação que ela fez lá em dois mil e dezenove. E o Caminho das 

Rosas hoje é um sucesso. Parabéns, mais uma vez, Giovana. 

E também fiz duas outras moções. A Fernanda Fernandes está aqui. Nós conversamos foi em 

março, não é, Fernanda? Acho que foi em março, ela me procurou, que ela queria fazer um 

evento sobre autismo, não é? E ela fez esse evento agora no dia oito de outubro, aconteceu lá 

no Piano da Morada do Sol, com importantes palestras lá. Teve uma palestra do Senhor Carlos 

Wizard, que eu vou falar daqui a pouco, falando sobre autismo, uma história de superação, da 

Ana, psicopedagoga, com o tema Minha Nobre Missão, da Naiara falando dos direitos do 

autista, enquanto as crianças ficaram na recreação. E na grande maioria das vezes essas 

ações, como essa que diz respeito ao autismo, e tantas outras, acontece porque, no caso da 

Fernanda, ela tem um sobrinho de cinco anos que tem autismo. Ela viu o quanto é difícil, 

quanto é complicado para essas famílias que têm um filho, que têm um parente que tem 

autismo lidar com essa situação. Inclusive, uma das minhas propostas enquanto candidato, 

mas eu creio que independente de ter sido eleito ou não, é uma causa que eu quero e vou 

continuar defendendo, é a criação de centros especializados de atendimento ao autista, que dê 

atenção ao autismo, porque essas mães enfrentam grandes dificuldades. Já começa no 
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diagnóstico, porque se as mães, os familiares, conseguissem o diagnóstico precoce, ficaria 

muito mais fácil lidar com essa situação. Então eu quero parabenizar a Fernanda, que 

organizou esse evento com apoio do Senhor Carlos Wizard, do instituto que o Carlos Wizard 

fundou, e que foi tão importante para as pessoas que lá compareceram. Parabéns, viu, 

Fernanda, por essa ação, por essa iniciativa. Eu tenho certeza que não vai ser só esse evento 

e não é só isso que você faz pela causa do autismo. Tem os parabéns dessa Casa de Leis. 

E uma outra moção é para o Senhor Carlos Wizard, que também tem uma história muito 

interessante relacionada ao autismo. Em determinado momento da vida dele, dois filhos dele, 

os dois sofreram um acidente automobilístico, e um dos seus filhos ficou em estado grave, ele 

e a esposa começaram a orar para que Deus restabelecesse a saúde, restabelecesse a vida 

desse filho. E a mulher, a esposa dele fez um proposito lá no coração dela, que se Deus 

curasse o filho dela, ela iria adotar uma criança. Ela orando de lá, ele orando de cá. O 

propósito foi aceito, eles adotaram duas crianças naquela época. E uma dessas crianças tem 

autismo. Então, o Senhor Carlos começou a discutir, começou a atuar muito nessa causa. Um 

pouco para vocês saberem dele, ele é o fundador da Wizard Idiomas e tantas outras empresas 

que ele tem, é palestrante, autor de obras importantes, como Vencendo a Própria Crise, O 

Desejo de Vencer, Desperte o Milionário que Há em Você, e do Zero ao Milhão. Um 

empresário de sucesso que tem um trabalho muito importante na questão do autista, na 

questão do autismo. Nós sabemos que muitas coisas ainda faltam para essa causa, mas 

sabemos que nós temos um empresário de sucesso, como o Carlos Wizard, militando nessa 

causa, pessoas como a Fernanda, e tantas outras pessoas que nós temos na nossa cidade, 

em outros lugares, é muito importante. Então parabéns a todos vocês. Parabéns a todos os 

homenageados aqui nessa tarde e noite. Nós temos percebido que a nossa Câmara tem 

estado cheia todas as sessões, porque no momento que vocês vêm receber as moções de 

vocês, vocês acompanham o nosso trabalho, vocês ficam sabendo das nossas indicações, dos 

nossos projetos. Então a presença de vocês aqui é de extrema importância para nós que os 

representamos. Meu muito obrigado. 

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

Carvalini. 

[Aplausos] 

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

Mesa, nobres vereadores, cumprimentar esse público que está aqui prestigiando, 
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cumprimentar o vereador Du Tonin. E parabenizar os professores que estão aqui sendo 

homenageados, todos os homenageados, cada um aí dentro da sua categoria. Hoje, a minha 

moção de congratulação é para a equipe da DDM, Delegacia de Mulher de Indaiatuba, eu 

comecei a fazer uma série delas, como a equipe é muito grande, então fui dividindo aí essas 

moções. E hoje eu quero homenagear o Fabiano, a Rita, a Lívia, a Thais, ao Luis Antônio, o 

Wagner, a Claret, e a Maria Aguiar. A todos vocês aí que realizam esse trabalho, o nosso 

reconhecimento, a nossa gratidão pelo excelente trabalho que vocês realizam em defesa e 

proteção e prevenção contra a violência às mulheres. Ainda hoje a gente estava falando que 

parece que com essa pandemia a violência se agravou, as mulheres estão sendo mais 

agredidas, e nós temos que agradecer que em Indaiatuba tem esse programa e que vocês 

fazem parte disso auxiliando e ajudando essas mulheres. Então parabéns a toda a equipe. E 

certamente sem vocês isso não poderia acontecer. É um sucesso de todos, da nossa 

secretária Tânia Castanho, que está à frente desse programa, e de todos que estão envolvidos 

no trabalho, principalmente o de vocês. Nós sabemos que hoje a violência contra a mulher não 

tem desculpas, mas ela tem lei. Então nós precisamos, sim, do trabalho de vocês e de unir as 

nossas forças para evitar. Peço que vocês se coloquem de pé para que as pessoas possam 

conhecê-los, pessoal que está lá no fundo também, e uma salva de palma a todos vocês. 

