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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 24 de outubro de 2022 

 

Às dezessete horas e quarenta e dois minutos do dia vinte e quatro 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 30ª Sessão Ordinária, presidida 

pelo Senhor JORGE LUIS LEPINSK e secretariada pela Vereadora SILENE SILVANA 

CARVALINI, com a presença dos(as) senhores(as) Vereadores(as): ALEXANDRE CARLOS 

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

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

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

SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS, totalizando quórum de doze vereadores. 

ABERTURA: Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos. Após 

a leitura do texto bíblico pelo Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA – "Façam todo o 

esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. ” (Efésios, capítulo 4, versículo 

3), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 

29ª Sessão Ordinária, de 17 de outubro de 2022. APROVADA (por unanimidade). Em seguida, 

a Sra. 1ª Secretária leu o comunicado sobre a Audiência Pública para apresentação do Projeto 

de Lei nº 182/2022, de autoria do Executivo Municipal, que aprova o orçamento do município de 

Indaiatuba para o exercício de dois mil e vinte e três, a ser realizada no próximo dia onze de 

novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, em ambiente virtual, gravado na sede da 

Câmara. Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco de uma indicação de cada 

vereador (as restantes foram mantidas na ata): Nº 1936/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Instalar estacionamento 45° na calçada localizada na Praça Conviver, na Rua Dr. Adib Pedro, 

em frente ao estacionamento da Igreja Matriz São Francisco de Assis, Nucleo Hab. Brg. Faria 

Lima — CECAP; Nº 1971/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Desenvolver um projeto de 

identificação de fauna e flora em parques, praças e áreas verdes do nosso munícipio, através do 

sistema de QR Code, utilizando como base de informações, o inventário da Fauna e Flora da 

Secretaria de Meio Ambiente de Indaiatuba; Nº 1972/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar 

serviço de tapa buraco em alguns pontos da Rua 9 de Julho; Nº 1973/22 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco em alguns pontos da Rua Onze de Junho, 

próximo ao número 1786; Nº 1974/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar o Habite Seguro - Lei 
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já sancionada - programa habitacional para profissionais da segurança pública no Município de 

lndaiatuba; Nº 1975/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar lixeiras no Parque Ecológico de 

Indaiatuba; Nº 1976/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo para readequar o semáforo 

de pedestres com temporizador inteligente na Avenida Engenheiro Fabio Roberto Barnabé, junto 

da alça de acesso Nilson Cardoso de Carvalho altura do número 2.760; Nº 1977/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Desenvolver Portal da Transparência Integrado, similar ao modelo do 

Cidade Aberta, que ofereça de maneira clara e objetiva as informações referentes aos gastos, 

programas, convênios e projetos estabelecidos pela gestão municipal; Nº 1978/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para a disponibilização de área exclusiva para a 

construção de pista moderna de atletismo; Nº 1979/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar estudos para examinar a viabilidade de instalação de uma base de atendimento médico 

no Parque do Mirim; Nº 1980/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Aumentar o policiamento nos 

entornos e vias de acesso do Bairro Campo Bonito; Nº 1981/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar 

o rebaixamento das guias para acesso de cadeirantes, mobilidade reduzida e portadores de 

necessidades especiais em todas as ruas do Bairro Jardim Morada do Sol, devidamente 

sinalizadas; Nº 1982/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar semáforo para pedestres na Rua das 

Camélias, altura do número 224, antes da Rua Virgílio Ambrosini; Nº 1983/22 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Instalar enfeites natalinos iluminados na Alameda Filtros Mann; Nº 1984/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Realizar manutenção da pista de caminhada no Parque das Frutas; 

Nº 1985/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Providenciar repintura da sinalização de solo no 

cruzamento das ruas Guarin João Badin e Silvio Candello, no Jardim Morada do Sol; Nº 1986/22 

- HÉLIO ALVES RIBEIRO - Construir um estacionamento em frente à Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA, no Jardim Morada do Sol; Nº 1988/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Realizar readequação do temporizador do semáforo localizado em baixo do Elevado Sinézio 

Martini, na Av. Manoel Ruz Peres, Jardim Colonial; Nº 1989/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Colocar proteção lateral em ambos os lados nas passarelas do Parque Ecológico de Indaiatuba; 

Nº 1990/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Fechar algumas ruas do centro comercial de 

Indaiatuba aos sábados, nas semanas que antecedem o natal, visando estimular o comércio, 

fomentando a economia local; Nº 1991/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Intensificar as 

rondas das forças de segurança no Jardim Pedroso; Nº 1992/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Instalar parquinho na Praça Nelson de Almeida Domingues; Nº 1993/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Ampliar o canal de informações da "Operação Cata-bagulho" em nosso 

município; Nº 1994/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar totem de identificação dos 

departamentos no Ponto Cidadão; Nº 1995/22 - OTHNIEL HARFUCH - Instituir a campanha 
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"Vem pro Uro", que enfatiza a importância do menino também cuidar da saúde genital e 

reprodutora e se engajar ainda na luta contra os cânceres provocados pelo HPV, conclamando 

os responsáveis a levarem seus adolescentes a serem vacinados; Nº 1996/22 - OTHNIEL 

HARFUCH - Sugerir a adoção de políticas para o acompanhamento e avaliação 

psicológica/psiquiatra durante o período pré-natal; Nº 1997/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Efetuar manutenção da ponte no Parque das Frutas; Nº 1998/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS 

- Implantar faixa de pedestre elevada na Av. Manoel Ruz Peres, próximo à Cerâmica Shanadu; 

Nº 1999/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar câmeras de monitoramento no Bairro Vale do 