Obrigada. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a palavra a vereadora Ana Maria dos 

Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Muito obrigada, Sr. Presidente. Ele sabe que eu 

falo bastante, então ele aumentou o tempo. Gratidão. Hoje, a minha moção é para algumas 

pessoas especiais. Quero neste momento homenagear os policiais militares do Programa 

Proerd, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que juntos formaram em 

Indaiatuba trinta mil alunos: a policial militar feminina Maria José Tardin. Gratidão, Maria José; 

e o policial militar Antônio Sérgio Servelim. Gratidão por estar aqui. Maria José Tardin, 

residente em Indaiatuba há vinte e um anos, policial militar feminina há trinta e cinco anos. No 

ano de dois mil e um, assumiu como coordenadora e instrutora do Programa Proerd no 

município, onde atuou por mais de vinte anos, formando neste período mais de vinte mil 

alunos. Parabéns. O seu trabalho sempre foi pautado pelo amor, respeito e dedicação junto 

aos jovens, professores e familiares. É uma mulher forte, inovadora e apaixonada pela sua 

profissão de policial militar. Gratidão. Parabéns. Muita luz para você. 
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[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: E o Antônio Sérgio Servelim foi instrutor do Proerd 

também, nasceu em quinze de agosto de sessenta e oito, na cidade de Indaiatuba, policial 

militar há trinta anos, foi membro do Comad, Conselho Municipal de Policiais Sobre Drogas. No 

ano de dois mil e cinco, iniciou como instrutor do Programa Proerd. Nesse período, formou 

mais de nove mil alunos. É um homem íntegro, gentil e apaixonado pela família e suas 

profissões, policial militar e advogado, o qual exerce atualmente no município. E a minha filha 

Verena teve a honra de ver o policial pela primeira vez na escola lá no Osório, e ela perdeu o 

medo através do seu trabalho. Então o Programa do Proerd é muito lindo, é maravilhoso, tanto 

faz com que as pessoas percam o medo do policial, porque muitas têm medo, e tanto as outras 

também que tira das ruas, que aprendem a dizer não às drogas. Lindo esse trabalho. E eu 

quero ressaltar aqui que é um trabalho voluntário, viu, gente? Então esses policiais estão de 

parabéns. Gratidão, viu? Muita luz para vocês. 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: E as duas últimas homenagens, minhas moções, 

vai para esses dois seres lindos aqui que estão em pé com seus troféus na mão, de hipismo, 

para os jovens campeões regionais de hipismo que representam nossa cidade em diversos 

eventos regionais na modalidade salto, salto com cavalo em pista com obstáculos, amazonas e 

cavaleiro. São os irmãos gêmeos Sthefany Gambale dos Santos e Heiky Gambale dos Santos. 

Gratidão e parabéns.  

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Sthefany Gambale dos Santos, treze anos de 

idade, nasceu em São Paulo, residente em Indaiatuba há quatro anos. Em dois mil e vinte, com 

onze anos de idade, com apoio da família e seus instrutores, ela começou a ter aula de 

esportes no município, desenvolvendo uma forte paixão por cavalos. As suas participações em 

campeonatos regionais de hipismo na modalidade salto foram coroadas com grandes vitórias, 

dentre elas podemos destacar primeiro lugar na Sociedade Hipismo da Hip(F), que é de 

Campinas, vice-campeã na Hip, que é de Jaguariúna, vice-campeã por equipe no campeonato 

de amazonas, em Campinas, terceiro lugar na Copa Santo Amaro de Hipismo, terceiro e quinto 

lugar no Helvetia Riding Center, em Indaiatuba. Parabéns, Heiky (sic). Você, olha, parabéns... 

Sthefany. Tudo isso é para você, e você merece essa moção de hoje, tão jovem e já tão 

dedicada ao esporte, ao hipismo.  
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E o outro é o nosso querido homenageado, o Heiky Gambale dos Santos, de treze anos. Ele 

nasceu em São Paulo, residente em Indaiatuba há quatro anos. Com onze anos, com apoio da 

família, ele começou também as aulas, e ele adorou, para variar, junto com a Sthefany, a sua 

irmã, e se apaixonou pelos cavalos. Quem não se apaixona por cavalos, não é mesmo? As 

suas participações em campeonatos regionais de hipismo na modalidade salto foram coroadas 

com grandes vitórias, dentre ela o... Vamos lá. Só mais um minutinho, Sr. Presidente. Vamos 

destacar então as modalidades dele: campeão no Helvetia Riding Center, em Indaiatuba, 

campeão na Escola de Hipismo, em Jaguariúna, terceiro lugar na Copa Santo Amaro de 

Hipismo.  

Então, é uma honra tê-los aqui. Parabéns. Vocês são campeões mirins e hoje já estão aí na 

fase indo para os adultos. Lindo, jovens. Nós temos muito que incentivar. Parabéns ao pai. 

Parabéns à mãe, aos amigos, aos instrutores. É assim que formamos grandes campeões nos 

nossos esportes aqui no Brasil. Gratidão. E boa noite a todos. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Gostaria de pedir para que os Senhores 

Vereadores, nobres colegas, respeitem o tempo, em respeito até ao público. Com a palavra o 

vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Cumprimentar a 

Mesa, cumprimentar a todos que aqui estão, em especial, a um colega de profissão, na 

verdade, especialidade Doutor Sérgio Nitz(F), que vem nos prestigiar hoje com muita honra, 

Milton, pai do nosso secretário Guilherme, e a todos que foram homenageados aqui. 

Aproveitando a deixa da Ana, eu também vou homenagear um jovem, na verdade, uma jovem, 

é a Ariel Andrade Oliveira, e o seu professor Everton Manoel Matias. Os dois participaram... 

[Aplausos] 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Os dois participaram dos Jogos Escolares de São Paulo, 

dentro das modalidades, são trinta e duas modalidades, a deles foi... a da Ariel foi de xadrez, e 

dentre oitenta competidores, ela conseguiu o quinto lugar. É uma coisa que no nosso país, eu 

acho que na maioria pelo menos, o xadrez não é muito difundido. E é muito difícil jogar xadrez, 

né? É preciso muita paciência, é preciso muito conhecimento. E a gente ver isso de uma jovem 

é algo que nos deixa muito orgulhoso. Então, Ariel, eu gostaria que você ficasse de pé aí para 

que as pessoas te conhecessem. Está lá de pé já. 
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[Aplausos] 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: E o Everton do seu lado ali. Parabéns aos dois. Muito 

obrigado pela dedicação. E que vocês consigam contagiar outros para que sigam o mesmo 

caminho, para que a gente tenha pessoas com mais experiência, que o xadrez não é só um 

jogo, o xadrez é um modo de aprendizado. Muito obrigado. E parabéns de coração. 

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

a palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: O presidente está bravo hoje, que o Palmeiras 

não ganhou. Deixar meu abraço aqui para o Guilherme, da Semurb, o Ivan, para a nossa 

gloriosa Guarda Municipal. Conheço desde lá de criança, também o Proerd, eu faço suas 

palavras as minhas a respeito do Proerd, tá? Sr. Presidente, hoje eu quero falar aqui da 

turminha nossa da Pastoral da Criança, da Morada do Sol, no qual no último dia oito fizeram 

uma festa maravilhosa, pela primeira vez no João Pioli. Então vocês, com a garra de vocês, 

com a colaboração de todos os comerciantes, eu quero parabenizar vocês porque em uma 

época dessa, em uma crise dessa, a gente tem que ser herói. Eu fiz para mais de duas mil 

crianças no dia doze, e eu sei o que é começar um trabalho desse. Então gostaria que vocês 

da Pastoral da Criança ficassem em pé para a população conhecer vocês e que muitos 

também possam colaborar da próxima vez, tá? 

[Aplausos] 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Nós somos da São João Batista. 

Quero também aqui falar do nosso grupo JBCL, que é extensão JBL, o qual eu também fui com 

muito orgulho um dos fundadores lá na época de oitenta e três, e existe até hoje. Esse grupo é 

que faz mais ou menos um trabalho quase igual o Proerd. Eles buscam resgatar aqueles 

jovens que muitas das vezes estão perdidos, muitas das vezes não têm onde ir nos finais de 

semana. Hoje, nós atravessamos uma situação no nosso país que os jovens ficam debaixo das 

árvores dando trabalho para a Guarda Municipal e para a PM, porque alguns não têm aonde ir. 

E esse jovem faz esse trabalho, tentando dar uma vida digna, principalmente no meio religioso 

dá vida, porque você enfrentar hoje um grupo de jovem da situação que eles enfrentam não é 

para qualquer um. Sem medo, eles buscam evangelizar esse povo. Então eu queria aqui 

parabenizar o JBCL, Jovem Buscando o Caminho da Luz, caminho da luz para essas crianças, 

esse jovem que muitas vezes não tem. Queria que vocês também ficassem em pé para a 
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população conhecer o trabalho de vocês. Realmente, são jovens que se preocupam com os 

jovens. 

[Aplausos] 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Que Deus possa iluminar e dar coragem para 

vocês continuarem esse trabalho, porque eu tenho certeza que vocês evangelizando esses 

jovens, no futuro eles não vão dar problema para a Guarda Municipal, nem para a PM, e nem 

para ninguém, porque eles vão ser realmente um jovem no caminho da luz. Um abraço para 

cada um de vocês. 

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

Queria dar boa noite mais uma vez a todos, secretário Guilherme presente, o sargento Ricardo, 

da Polícia Militar, todos da Guarda Civil Municipal, o meu amigo Servelim, da Polícia Militar 

também, e todos os homenageados. Eu fiz algumas moções. Em especial, a um amigo 

funcionário público, João Paulo Lisboa. João, por favor, fique em pé. O João... 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O João, ele tem um trabalho voluntário 

voltado ao combate ao preconceito racial, e o João leva nos bairros periféricos da nossa 

sociedade cultura, leva atividades e principalmente a discussão sobre o combate ao 

preconceito racial. Por isso, João, você é o nosso homenageado. Parabéns pelo trabalho. Que 

continue assim. Eu gostaria que o líder do governo Arthur Spíndola levasse à nossa primeira-

dama Tânia Gaspar o seu trabalho, para que a Secretaria da Cultura te ajude nesse trabalho. 

Temos aqui nessa Casa uma lei de minha autoria, que é a Semana da Consciência Negra, 

comemorada no Dia da Consciência Negra, na semana do dia vinte, e você pode, com o seu 

trabalho, com as suas ideias, fazer parte, ajudar o nosso município. Parabéns pelo trabalho. 

Também, no último dia três de outubro... 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): No último dia três de outubro, uma criança 

de dois anos se engasgou com uma moeda no município de Indaiatuba. Eu gostaria de 

congratular aqui o GM Álvaro Augusto, a GM feminina Joana Darc, e também o enfermeiro que 

fez parte disso tudo pelo salvamento José Fernando Lopes. Essa criança engasgou com uma 

moeda, criança de dois anos, e se não fosse pelo atendimento rápido da nossa tão competente 

Guarda Municipal e principalmente na figura desses dois guardas municipais, o Álvaro, que ali 
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está, e a Joana, com certeza essa criança teria chegado a óbito. Então é uma vida que foi 

salva graças ao trabalho de vocês e graças ao atendimento rápido do José Fernando, 

enfermeiro que está aí no fundo. Parabéns por esse trabalho. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): E espero, tenho certeza que vocês 

chamaram a mãe depois, e falou que não pode dar moeda para a criança brincar, né? É aquela 

tal história, o automóvel atrapalhou uma criança de dois anos na rua, três anos. Onde está o 

pai da criança? Uma criança de dois anos, se ela pegou uma moeda, ela teve acesso a moeda. 

Nós tivemos em Indaiatuba recentemente, foi até matéria da Globo, uma criança de nove anos 

que pegou uma espingarda do pai, aqui em um pesqueiro, e deu o tiro nas pessoas que 

estavam pescando. A criança tem culpa? Não. O dono do pesqueiro tem culpa? Não. Quem 

estava pescando tem culpa? Não. E o pai? E a mãe? Que é responsável? Deixar uma arma. 

Poderia ter acontecido uma fatalidade. Hoje, essa criança, apesar de ser uma espingarda de 

pressão, esse chumbinho está alojado dentro da criança, e a criança corre risco de vida (sic). 

Aconteceu em Indaiatuba isso. Acho que a PM, a GM está sabendo. E foi matéria da Rede 

Globo. Então, gente, que sirva essa moção, estamos congratulando eles, mas os pais e as 

mães que fiquem alerta, porque a criança é inocente. Então tem que tomar cuidado. E mais 

uma vez, parabéns, Álvaro, parabéns, Joana, e parabéns, José Fernando. Que Deus abençoe 

a vida de vocês, viu? 

[Aplausos] 

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. Vamos para as matérias apresentadas. E no final 

da sessão, todos os homenageados receberão os diplomas dos vereadores. Com a palavra a 

primeira-secretária. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: As moções de pesar [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ah, e as moções de pesar serão 

encaminhadas às duas famílias enlutadas, inclusive, a mãe de um funcionário dessa Casa que 

veio a falecer, tia do ex-vereador e prefeito de Elias Fausto, Maurício Baroni. Vamos para as 

matérias apresentadas. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  
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Projeto Decreto Legislativo nº 22/2022, Arthur Spíndola, “Dispõe sobre a concessão de Título 

Honorífico de Cidadã Benemérita Doutor Caio da Costa Sampaio à Senhora Eliana Belo Silva”. 