Sol; Nº 2000/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar manutenção da faixa elevada de 

pedestres, localizada na Rua 24 de Maio, altura do n° 1.449 - Centro; Nº 2001/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Instalar faixa de pedestres elevada na Rua Humaitá, antes do cruzamento com a Rua 

Tuiuti; Nº 2002/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar caixa eletrônico no Ponto Cidadão, 

localizado na antiga rodoviária; Nº 2003/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Encaminhar projeto 

de lei que estenda para todos os servidores, comissionados e efetivos, da administração direta 

e indireta, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO, incluindo a 

realização obrigatória dos exames médicos conforme estabelece a NR-7, por sua vez, em 

consonância com outras NR que contemplam os eventos SST no eSocial; Nº 2004/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Providenciar melhorias na sinalização do cruzamento entre as ruas 

Ariovaldo Pinto e Rua Betty Hass de Campos – Bairro Colinas de Indaiatuba; Nº 2005/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar postes de iluminação na quadra de areia do Parque Ecológico, 

localizado na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé (nas proximidades do número 4200); Nº 2006/22 

- LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar pontos de água (torneiras) ao longo do Parque Ecológico; 

Nº 2007/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Readequar a sinalização de trânsito e providenciar 

melhorias do complexo viário na saída do Distrito Indústria, altura do número 733 da Rua 

Diamante e acesso à rodovia; Nº 2008/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar melhorias 

no calçamento interno dos Cemitérios da Candelária - Taipas e Pedras; Nº 2009/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar o recapeamento da Rua 05 de Julho no Jardim Pau 

Preto; Nº 2010/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Construir uma rampa de acesso na pista de 

caminhada do Parque das Frutas – Parque São Lourenço; Nº 2011/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Implantar sinalização adequada na bifurcação da Rua Almirante Tamandaré com a 

Rua Bahia; Nº 2012/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar programa de atividade esportiva 

”Jogos Interclasse“ nas unidades de ensino público; Nº 2013/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Efetuar o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Dom Idelfonso Stelhe - Bairro Cidade 

Nova I; Nº 2014/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Instalar uma academia ao ar livre na Vila Avaí; 
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Nº 2015/22 - OTHNIEL HARFUCH - Efetuar a revitalização e urbanização da Praça localizada 

no Conjunto Habitacional Residencial Veredas da Conquista; Nº 2016/22 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Criar um ecocentro (ecoponto de inertes) na região do bairro Jardim Nova Veneza; 

Nº 2017/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Incluir o Jardim Brasil nas próximas ações do 

Projeto Bairro Limpo; Nº 2018/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Providenciar melhorias no 

trânsito da Rua das Orquídeas com a Rua das Margaridas, Pérsio Sampaio Filho e Leonor 

Tachinardi Barnabé, no Jardim Pau Preto; Nº 2019/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Viabilizar um “Centro de Distribuição de Alimentos” (Banco de Alimentos); Nº 2020/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar espaços que possibilitem pequenas confraternizações na 

Praça da Liberdade; Nº 2021/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Revitalizar e preservar a Praça 

Lions, no Bairro Cidade Nova; Nº 2022/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar academia 

ao ar livre na Praça Lions, no bairro Cidade Nova; Nº 2023/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Implantar playground na Praça Lions, no bairro Cidade Nova; Nº 2024/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Implantar faixa de pedestre na Avenida Francisco de Paula Leite, altura do número 

1869; Nº 2025/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Efetuar a afixação de cartazes nos hospitais, 

unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde e clínicas conveniadas com o SUS 

informando a vedação de cobrança de procedimentos médicos; Nº 2026/22 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Efetuar instalação de Banheiro Químico (masculino e feminino) no Parque das Frutas. 

A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a indicações de suas autorias os(as) Srs(as). 

Vereadores(as) ANA MARIA DOS SANTOS, HÉLIO ALVES RIBEIRO, WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS, OTHNIEL HARFUCH, ALEXANDRE CARLOS PERES, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, 

LEANDRO JOSÉ PINTO e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. Com a palavra, o Sr. Presidente 

informou que as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal pelo 

Departamento de Expediente. Após, procedeu-se à leitura do Requerimento Nº 8/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA, ANA MARIA DOS SANTOS - Requer informações sobre a extinção do 

cargo de controlador interno. Com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA 

pediu vista do Requerimento por dez dias. Colocado em votação, o pedido foi APROVADO (por 

unanimidade). Seguiu-se à leitura em bloco das moções:  Nº 470/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Congratula Gabriel Giovannini, ciclista de Indaiatuba, que se tornou Campeão Brasileiro de 

Enduro de Mountain Bike, na principal categoria da Competição Elite, ocorrida em Campos do 

Jordão nos dias 03 e 04 setembro 2022; Nº 471/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula as 

profissionais Dra. Lelsy Becci Silverio Darcie, Dra. Joyce Jeanne Silva, Dra. Vívian Macedo da 

Rocha, Dra. Natasha Bittencourt Vaciloto e Dra. Andrea B Muller Haas pelo Dia do Cirurgião 

Dentista; Nº 473/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula a Secretaria Municipal de 
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Esportes pela conquista do 10° lugar no 84° Jogos Abertos do Interior, realizado em São 

Sebastião/SP, obtendo a melhor colocação da história da cidade em Jogos Abertos do Interior; 

Nº 474/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o Sr. Lauflides Agostinho Pattaro (Tio Lau) 

pelos mais de 15 anos de sucesso do "Hot Dog Tio Lau", o Hot Dog mais famoso da nossa 

cidade; Nº 475/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula o Grupo Mais Expressão pela excelente 

organização da 16ª Edição do Troféu Frutos de Indaiá, realizada no Clube 9 de Julho, no dia 15 

de outubro de 2022; Nº 476/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula a Banda Unha 