Às comissões. 

Projeto Decreto Legislativo nº 24/2022, Alexandre Peres, “Dispõe sobre a concessão de 

honraria Ordem Votura de Mérito Cultural à Senhora Tânia Castanho Ferreira”. Às comissões. 

Projeto de Lei 175/2022, Alexandre Peres, “Institui no Calendário Oficial do Município a 

Campanha de Conscientização sobre a Tuberculose, a ser realizada anualmente no mês de 

março”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 179/2022, Executivo Municipal, “Dispõe sobre afetação de bens públicos 

pertencentes ao município”. Às comissões. 

[Falas sobrepostas]  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Tem que ler esse primeiro. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Primeiro... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Temos três requerimentos de pedido de 

urgência. Gostaria que... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não, primeiro os dois projetos que chegaram lá que você 

recebeu [ininteligível]. 

[Falas sobrepostas]  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Justamente. Peço que a primeira-

secretária leia. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Primeiro ler. Depois [ininteligível]. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: [ininteligível], os dois e um? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Os dois em um? 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: É. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O que estava protocolado? Se todos 

concordarem, tudo bem. Então nós vamos votar em bloco. Para deixar claro aqui, os dois que 

chegaram de urgência e o que estava protocolado nós votamos separado, ok? E o pedido de 

urgência também votaremos em bloco, tudo bem? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Vou fazer a leitura do projeto.  
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Projeto de Lei Complementar nº 4/2022, “Dispõe sobre a criação de cargos e funções de 

confiança no quadro geral de pessoal da prefeitura municipal, que tratam da Lei Complementar 

nº 47, de 20 de dezembro de 2018, e a Lei nº 7.565, de 23 de março de 2021, reorganiza o 

sistema de controle interno no âmbito da administração pública direta e indireta do Poder 

Executivo, altera dispositivos das Leis Complementares 45, 46 e 47”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Não é nominal, né? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Todas de 20 de dezembro de 2018, e da Lei nº 

5.937, de 23 de novembro de 2011, e dá outras providências”. 

Projeto de Lei Complementar nº 5, “Dispõe sobre a criação e extinção de cargos nos quadros 

de pessoal da administração indireta de que tratam a Lei Complementar nº 24, de 10 de 

setembro de 2014, e as Leis Complementares nº 50, 51, ambas de 20 de dezembro de 2018, e 

dá outras providências”. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Agora [ininteligível]. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Tem mais uma ali. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Aqui. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu vou pedir a leitura, e nós fazemos a 

votação [ininteligível], ok? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Vou fazer a leitura do requerimento de 

urgência. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Três. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Três. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “A Mesa da Câmara vem respeitosamente 

requerer ao Plenário que o... através do Regimento Interno, que o Projeto de Lei nº 179/2022, 

de autoria do Executivo Municipal, tramite em regime de urgência especial”. 

“A Mesa da Câmara vem respeitosamente requerer ao Plenário, através do Regimento Interno, 

que o Projeto de Lei nº 5, de origem... de autoria do Executivo Municipal, tramite em regime de 

urgência especial”.  

“E que o Projeto de Lei nº 6, de autoria do Executivo Municipal, também tramite em regime de 

urgência especial”. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu vou colocar em votação o pedido do 

regime de urgência do Projeto de Lei Complementar nº 4 e 5. Então o pedido será votado em 

bloco. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É maioria absoluta. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O pedido... Como maioria absoluta. Como 

vota o vereador Arthur Spíndola? 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

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

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Contrário. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Contrário. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Leandro Pinto. 
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VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

urgência foi aprovado por dez a dois. Vamos para a votação do projeto. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Dos dois projetos. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Falta o outro. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Dos dois projetos, o 4, lei complementar, e 

o 5, ok? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Eu já li. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Alguma dúvida? 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Falta votar o outro requerimento do... 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Já votou. Ah, não, vai votar depois. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Vai depois. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Votar depois. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Tá bom. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos para a votação do projeto. 

Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Sr. Presidente, por... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Oi. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Poderia colocar em discussão os projetos antes 

da votação? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Não é a ordem, mas eu concedo a palavra 

ao senhor, somos democráticos aqui. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Na verdade, o pedido de urgência que o senhor 

não colocou em discussão. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não tem discussão. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Não tem discussão em regime de urgência. 

Mas se o senhor pedir, o senhor tem toda a propriedade de falar. 
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. A 

gente até acabou se confundindo um pouco. O regime de urgência, de fato, não tem discussão. 

Aí votamos o regime de urgência, agora a gente vai votar os projetos, por isso que eu pedi, 

mas enfim. Boa noite a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Fique à vontade para expor as suas ideias, 

vereador. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Muito obrigado. Boa noite, Sr. Presidente, 

vereadores, imprensa, público, primeira vez que subo aqui no Plenário nessa noite, gostaria de 

agradecer a presença de todos. Esses dois projetos têm até a própria numeração da prefeitura, 

que eles seguem uma numeração própria deles. Quando entra no nosso sistema, gera-se uma 

nova numeração, e ainda está com a numeração da prefeitura, porque eles foram protocolados 

às dezessete e dez e dezessete e onze. Então acabaram de ser protocolados. São projetos 

bastante volumosos em conteúdo, modificando algumas questões que aparentemente tem 

muitas coisas boas aqui. A gente faz uma oposição muito saudável, sempre debatendo o 

município, debatendo funcionalismo. E como sempre, a gente tem apontamentos a fazer que 

muitas das vezes se transformam em emendas, em discussões, em novos projetos, que 

infelizmente dessa vez não é possível de se fazer, pelo curto tempo de análise. Um projeto que 

vem mudando meia dúzia de artigo, você já tem que pegar a lei anterior e rever ela inteira, e 

pegar a lei anterior àquela, e a outra, e fazer toda uma linha histórica para você entender como 

que era aquela função, o que ela foi se transformando, até o que ela quer ser agora. E isso se 

fossem apenas meia dúzia de artigos, mas não, a gente está mudando as atribuições de 

dezenas de cargos, alguns cargos comissionados sendo extintos, outros comissionados sendo 

criados, mas em um número muito menor do que os extintos, cargos de confiança sendo 

remanejados, cargos de efetivos sendo criado, que é importante de se criar para ter concurso, 

enfim. É impossível a gente conseguir analisar em tão curto espaço de tempo uma questão que 

tem discorreres tão longos. Então são várias leis que teríamos que analisar. Eu peguei os 

projetos para ler agora nesse momento. Como disse anteriormente, tem muitas coisas que a 

gente sabe que é boa aqui, mas o problema é que não dá para falar que é cem por cento. 

Então o meu voto, o voto da minha colega de oposição, será contrário. Existia tempo hábil 

desse projeto ser discutido em duas sessões, votado em duas sessões. Entendo que por 

vezes, como outro projeto que votaremos aqui em regime de urgência, que é para construir 

uma nova via, às vezes a prefeitura perde o prazo, e ok, tem prazo aperto, tem que fazer 

correndo, a gente conversa antes e entende. Mas nesse caso eu entendo que era possível 
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discutir, aprofundar, dar maior transparência à sociedade, principalmente o funcionalismo, que 

tem interesses reais, e dignos, e bem justos em cima de qualquer alteração das suas 

atribuições, das suas funções, das suas remunerações. Tem mudanças positivas de 

remunerações para algumas pessoas aqui que faziam funções parecidas e vão ter um 

acréscimo salarial, e nessa parte óbvio que eu sou favorável, e outros vereadores também. Eu 

tinha outros apontamentos, provavelmente, trazer aqui, tem muitas demandas do funcionalismo 

que chegam ao meu mandato, e que eu não posso apresentar um projeto de lei, eu tenho que 

apresentar uma emenda quando esse tipo de projeto de lei vem. E quando vem assim, faltando 

dez minutos, quinze minutos, é impossível a gente conseguir fazer esse trabalho de excelência 

que essa Casa como um todo, independente de base, oposição, sempre tentou fazer. Então, 

sinto muito. Não podem contar com o meu voto favorável. Acredito que como todo projeto, ele 

pode ser melhorado, e a gente teria muito a contribuir enquanto Legislativo nesse sentido. 

Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador líder do governo, Arthur Spíndola. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Ué? Qual lado? 

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

Presidente. Agradeço a explanação do Ricardo. Mas quero dar algumas informações para que 

esse debate fique mais rico, e como ele mesmo colocou, colocar a transparência para a 

sociedade de Indaiatuba. Protocolo desse projeto foi efetuado às cinco e dez e cinco e onze da 

tarde nesta Casa na data de hoje porque às dezesseis e trinta estávamos nós, vereadores, 

reunidos com a secretária de Relações Institucionais, com o secretário de Negócios Jurídicos, 

com o diretor... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Só corrigindo, vereador, era dezessete 

horas a reunião. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Bom, exatamente. Então nos reunimos com 

essas pessoas... 

[Falas sobrepostas]  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Era quatro e meia. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Que são as pessoas que estavam 

comandando esse projeto... 



 
 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 

 

 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Era quatro e meia. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Que estavam mandando as alterações para 

cá. Elucidaram todas as dúvidas dos vereadores que estavam nessa reunião, nos explicaram 

tudo o que estava acontecendo, e também nos explicaram o motivo do regime de urgência, que 

eu vou falar mais para frente. Então, para que fique muito claro, esse projeto não foi 

protocolado na Casa sem anuência dos vereadores. Os vereadores, inclusive, participaram da 

elaboração do mesmo, e aí por isso ele teve que ser protocolado após a reunião com os pares. 

Também é importante ressaltar, e, assim, eu falo sempre, eu tenho um respeito muito grande 

pelo Ricardo, porque oposição e situação nada mais são do que visões diferentes de como se 

realizar um governo, como se tocar uma cidade. E ressalto também que a aprovação do nosso 

governo é muito alta, e as pessoas, acredito eu, que estejam satisfeitas e felizes na cidade de 

Indaiatuba, apesar de todas as cidades terem o seu problema. E esse procedimento que nós 

estamos realizando é legal, o Regimento Interno permite, a Lei Orgânica do Município permite 

protocolo de um projeto, e permite também a votação em regime de urgência, tanto que foi 

aprovado aqui por esses vereadores. Então é um procedimento legal, comum, já foi realizado 

outras vezes nesse mandato, não dá para dizer que ninguém foi pego de surpresa. E por ter 

sido realizado algumas outras vezes nesse mandato e por ser coisas muito importantes 

inerentes ao município, eu imaginava que todos já estivessem prontos para que isso 

acontecesse. Então é isso. Senhores, vereador é isso, trabalhar em uma cidade como 

Indaiatuba é isso. Nós temos desafios todos os dias, nós temos coisas que têm que ser 

resolvidas de última hora, porque a gente precisa que a cidade ande para frente. Então que 

todos estejam prontos e preparados para isso. Eu posso garantir que a base governista está, 

tanto que discutiu o projeto anteriormente a sua votação. 

O projeto extingue mais de trinta cargos comissionados, mais de trinta, cria dois, um diretor de 

Agricultura e um diretor de Transportes Coletivos, duas pastas que nem tinham representação 

dentro da organização do município. Estamos extinguindo trinta, criando dois. E o resto, tudo 

cargo de carreira, tudo concurso público. Esses cargos que estão sendo extinguidos serão 

todos substituídos por cargos concursados, de carreira, pessoas que vão prestar provas para 

poder exercer essa função. E nós temos uma questão levantada até pelo Alexandre Peres, 

acho que é importante a gente dar valorização a isso, que era uma situação que a gente tinha 

no Saae, né, Alexandre? De funcionários que exerciam a mesma função, tinham as mesmas 

atribuições e recebiam menos do que os seus próprios colegas no Saae e que os seus pares 

que fazem a mesma função na prefeitura. Sabe que cargo que era? O de pintor, trabalha muito 
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para o nosso município, imagino que todos vocês tenham respeito por pintores. E isso foi um 

dos motivos para isso aqui ser feito de forma urgente, porque a gente precisava da aprovação 

para equiparar, era até um questionamento que a gente tinha no Tribunal de Contas. E a gente 

tem que agir rápido, a gente tem que trabalhar rápido. Nenhum funcionário público desta 

cidade de carreira está tendo diminuição na sua remuneração, apenas ajuste, aumentos, 

readequações, só coisa boa para o funcionalismo, para ficar claro também. 

E aí por último, Sr. Presidente, eu sei que na verdade são quinze minutos de discussão, né? 