Encravada pelos 34 anos em atividade propagando música de qualidade e cultura em Indaiatuba 

e região; Nº 477/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Congratula o COMAD - Conselho Municipal de 

Políticas sobre Drogas, na pessoa do Presidente do Conselho, Capelão Gerson Luiz Vieira, pela 

organização da 8º Edição do “Curso de Capacitação de Agentes Multiplicadores na Prevenção 

ao Uso Indevido de Drogas”; Nº 479/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Congratula grupo de 

jovens "Geração Redimida" pelo terceiro aniversário; Nº 480/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS 

- Congratula o Dr. Hélio César Ribeiro pelo Dia do Médico, comemorado anualmente em 18 de 

outubro; Nº 481/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula Luzia Bittencourt Munhoz pela 

liderança do Círculo de Negócios para Mulheres Empreendedoras; Nº 482/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Congratula Maria Eunice Marques de Souza Oliveira em homenagem ao Dia do 

Professor, comemorado no dia 15 de outubro; Nº 483/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Congratula Alexandra Angarten em homenagem ao Dia do Professor, comemorado no dia 15 de 

outubro; Nº 484/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula Fernanda Alves Mariano pelo 

evento "Projeto Evangelizar - Dia da Alegria", ocorrido no dia 08 outubro de 2022; Nº 485/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI, ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula a Professora Ana Maria 

Soares pelos seus relevantes serviços prestados através da educação, durante 30 anos, onde 

foi professora de História e Análise Estrutural na FIEC; Nº 486/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Congratula a Sra. Martha de Andrade Barbosa Marinho em homenagem ao "Dia do Professor", 

comemorado em 15 de outubro; Nº 487/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula o técnico de 

futsal Edson Pereira Soares dos Santos pelo excelente trabalho realizado junto à equipe feminina 

de Futsal de Indaiatuba; Nº 488/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula a atleta de futsal 

Giovana Lourenção Dospir pela convocação para a Seleção Brasileira de Futebol de Salão; Nº 

489/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Congratula a atleta de futsal Thaís de Lima Oliveira pela 

convocação para a Seleção Brasileira de Futebol de Salão; Nº 490/22 - ANA MARIA DOS 

SANTOS, SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula Gentil Gonçales Filho em homenagem ao 

dia do professor, comemorado no dia 15 de outubro; Nº 491/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Congratula Samuel Alves, conhecido como (Xubaka Alves), campeão na modalidade Muay Thai 
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e escolhido pela melhor luta do evento ocorrido no dia 16 de outubro de 2022, em São Bernardo 

do Campo - SP; Nº 498/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Manifesta pesar pelo falecimento 

de Amélia Augusta Pinto da Cunha; Nº 499/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Manifesta 

pesar pelo falecimento de Arildo Moreira de Mattos, ocorrido no dia 15 de outubro de 2022. A 

seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os(as) Srs(as). Vereadores(as) LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE, SILENE SILVANA CARVALINI, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, HÉLIO 

ALVES RIBEIRO, LEANDRO JOSÉ PINTO, ANA MARIA DOS SANTOS, ALEXANDRE CARLOS 

PERES, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA e JORGE LUÍS LEPINSK. Colocadas em votação, as 

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

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

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

leitura das matérias apresentadas: Projeto de Lei Nº 176/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Denomina "Rua Maria Genari Jacober" o logradouro público do Loteamento Parque Villa dos 

Pinheiros, que especifica; Projeto de Lei Nº 180/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina 

"Agostinho de Mello Gonçalves" a passagem elevada em construção localizada no Jardim 

Tancredo Neves, que especifica; Projeto de Lei Nº 182/22 - Executivo Municipal - Aprova o 

Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2023; Projeto de Lei Nº 183/22 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Profª Maria Isabel Seabra Pigatto o próprio municipal 

que especifica; Projeto de Lei Nº 184/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Denomina Rua 

Edison Zoppi, o logradouro público do Parque Reserva Santa Maria, que especifica. 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 183/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Profª Maria Isabel Seabra Pigatto o 

próprio municipal que especifica. Com a palavra, o Sr. Presidente comentou que a praça 

mencionada no projeto já será inaugurada em breve e que, portanto, precisa da aprovação do 

nome com urgência. 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. 

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, 
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determinou o Sr. Presidente que se passasse à Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei 

Nº 183/2022 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Profª Maria Isabel Seabra Pigatto o 

próprio municipal que especifica. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Decreto Legislativo Nº 22/2022 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Dispõe sobre a concessão de "Título Honorífico de Cidadã Benemérita Dr. Caio da Costa 

Sampaio" à Sra. Eliana Belo Silva. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Decreto Legislativo Nº 24/2022 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Dispõe sobre a concessão da honraria Ordem Votura de Mérito Cultural à Sra. Tânia Castanho 

Ferreira. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei 

Nº 175/2022 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Institui no Calendário Oficial do Município a 

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

março. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES 

fez uma breve explicação sobre o projeto, comentando que visa à conscientização para o 

diagnóstico precoce e tratamento adequado da Tuberculose, cujos índices de morte pela doença 

têm aumentado após a pandemia de Covid-19. Colocado em votação, foi APROVADO (por 

unanimidade). 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. Nada mais havendo 

a tratar, às dezenove horas e um minuto, 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 

 

 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 24 de outubro de 2022 

 



 
 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 

 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Alô? Som? Boa noite a todos. Boa noite a 

todos. Eu gostaria de pedir silêncio no Plenário para darmos início a mais uma sessão ordinária. 

Declaro aberta a 30ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. Eu gostaria mais uma vez de 

pedir silêncio no Plenário para darmos início à sessão ordinária. 

Para leitura de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente. 

Uma ótima noite a todos. “Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo 

vínculo da paz”. Efésios, Capítulo 4, Versículo 3. 