Mas também quero ser breve, em respeito a todos que estão aqui. O Ricardo disse que em 

relação a transparência, em relação a estar representada a cidade de Indaiatuba, havia dez 

vereadores naquela sala, dez, além do Ricardo, que chegou depois também. Se temos dez 

vereadores de doze, que são aqui os representantes do povo, eleitos para representar os 

indaiatubanos, estavam cientes dentro de uma sala votando e se adequando em relação a um 

projeto, como que a sociedade não está representada? A gente tem que respeitar a Câmara 

Municipal, a gente tem que respeitar esses representantes que estão aqui, pessoas que foram 

eleitas para tomar esse tipo de decisão. Vocês confiaram na gente para estar aqui, e nós 

estamos aqui para fazer o nosso papel, da melhor forma possível, da forma mais célere 

possível, da forma mais rápida possível. O que for bom para Indaiatuba, vocês podem contar 

com os votos da base governista e com celeridade, com rapidez. Ninguém mais aguenta 

nenhum tipo de burocracia. Então Indaiatuba estava muito bem representada nessa reunião. 

Eu vou pedir, tanto ao Ricardo quanto a Ana, se puderem rever os seus votos, porque eu vi 

inclusive na fala de que o projeto é bom. E se o projeto é bom, o que é bom para Indaiatuba 

merece voto favorável, e é o que eu peço a vocês. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Só para não deixar dúvida, esses trinta 

cargos, os trinta são do Saae, são de uma autarquia, não são da prefeitura. O projeto continua 

em discussão. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Oi? 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Individualmente eu [ininteligível] falar de novo. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O senhor pode falar quantas vezes o 

senhor quiser, Sr. Ricardo. Aqui não tem problema nenhum. 
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Muito obrigado pela palavra novamente, Sr. 

Presidente. Agora como líder da oposição venho na Tribuna. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Não, vem cá. E depois, o senhor pode até 

subir de novo e justificar o voto, tá bom? 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Sim. Depois da votação. Muito obrigado. Até 

que se faça justiça, a reunião que contava com dez vereadores, Vossa Excelência foi 

chamada? Eu também não, eu apareci de surpresa. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Agora deixa eu me defender. Toda 

segunda-feira, às cinco horas da tarde, tem um cafezinho com salgadinho para todos os 

vereadores, o senhor sabe. Aí não, Ricardo. Aí não. 

[Falas sobrepostas]  

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Sim, que ninguém... Sim que é muito bom, 

facilita-- 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Toda segunda. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: O senhor pode respeitar a minha palavra? É 

muito bom, facilita o nosso diálogo, mas não houve o informe que teria essa discussão, tanto é 

que chegamos... cheguei no meio do caminho, mas com o bolo pronto. No projeto também fala 

de GPAP, Arthur, GPAP é da parte dos professores. Não está claro no projeto quais 

mudanças. Também... Enfim. Eu sei que Vossa Excelência consegue explicar, só que Vossa 

Excelência está na base do governo, provavelmente viu esse projeto muito antes de mim que 

cheguei às cinco e cinco na reunião, com a explicação em andamento, e agora tem o projeto 

na mão, que não dá tempo hábil. Então: “Ah, é bom, a gente não quer burocracia”. Os valores 

que serão corrigidos, que eu acho justo, é para janeiro, não é para hoje, não é para amanhã, 

não é para a semana que vem. Então tem muita coisa urgente aqui que é justa de corrigir, mas 

não é para amanhã. Esse projeto... Tem projeto de lei que vai mexer em orçamento, e tem um 

respeito a noventena, você tem que aprovar e sancionar noventa dias antes de iniciar o 

próximo ano fiscal, não é esse caso. E mesmo que fosse o caso, a gente tem mais uma sessão 

semana que vem antes do que daria a noventena futura. Então havia e há sempre 

oportunidade de discutir, mas essa Casa começou a ficar cada vez mais comum esse ato, de 

trazer em regime de urgência e se apegar na legalidade, não na moralidade. Que: “Ah, está no 

regimento”. Tá ótimo. O regimento prevê mesmo. Está superdentro da regra. Questão que a 
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regra foi feita para evitar e criar freios e contrapesos, que em uma Câmara com dez a dois, 

convenhamos, infelizmente, por vezes, a nossa palavra acaba só ecoando perante a 

sociedade, mas estamos aqui fazendo o nosso papel, de fiscalizar, de questionar, de debater. 

Eu acho democrático usar ao seu favor o que o regimento permite, normal, natural. Porém, 

ressalto, reunião que não fomos convidados. Entendo que pode ter havido algum erro de 

comunicação, isso pode acontecer, mas mesmo que estivéssemos convidados, a prefeitura 

chega com umas sessenta folhas que precisaria de revisão de outras duzentas folhas, e fala: 

“Olha, aqui fala isso, isso, isso, isso e isso”. Claro, eu também, se eu sou da prefeitura, eu só 

falo a parte boa. Convenhamos, tem coisas boas, mas o problema é que não dá para ter 

certeza que é cem por cento bom, e esse é o grande X da questão. A gente está aqui para 

fazer perfeito, não para fazer correndo, não para fazer bom. A nossa obrigação é fazer perfeito, 

pelo menos, eu penso assim do meu mandato. Então toda discussão... Quando veio a 

reestruturação do funcionalismo, que essa lei remenda um monte de coisa feita em dois mil e 

dezoito, eu apresentei emendas, Vossa Excelência, Alexandre, todos apresentamos emendas, 

algumas passaram, outras não, projetos futuros vieram, modificaram emendas que foram 

consensuais nesse Plenário, e depois mudou o entendimento jurídico da prefeitura. Eu respeito 

a força, o tamanho da situação, entendo, a conjuntura política é essa coalizão de forças, 

entendo e respeito, mas não dá para vir aqui e falar: “Ah, não, está legal, está liso, você tem 

que estar preparado para votar sem saber o que, do jeito que a prefeitura pede”, que eu não 

voto do jeito que a prefeitura pede, eu voto do jeito que a minha consciência me permite, que 

foi assim que fui eleito, para representar os interesses de todos que confiam no meu 

discernimento. Esse é o representante, e muitas das vezes faço o quê? Vou atrás da 

sociedade, para ouvir o que vocês pensam, porque eu não sou dono da verdade, mas eu quero 

sempre ter a possibilidade de fazer um trabalho criterioso, que é para isso que serve a 

oposição, que Vossa Excelência fez parte, fez muito bem, que Alexandre fez parte, fez muito 

bem, e que outros vereadores que são base também fazem muito bem, mas que em momentos 

como esses ficamos podados da possibilidade de fazer um bom trabalho. Então eu continuo 

afirmando: eu vou votar contrário. Que não tem dificuldade de imaginar que daqui a uma 

semana eu poderia votar favorável, se só tiver coisas boas, ou apresentar uma emenda, 

discutir uma modificação, enfim. Gostaria de votar favorável, mas não vou votar favorável a 

algo que não dá tempo de ler e de ter certeza que está bom e que eu não posso pelo menos 

propor uma melhoria. 