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

Carvalini. 

EXPEDIENTE 

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

da 29ª Sessão Ordinária, de dezessete de outubro de dois mil e vinte e dois. 

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

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

foi aprovada por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Senhores vereadores e ilustres munícipes, a 

presidência desta Casa de Leis e a Comissão de Finanças e Orçamento comunicam Vossas 

Senhorias de que faremos realizar Audiência Pública para apresentação do Projeto de Lei nº 

182/2022, de autoria do Executivo municipal, que aprova o orçamento do município de Indaiatuba 

para o exercício de dois mil e vinte e três, no próximo dia onze de novembro de dois mil e vinte 

e dois, às nove horas. A Audiência Pública ainda será realizada em ambiente virtual, gravado na 

sede da Câmara, cito a Rua Humaitá, número mil cento e sessenta e sete, Centro, nesta cidade 

de Indaiatuba. Todas as informações necessárias para a participação dos munícipes - perguntas, 

comentários ou sugestões - poderão ser efetuadas acessando o canal, que é o site da Câmara, 

até o dia dezoito de novembro de dois mil e vinte e dois”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Obrigado, secretária. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 
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Wilson Índio da Doze, “Instalar estacionamento 45 graus na calçada localizada na Praça 

Conviver, na Rua Adib Pedro, em frente ao estacionamento da Igreja Matriz São Francisco de 

Assis, na Cecap”. 

Sérgio Teixeira, “Desenvolver um projeto de identificação de fauna e flora em parques, praças e 

áreas verdes do nosso munícipio, através do sistema de QR Code, utilizando como base de 

informação o inventário da fauna e flora da Secretaria de Meio Ambiente de Indaiatuba”. 

Chiaparine, “Realizar serviço de tapa-buraco em alguns pontos da Rua 9 de Julho”. 

Ricardo França, “Desenvolver Portal da Transparência Integrado, similar ao modelo do Cidade 

Aberta, que oferece de maneira clara e objetiva as informações referentes aos gastos, 

programas, convênios e projetos estabelecidos pela gestão municipal”. 

Hélio Ribeiro, “Construir um estacionamento em frente à Unidade do Pronto-Atendimento (UPA) 

no Morada do Sol”. 

Leandro Pinto, “Colocar proteção lateral em ambos os lados nas passarelas do Parque Ecológico 

de Indaiatuba”. 

Alexandre Peres, “Fechar algumas ruas do centro comercial de Indaiatuba aos sábados nas 

semanas que antecedessem o Natal, visando estimular o comércio, fomentando a economia 

social”. 

Othniel Harfuch, “Instituir a campanha Vem pro Uro, que enfatiza a importância do menino 

também cuidar da saúde genital e reprodutora e se engajar ainda na luta contra os cânceres 

provocados pelo HPV, conclamando os responsáveis a levar os seus adolescentes a serem 

vacinados”. 

Pepo, “Instalar um caixa eletrônico no Ponto Cidadão, localizado na antiga rodoviária”. 

Ana Maria dos Santos, “Implantar programa de atividade esportiva Jogos Interclasse nas 

unidades de ensino público”. 

Arthur Spíndola, “Viabilizar um Centro de Distribuição de Alimentos (banco de alimentos)”. 

Silene Carvalini, “Revitalizar e preservar a Praça Lions, no bairro Cidade Nova”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. 
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VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Muito obrigada pela palavra, Sr. Presidente. Boa 

noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, essa plateia muito linda com a presença de vocês. 

Boa noite ao presidente, a todos da Mesa, aos Senhores Vereadores. 

Antes de eu falar da minha indicação de hoje, vou me apresentar para os deficientes visuais que 

nos acompanham de casa e de outros lugares. Meu nome é Ana Maria, sou morena, tenho um 

metro e sessenta de altura, estou usando, hoje, uma camisa branca, lacinho... uma echarpe cor-

de-rosa, um laço cor-de-rosa no pescoço, simbolizando o Outubro Rosa, estou com uma calça 

preta e sapato preto de salto alto. 

A minha indicação de hoje é a de 2012/2022, onde eu peço para implantar um programa de 

atividade esportiva com Jogos Interclasse nas unidades de ensino público do nosso município. 

O ambiente escolar é um ambiente... é um local de aprendizado e conhecimento. Por isso, para 

motivar os alunos a vivenciar essa educação, que vai além da sala de aula, é necessário inovar 

com projetos, atividades e eventos que integrem as turmas. A prática esportiva colabora na 

construção de um mundo melhor. O reflexo positivo atinge não só o estudante em seu ambiente 

escolar, mas também o estudante enquanto cidadão. Esses jogos, eles aproximam mais os 

alunos, e também os professores. O esporte, ele traz saúde, ele traz vitalidade, ele traz 

disposição. Muitas crianças são tímidas, não conseguem se expressar, às vezes quer conversar 

com um aluno da outra sala e não tem coragem, e através do esporte, tendo esses jogos entre 

as classes, eu acho que seria maravilhoso. E isso pede... Os nossos jovens estão precisando 

dessa interatividade, dessa descontração, e também traz um conhecimento muito melhor na 

parte do desenvolvimento. Então, fica aqui a minha indicação. Eu peço que o Senhor Prefeito, o 

nosso Poder Executivo, analise com carinho. Gratidão, e boa sessão a todos. 

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

Com a palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO RIBEIRO: Boa noite a todos, Sr. Presidente, vereadoras, vereadores, 

público presente. Apresentei três indicações, uma delas diz respeito à construção de um 

estacionamento em frente à UPA lá na Morada do Sol. Hoje, as pessoas que vão na UPA, quando 

elas não encontram vagas ali na frente, que é difícil encontrar, elas podem deixar o carro na 

Praça do Guri ou subir a Rua Vinte e Oito, mas quase sempre a maioria das pessoas que lá vão 

levam uma pessoa doente que tem que descer ali em frente à UPA, e se ela descer, essa pessoa, 

essa pessoa fica sem o acompanhante, ela vai ter que dar a volta lá na Ário Barnabé para 

estacionar na Praça do Guri, e ali na frente tem um espaço que dá para fazer um estacionamento 
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ali para facilitar a vida dessas pessoas que vão até a UPA levar uma pessoa em estado de 

doença. Essa é uma delas. 

Fiz uma outra também que também diz respeito à UPA. Na semana passada, uma paciente 

estava lá na UPA e me chamou no WhatsApp. Ela estava com a parente dela doente lá, não sei 

como essa informação chegou no estelionatário, de que essa pessoa precisava fazer um exame 

de bactéria, que o SUS não cobria esse exame, e o bandido pediu um PIX de setecentos e 

cinquenta reais, e ela perguntou para mim: “É normal fazer isso, Hélio?”. Falei: Não, não é 

normal. Nós não trabalhamos dessa forma. Quando nós não temos o exame, entra com 

protocolo, faz o requerimento. E eu orientei: É melhor então você ir até a polícia, porque nesse 

caso alguém que estava lá dentro já havia feito a transferência via PIX para esse bandido que 

estava lá, não sei onde, de que forma chegou essa informação nele de que essas pessoas 

estavam lá, necessitavam de exame, isso já é com a polícia, que já foi... eles fizeram um boletim 

de ocorrência. Então, o que eu estou pedindo nessa indicação? Que coloque cartaz nos nossos 

locais de saúde, pronto-socorro, para que não caiam nesses golpes. O SUS, a prefeitura não 

cobra, não pede pagamento de exame por PIX de forma alguma. Então, esse pedido é que 

fixione cartaz nesses locais de saúde. 

Outra indicação é para que se instale ou coloque banheiros químicos aqui ao longo do Parque 

das Frutas pelo menos nos finais de semana. Hoje, a gente tem uma cidade muito visitada, e os 

próprios moradores aqui frequentam os nossos parques, e o Parque das Frutas também é um 

local muito frequentado pelas pessoas. Então, nada mais justo que pelo menos no final de 

semana, se não for possível construir banheiros lá, que se coloque banheiros químicos para que 

as pessoas possam utilizar no momento do seu lazer com as famílias lá. Meu muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Queria registrar a presença aqui do ex-

vereador Januba, do pastor Décio, secretário social, também do Doutor Elton, ex-vereador, 

também da banda Unha Encravada. Esse pessoal de Indaiatuba aqui, além de fazer música da 

melhor qualidade, eles ajudam muito para o social de Indaiatuba, o Volacc, né? Parabéns para 

vocês, empresários que não dependem da música para viver, mas fazem o bem. Unha 

Encravada presente aqui. Doutora Silvia Cervo, presidente da APCD, é uma honra ter a senhora 

aqui conosco. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Deus, primeiro, por a gente estar aqui 

hoje vivo, com saúde. Boa noite à imprensa falada e escrita. Boa noite a cada um de vocês. Boa 
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noite a meus amigos vereadores. Boa noite à Mesa. Boa noite, Jennifer, nossa intérprete. Boa 

noite, Doutor Hélio, que é uma grande honra homenagear o senhor aqui hoje. 

Sr. Presidente, minhas indicações são simples. Todo mundo sabe aquela Avenida Manoel Ruz 

Peres, que dá acesso ao Campo Bonito, Colibris, Sabiá, enfim, todos aqueles bairros ali. Na 

parte da tarde, ali parece uma pista de Fórmula Um. Quando você sai da rotatória aqui do João 

Pioli, até chegar nas rotatórias também que dão acesso ao Campo Bonito e o Colibris, ali a turma 

tira racha, entendeu, na hora de ir embora, por incrível que pareça. Então, estou pedindo para 

que sejam tomadas providências naquele local e que seja colocado ali ou um radar ou uma 

lombada elevada, porque senão qualquer dia nós vamos ter ali um acidente gravíssimo. 

Estou pedindo também para que seja feito ali na Rua Adib Pedro, na Cecap... Todo mundo sabe, 

aquela rua passa de um lado ao outro na Cecap, e ali se estaciona os carros dos dois lados. Ali 

não passa van, ali não passa ônibus, ali não passa caminhão se precisar passar, porque as 

pessoas estacionam ali e não tem como passar. Então, que seja criado ali um estacionamento 

de quarenta e cinco graus em frente à Matriz São Francisco de Assis, porque eu tenho certeza 

que vai amenizar muito, muito mesmo, principalmente aqueles moradores que sofrem por isso, 

tá? Sr. Presidente, obrigado. 

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

vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Boa noite, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado à Mesa. Boa 

noite aos colegas vereadores, a todos que estão aqui. Boa noite à Ana, primeira-dama, Maurício 

Baroni e a todos que estão aqui. 

Eu fiz duas indicações, e a primeira é para que o nosso prefeito institua uma campanha, Vem 

para o Uro. Parece engraçado, né, mas eu, na pediatria, vejo muito isso: a gente vê muitos 

adolescentes, e as meninas acabam se cuidando muito melhor que os meninos. Você... Já na 

primeira menstruação, as meninas já querem ou as mães levam a um ginecologista, ou o próprio 

pediatra, que na maioria das vezes pode conduzir até uma certa idade, mas os adolescentes 

meninos isso é muito difícil. Eles não gostam, eles não vão, e, muitas vezes, são os primeiros a 

recusarem as vacinas, principalmente do HPV. Então, acho que uma campanha de 

conscientização, de instrução para que se vacine, para que procurem um médico para doenças 

específicas, que seria muito interessante. Acho que... Para que se tornem adultos, e esses 

adultos continuem acompanhando melhor, porque essa é uma grande dificuldade. Mês que vem 

é o Novembro Azul, e o número de consultas e o número de intervenções em relação ao que 



 
 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 

 

 

você tem no Outubro Rosa, por exemplo, é muito menor. Então, acho que é uma campanha que 

vale informar e enfatizar a necessidade desse cuidado. 