[Aplausos] 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria... rapidinho, só na parte que o 

nobre vereador falou, todo mundo aqui está sabendo o que está votando, ninguém está 

votando no escuro. Segundo, nada aqui é fora da lei. Terceiro, quando eu assumi a presidência 

dessa Casa, eu fiz o juramento para mim mesmo que eu não ia ficar arrastando projeto por 

meses e meses, como era antigamente, lá atrás. Foi mudando através do tempo. Se Indaiatuba 

é uma cidade diferenciada, é porque nós trabalhamos em conjunto, em conjunto. Então um 

projeto quando chega para mim que vai dar aumento de salário para dezesseis pintores do 

Saae, dezesseis pintores, se eu não me engano, vai subir oitocentos reais do salário, você 

acha que eu vou esperar um mês para votar, dois meses? Até porque semana que vem o 

projeto ia ser favorável... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não é aumento, é equiparação. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Equiparação de salário. Você acha que eu 

ia esperar uma semana, um mês? Faz muita diferença no bolso do trabalhador. Isso que nós 

estamos defendendo aqui. De novo, então só por isso, para deixar claro. Então, Ricardo, 

independente de qualquer coisa, respeito a sua posição. É muito importante para nós, 

vereadores, a oposição, toda unanimidade é burra. Nós respeitamos muito, mas o que nós 

estamos fazendo aqui, o regime de urgência está dentro do regimento, que o senhor conhece 

muito bem. Então não tem nada fora da lei aqui. Então está tudo de maneira transparente. Se o 

senhor... Nós temos aqui mais de cem pessoas? Se o senhor quiser um tempo para ler o 

projeto, eu dou suspensão na sessão e eu espero o senhor ler o projeto com tranquilidade, tá 

bom? 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O senhor é uma pessoa inteligente, o 

senhor pode ler. Não, até porque depois para... vai fazer falta no bolso do trabalhador. Eu não 

vou esperar uma semana, um mês, aqui as coisas andam. Em Indaiatuba as coisas andam. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Com todo o respeito... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Se o senhor quiser, eu dou a suspensão da 

sessão, e o senhor vai ler o projeto, como todos leram, e o senhor vota tranquilo. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Não dá para analisar, é muita coisa. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Com todo respeito, só uma correção ao ponto 

primordial. Independente de votar e aprovar hoje ou semana que vem, o projeto passa a valer 
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em janeiro. Então, infelizmente, esses trabalhadores só vão passar a receber o que é justo a 

partir de janeiro, independente do prazo. Suspender-- 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): E outra coisa também, o senhor falou de 

emenda. Quando o projeto trata-se de impacto financeiro, não caberia emenda do vereador, 

até porque se o senhor fizesse uma emenda, o prefeito teria que vetar o projeto lá, porque não 

está no... o senhor não tem impacto financeiro nenhum para saber se pode ou não. O projeto 

continua em discussão. Com a palavra o vereador... Justificativa de voto, Arthur. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Tá bom. Como líder do governo, tudo bem. 

Quer falar de novo? 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Presidente, mais uma vez, muito obrigado 

pela palavra. Reforço, mais uma vez, senhores, o meu respeito ao Ricardo e à oposição. Como 

bem o presidente colocou, são modos diferentes de se gerir uma cidade. E esse debate é 

muito importante para que todos tenham as suas opiniões e suas formações. Sr. Presidente, só 

então aproveitando essa palavra, primeiro para explicar o que o Ricardo citou em relação ao 

GPAP. Senhores, GPAP é uma gratificação dada aos professores e a alguns secretários da... 

alguns funcionários, perdão, da Secretaria da Educação. E dentro dessa gratificação nós 

tínhamos uma injustiça. Foi feito junto com os professores, com a Apeoesp, com todo o corpo 

de trabalhadores da educação, uma lincagem do GPAP ao salário inicial daquele professor. E 

os funcionários de carreira da secretaria que também teriam direito àquela gratificação não 

tinham esse link. Então eles estavam recebendo totalmente defasados em relação aos seus 

próprios salários iniciais de carreira. Então foi feita uma regra para abranger a todos, igualdade, 

todos que recebem essa gratificação vão ter exatamente a mesma regra, funcionários e 

professores. Imagino que todos aqui nesse Plenário concordam que é algo positivo. Não sei se 

alguém aqui acha que é algo negativo. Como eu disse, projeto bom. 

Segundo, quando o vereador coloca em relação a peso e contrapeso, uma medida feita para 

evitar a discussão, eu relembro novamente, nós temos que respeitar a democracia brasileira, 

respeitar a democracia indaiatubana. Sabe por que o quadro de vereadores aqui é dez a dois? 

Porque Indaiatuba escolheu assim, porque Indaiatuba deu fé e força ao nosso grupo político e 

nos colocou aqui dentro para nós trabalharmos dessa maneira. E ninguém aqui vota de acordo 

com o que a prefeitura acha ou quer. Como eu disse, eles vieram aqui, o Poder Executivo veio 

aqui para dar explicações pessoalmente a esta Câmara Municipal sobre como seria realizado 
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esse projeto, sobre o que tratava, qual que era a ideia, quais que eram as demandas. Nós 

discutimos isto aqui. Isso sim é representar a democracia. Temos dez representantes dentro 

dessa Câmara Municipal que estavam dentro dessa reunião. E mais uma vez também 

reforçado, como o presidente colocou, eles alegaram que não foram convidados, mas toda 

segunda-feira tem reunião cinco horas da tarde, isso desde o primeiro dia que nós tivemos 

sessões aqui dentro dessa Casa Legislativa. 

Também, Sr. Presidente, quando foi falado que foi feito de uma forma da prefeitura etc., uma 

das pessoas que veio aqui explicar as coisas para a gente foi o Cleiton, procurador do 

município, e que trabalha junto com a técnica legislativa do município. Nós não temos como 

dizer que esses profissionais de carreira são incompetentes. Olha só o que nós temos aqui de 

legislação na nossa cidade, foram eles que prepararam, foram eles que prepararam, fizeram e 

vieram aqui nos explicar, pessoas competentes, pessoas estudadas, funcionários de carreira, 

acho que é importante salientar isso. Não estamos aqui para beneficiar ninguém, estamos aqui 

para fazer o que é justo, o que é bom para o município e para o impacto da folha financeira. Os 

funcionários merecem, os pintores, Pepo, merecem, a gente precisa fazer isso. 