E a segunda indicação é que eu sugiro aqui a adoção de políticas específicas para um 

acompanhamento psicológico-psiquiátrico do período do pré-natal, e até pós-natal, né? A gente 

sabe que a depressão pós-parto é muito mais frequente do que se diz e do que se vê, e uma 

campanha para que a gente possa já no pré-natal tentar com que essas mulheres sejam 

acompanhadas com psicólogo, ou até com psiquiatra, se necessário for, para que a gente não 

tenha um desfecho muito ruim na depressão pós-parto. E é isso. Muito obrigado. 

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

vereador dessa Casa, Eduardo Tonin. 

As indicações continuam em discussão. Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Hoje, Casa cheia novamente. 

Muito gostoso ver todo esse pessoal acompanhado aqui o trabalho do Legislativo. Queria 

cumprimentar aqui umas pessoas: o ex-vereador Januba, o ex-vereador Elton, pessoas que eu 

tenho grande estima. Não poderia deixar de cumprimentar também minha amiga Andrea Muller, 

que será homenageada daqui a pouco - estudamos junto no Randolfo, né, Andrea? -, sua mãe 

logo atrás aí, que é a grande idealizadora da Feira da Bondade, D. Marisa(F). Não posso também 

deixar de cumprimentar aqui a primeira-dama de Elias Fausto, a Ana, que veio aqui nos prestigiar 

novamente; minha querida professora, Dona Martha Marinho, deu aula tanto tempo para mim, é 

uma grande ídola que eu tenho, essa professora extraordinária; também aqui o Gentil Gonçalves, 

a sua esposa também aqui, a Ana, enfim; a Gabriela, eu vi a Gabriela aí, Gabriela Tavares, já foi 

nossa miss aqui na cidade de Indaiatuba. Enfim, tanta gente importante e tanta gente bonita, 

tanta gente séria, tanta gente que merece todo o respeito aqui desse Legislativo, e só nos 

engrandece a presença de todos vocês. 

Bom, a indicação que eu quero destacar hoje... Só para quem não sabe como é que funciona, a 

primeira etapa da sessão são as indicações. Indicações são aquelas sugestões que o vereador 

manda ao Executivo para que sejam avaliadas e que, se ele entender que vale a pena implantar 

na cidade, que é possível implantar, é a decisão do prefeito de implantar ou não. Então, essa é 

a primeira etapa. O que nós todos estão fazendo é defendendo as indicações. 

Bom, então a indicação que eu quero dar um destaque hoje... O Natal está chegando, nós já 

estamos terminando o mês de outubro, agora no mês de novembro a gente começa a pôr aí a 

árvore de Natal, montar a árvore de Natal em casa, e a gente vê aí a cidade toda já sendo 
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preparada para passar mais um Natal maravilhoso, trazendo turista para cá, o que fomenta 

bastante a nossa economia. Então, eu não podia deixar de mandar uma sugestão para o 

Executivo, que seria de fechar algumas ruas do centro comercial aqui da cidade para que... nas 

proximidades do Natal para que as pessoas pudessem caminhar com mais segurança, passear 

com segurança e fazer as compras. Isso gera economia, isso fomenta o comércio. Então, vai a 

sugestão para o Executivo, para ver a possibilidade de fazer um mapeamento, isolar algumas 

ruas específicas aqui do nosso centro comercial para fomentar o nosso comércio, que sofreu 

tanto aí tempos atrás com essa pandemia e talvez uma maneira de ele começar a recuperar 

mais e mais, sem contar que é muito gostoso a gente pegar o filho, pegar a esposa, pegar... 

conversar com os amigos, convidar os amigos e passear por esse centro que nos traz tanta 

nostalgia, principalmente quem é aqui da cidade, como eu. Então, fica aqui a dica para o 

Executivo fechar algumas ruas específicas do centro comercial para fomentar o nosso comércio, 

mas dando segurança para os pedestres. Muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Professor Sérgio. 

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

Presidente, nobres vereadores, nossa intérprete Jennifer, àqueles que nos acompanham em 

casa, todos os amigos. Não vou citar nome aqui, porque depois eu acabo esquecendo de um ou 

de outro, então a gente já generaliza, né? 

As indicações que eu faço hoje, Sr. Presidente, uma delas é que a gente possa desenvolver um 

projeto para identificar a fauna e a flora no nosso município. Isso facilitaria, e muito, revitalização 

de praças, com flora respectiva ao local para que possa agregar à fauna ali presenta, tá, porque 

senão a gente acaba fazendo uma revitalização com a flora que não pertence a essa região, e 

isso inibe, ou afasta, a fauna do local. 

Outra indicação que eu faço é ampliar o canal de informações da Operação Cata-Bagulho. Eu 

sei que a prefeitura já faz esse trabalho, já divulga essa Operação Cata-Bagulho, mas andei 

circulando aí por alguns bairros e parece que as pessoas... ou elas não têm acesso ou têm 

acesso, mas fingem que não têm, porque o que tinha de entulho nas calçadas em alguns bairros 

que nós visitamos... E não era semana ou dia de retirada desses entulhos, desses bagulhos ali, 

tá? Então, pedir também a colaboração da população, né? Tem ali um calendário a ser 

respeitado. É fácil eu desovar da minha casa e jogar na calçada e depois atribuir ao poder público 

que tem que passar ali e retirar. Tem um calendário para isso. A cidade cresceu, expandiu 



 
 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 

 

 

demais, a gente precisa respeitar esse calendário. E estou pedindo também se pode, também, 

até ampliar essa ação, né? 