E para finalizar, Sr. Presidente, também para a gente não se estender muito nisso, reforço 

pedindo voto favorável da oposição. Um projeto entra em vigor já, o outro entra em vigor em 

janeiro. Se nós temos até janeiro, é muito possível, qualquer um dos dois vereadores colocar 

emendas, colocar novos projetos, tentar alterar alguma coisa, nós temos dois meses e meio de 

discussão, que ainda pode ser alterado, ainda pode ser transformado, mas a gente precisa 

aprovar, a gente precisa dar segurança para esses trabalhadores de que as coisas estão se 

mexendo. Porque vocês sabem, às vezes a gente fica ouvindo por aí: “Não, vai resolver, vai 

melhorar, vai dar certo”, e nunca anda, a gente começa ao perder a esperança. E nós estamos 

falando de trabalhadores, senhores, colaboradores da nossa prefeitura municipal que vão lá 

pintar parede, merece ou não merece uma atenção especial? Merece ou não perece uma 

segurança jurídica que quando chegar no início do ano o salário dele vai estar lá e vai estar 

equiparado, que é o direito dele? É isso o que nós votamos hoje. E por isso que nós estamos 

nesse regime de urgência. E eu repito, estamos abertos. Se quiser colocar emenda, novo 

projeto, modificar tudo, temos até janeiro, mas vamos deixar seguro para eles desde já. Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

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

está em votação. Vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Contrário, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Não deu para convencer ele, viu? Não teve 

jeito. Vereadora Ana Maria dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Contrário. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

aprovado com dez votos favoráveis e dois contrários. Vamos para o outro pedido de regime de 

urgência. 
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ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Aprovou os dois projetos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): E os dois projetos foram aprovados, tá 

bom? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Já... pedido... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Já foi lido o regime do outro. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Já foram lidos. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Não foi lido. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Só votar. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Então, ele está em votação. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: O regime de urgência. 

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

de regime de urgência. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): É? 
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Sou. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Se o Ricardo for favorável, eu sou favorável 

também. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): E como o Ricardo foi favorável, o meu voto 

também é favorável. O pedido de regime de urgência foi aprovado com doze votos favoráveis. 

Vamos para a discussão do projeto. O projeto está em discussão. Com a palavra o líder do 

governo Arthur Spíndola. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Isso é bom. Esse eu soube [ininteligível] à 

tarde. 

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

Presidente. Eu agradeço o voto do Ricardo e da Ana favorável a este regime de urgência e 

peço voto favorável também ao projeto. Mais uma vez, lincando com a transparência, dando 

uma satisfação a vocês, esse projeto nós estamos tratando da afetação, ou seja, nós estamos 

transformando um terreno que estava infelizmente sendo inutilizado pela prefeitura devido à 

distância em uma estrada, em uma rua, que vai fazer uma ligação e um contorno ali para o 

nosso centro esportivo da Morada do Sol, ali próximo ao Jardim Paulista, em frente à Toyota. 

Para quem não sabe, a Secretaria de Esportes e a prefeitura municipal estão desenvolvendo 

um centro olímpico para a nossa cidade, gratuito, aberto para a população, com piscinas 

aquecidas, com quadras, com uma pista de skate profissional desenvolvida junto com a 

Confederação Brasileira de Skate, e tudo isso está sendo feito aqui graças a esse tipo de coisa 

aqui, ó, gestão, uma Câmara parceira, vereadores que estão do lado, e a ausência da 

burocracia. Então agradeço o voto favorável de todos, explicando a todos vocês, e peço o voto 

favorável de todos os vereadores. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto continua em discussão. O projeto 

está em votação. Vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Meu voto também é favorável. Vereadora 

Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto foi aprovado por unanimidade. 

Com a palavra a primeira-secretária. Vamos para a Ordem do Dia. 
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ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia.  

Projeto 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”. 

Votação única, dois terços, nominal. 

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

está em votação. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Totalmente favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ah, o projeto é seu, né? 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Não é meu, não. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Não, né? É seu. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Não é? 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Não é meu, hein? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): É meu? Ah, tá bom. 
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VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Está aqui. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Então é por isso que você votou favorável, 

porque o projeto é meu. Vereador Doutor Chiaparine. Sim, eu sei. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Bem lembrado. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 169/2022, Silene Carvalini, 

“Denomina Rua Sivanei Antonio Pigatto o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé”. 

Votação única simples. 

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

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

O projeto foi aprovado. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 173/2022, Ana Maria dos 

Santos, “Institui e inclui no calendário do município o Dia Internacional dos Contadores de 

Histórias, 20 de março”. Votação única simples. 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado. Com a palavra a primeira-secretária. 

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

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

Lei n° 6.945, de 4 de junho de 2018, que ‘Institui o Cadastro Municipal de Autistas e dá outras 

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

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

contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade.  

Queria aqui agradecer a presença de todos, todos os nobres colegas, nobres vereadores. Nós 

temos essas discussões que são democráticas e válidas, sempre buscando o bem da 

população, todos os vereadores. Eu costumo dizer uma coisa, eu acredito quando o vereador 

entra aqui, nenhum deles, nem da situação, nem da oposição, nenhum deles, nenhum 

vereador chega aqui, apesar de ser partido A, partido B, e fala: “Eu quero o mal para a minha 

cidade”. Como o Arthur falou, e falou bem, nós temos divergências as ideias, e essas 

divergências que fazem com que a cidade ande para frente cada vez mais. E Indaiatuba está 

de parabéns, porque se Indaiatuba é o que é, é porque há mais de vinte anos a Câmara 

caminha junto com o... Opa. Tem tempo? A Câmara caminha junto com o Executivo, sempre 

buscando o bem maior para a população. Quero aqui agradecer a presença de todos, da nossa 

Guarda Municipal, da nossa Polícia Militar, sempre presente, e todos os homenageados, todos 

os presentes. Curtam sempre as nossas sessões, compareçam nas sessões, porque, afinal, 

aqui essa Casa é de Leis, mas primeiramente é a Casa do Povo. Um grande abraço a todos. 

Declaro encerrada a 29ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. Ninguém inscrito para a 

Palavra Livre. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau. 

[Aplausos] 

[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 12 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