E instalar... Mais uma outra indicação que eu faço é instalar um totem de identificação dos 

departamentos ali no Ponto Cidadão. As pessoas descem do transporte coletivo e tem algumas 

placas já no alto, mas um totem ali na calçada, na base, na hora que ela desce do transporte já 

vai ajudar, e muito, a identificar os departamentos presentes ali no Ponto Cidadão, tá joia? 

Ficam aqui essas três indicações e outras que constam aí da Pauta. Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

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

colegas vereadores, público presente. Gostaria aqui de cumprimentar João Paulo [ininteligível], 

aniversariante de hoje, meus parabéns; ex-vereador Doutor Elton; ex-vereador Januba; pastor 

Décio, secretário social; Doutor Flávio Brito, meu amigo; futuro vereador Eduardo Tonin; Doutora 

Ana Bittencourt, primeira-dama de Elias Fausto, Doutora Silvia Cervo, e é isso. 

Presidente, queria destacar duas indicações hoje. A primeira, 1.989, que é a colocação de 

proteção lateral em ambos os lados da passarela do Parque Ecológico. Temos diversas 

passarelas aqui, muitas delas sem... com uns vãos enormes, né, sem proteção de grade. Até 

estive agora lá, esses dias, fiz um vídeo e já comuniquei o secretário responsável, Guilherme, 

para que seja colocada proteção, porque ali para perder um animal, um cachorrinho, um gato, 

até uma pessoa, é de uma rapidez tremenda, porque o buraco que tem nas... os vãos que tem 

naquela passarela...né? A gente pede com muito carinho ao secretário que veja com rapidez, 

porque ali pode acontecer um acidente fatal. 

A segunda, número 2.006, é instalar pontos de água ao longo do Parque Ecológico. Temos um 

parque ecológico aí muito bem frequentado, porém, torneiras acho que existem em dois, três 

pontos. Aí as pessoas andam com animais de estimação... né? Que possam ser colocadas mais 

essas torneiras, né? Não um bebedouro elétrico, torneiras mesmo. A pessoa pode colocar ali 

para o seu cão, para molhar um rosto... O nosso Parque Ecológico é tão lindo, eu acho que falta 

isso daí. 

Presidente, por hoje é só. Gostaria aqui de dar mais uma vez, aqui, uma boa noite a todos. É 

gratificante ver a Câmara Municipal sempre cheia. A gente fica muito feliz. Muito obrigado, e boa 

sessão. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu estou lendo um cartaz aqui: “Pessoal 

requer passe livre no segundo turno”. Eu vou pedir para vocês entrarem com requerimento 

padrão na prefeitura municipal, tá bom, gerar um processo, porque isso aí quem responde é o 

setor de Transporte da prefeitura municipal. Tem todo o nosso apoio. Eu tenho certeza que os 

vereadores aqui não são contrários, mas tem que ir na prefeitura. Requerimento padrão, 

protocolo, faz pedido, gera um protocolo, vocês vão ter a resposta, ok? Obrigado. Não entendi. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Protocolaram? Tá bom. Peço para que o 

líder do governo, Arthur Spíndola, acompanhe esse processo. Se vocês quiserem passar o 

número do processo para ele, ao Professor Sérgio, fiquem à vontade, tá bom? Ele acompanha 

para vocês. 

As indicações continuam em discussão. Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Boa noite, Sr. Presidente, nobres vereadores, 

a toda imprensa que nos acompanha, a todo público presente, pessoal em casa, que nos assiste 

no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão da Câmara Municipal. Quero 

mandar um abraço ao Januba e ao Elton, vereadores desta Casa, sempre vereadores; mandar 

um abraço também, todo mundo já falou, mas ao Breno, à Natasha e à Ana, do nosso querido 

Caef em Elias Fausto, sejam sempre bem-vindos, nossos grandes parceiros; e a todos, acho que 

já foram nominados, eu não vi o Du por aqui também, um abraço. 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, a criação de um ecoponto de inertes, aquele ecocentro, na 

região do bairro do Jardim Nova Veneza. O Índio até fez uma indicação sobre trânsito naquela 

região, e Nova Veneza, Veneza, o próprio Campo Bonito, Paulista, Colibris, aquela região da 

cidade... os condomínios também, o tal do Jardim dos Impérios, aquela região se desenvolveu 

muito, e está se desenvolvendo cada vez mais. Então, se pudéssemos fazer um estudo e uma 

implantação para que a gente possa descartar - muita construção civil também naquele local -, 

para que a gente possa descartar esses materiais dentro local, mas próximo a todos, e evitar 

exatamente, que também foi falado aqui, a questão do Cata-Bagulho, porque muita gente tem 

destinado isso na rua, colocado isso na rua. Então, para resolver, a gente pode colocar um 

ecocentro naquela nova região do Jardim Nova Veneza. 

Também, Sr. Presidente, a inclusão do Jardim Brasil nas ações do Bairro Limpo. Nós fizemos 

um Bairro Limpo maravilhoso no Jardim Morumbi, para quem conhece, para quem é lá do bairro, 

e o Jardim Brasil é um outro que está na hora também de a gente levar esse programa. Para 
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quem não conhece, é um programa da Secretaria de Urbanismo da cidade onde realiza a limpeza 

de todas as calçadas, recolhimento de materiais, retirada de alguns matos que podem estar 

dando problemas ali, retomada de praças, dentro outros. É um programa muito abrangente da 

Secretaria de Urbanismo e que a gente pode levar lá para o Jardim Brasil. 

Também, Sr. Presidente, falar sobre a viabilização de um Centro de Distribuição de Alimentos, o 

chamado banco de alimentos. Nós falamos isso desde dois mil e vinte, e é algo que a gente... a 

pandemia nos trouxe e é algo que a gente pode colocar em prática de uma forma mais fácil hoje, 

colocando banco de coletas, colocando produtores e empresários que possam doar esses 

alimentos, claro, que eles possam ser gerenciados e armazenados com qualidade para serem 

entregues tanto às entidades quanto quem pode se usufruir deles para alimentação. É algo que 

tem sido bastante discutido. A gente luta desde dois mil e vinte, e tem que ser colocado e 

implantado na cidade de Indaiatuba, e vamos lutar por isso. 

E por último, Sr. Presidente, viabilizar espaços que possibilitem pequenas confraternizações na 

Praça da Liberdade. A gente tem tudo lá, né? Nós temos brinquedos, nós temos espaço, nós 

temos tradição, o local é de fácil acesso para praticamente a cidade inteira... Por que não a gente 

ter um sistema lá de banheiro, um sistema para poder lavar a mão, para as famílias poderem se 

acomodar lá nos fins de semana ou quando tiverem tempo para isso. Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

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

indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Ah, tem um requerimento? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento nº 8/2022, Ricardo França e Ana 

Maria dos Santos, “Requer informações sobre a extinção do cargo de controlador interno”. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, peço vistas desse requerimento 

por dez dias. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O pedido de vista do vereador Arthur está 

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

contrários se manifestem. O pedido de vista foi aprovado. 

Com a palavra a primeira-secretária. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Pepo, “Congratula Gabriel Giovanni (sic), ciclista de Indaiatuba, que se tornou campeão brasileiro 

de Enduro de Mountain Bike na principal categoria da Competição Elite, ocorrida em Campos do 

Jordão nos dias 3 e 4 de setembro de 2022”. 

Pepo, “Congratula as profissionais Doutora Lelsy Becci Silverio Darcie, Doutora Joyce Jeanne 

Silva, Doutora Vívian Macedo da Rocha, Doutora Natasha Bittencourt Vaciloto e Doutora Andrea 

Muller Haas pelo Dia do Cirurgião Dentista”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula a Secretaria Municipal de Esportes pela conquista do 10º lugar 

nos Jogos Abertos do Interior, realizado em São Sebastião, São Paulo, obtendo a melhor 

colocação da história da cidade em Jogos Abertos do Interior”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula o Sr. Lauflides Agostinho Pattaro (Tio Lau) pelos mais de 15 anos 

de sucesso do Hot Dog Tio Lau, o hot-dog mais famoso da nossa cidade”. 

Pepo, “Congratula o Grupo Mais Expressão pela excelente organização da edição do Troféu 

Frutos de Indaiá, realizada no Clube 9 de Julho no dia 15 de outubro de 2022”. 

Alexandre Peres, “Congratula a banda Unha Encravada pelos 34 anos em atividade propagando 

música de qualidade e cultura em Indaiatuba e região”. 

Hélio Ribeiro, “Congratula o Comad (Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas) na pessoa 

do presidente do conselho, capelão Gerson Luiz Vieira, pela organização da 8ª Edição do Curso 

de Capacitação de Agentes Multiplicadores na Prevenção ao Uso Indevido de Drogas”. 

Luiz Chiaparine, “Congratula grupo de jovens Geração Redimida pelo terceiro aniversário”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula o Doutor Hélio César Ribeiro pelo Dia do Médico, 

comemorado anualmente em 18 de outubro”. 

Ana Maria dos Santos, “Congratula Luzia Bittencourt Munhoz pela liderança do Círculo de 

Negócios para Mulheres Empreendedoras”. 

Ana Maria dos Santos, “Congratula Maria Eunice Marques de Souza Oliveira, congratula 

Alexandra Angarten em homenagem ao Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro”. 

Silene Carvalini, “Congratula Fernanda Alves Mariano pelo evento Projeto Evangelizar - Dia da 

Alegria, ocorrido no dia 8 de outubro de 2022”. 
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Silene Carvalini e Ana Maria dos Santos, “Congratula a Professora Ana Maria Soares pelos seus 

relevantes serviços prestados através da educação durante 30 anos, onde foi professora de 

História e Análise Estrutural na Fiec”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Sra. Martha de Andrade Barbosa Marinho em homenagem ao Dia 

do Professor, comemorado em 15 de outubro”. 

Leandro Pinto, “Congratula o técnico de futsal Edson Pereira Soares dos Santos pelo excelente 

trabalho realizado junto à equipe feminina de futsal de Indaiatuba”. 

Leandro Pinto, “Congratula a atleta de futsal Giovana Lourenção Dospir e Thaís de Lima Oliveira 

pela convocação para a Seleção Brasileira de Futebol de Salão”. 

Ana Maria dos Santos e Silene Carvalini, “Congratula Gentil Gonçalves (sic) Filho em 

homenagem ao Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro”. 

Pepo, “Congratula Samuel Alves, conhecido como Xubaka Alves, campeão na modalidade Muay 

Thai e escolhido pela melhor luta do evento ocorrido no dia 16 de outubro de 2022 em São 

Bernardo do Campo, São Paulo”. 

Arthur Spíndola, “Manifesta pesar pelo falecimento de Amélia Augusta Pinto da Cunha”. 

Arthur Spíndola, “Manifesta pelo pesar de (sic) falecimento de Arildo Moreira de Mattos, ocorrido 

no dia 15 de outubro de 2022”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Doutor Chiaparine. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Alexandre. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Boa noite a todos. Obrigado pela palavra, Sr. 

Presidente. Parabenizar os homenageados, meus sentimentos às famílias enlutadas. 

Minha moção aqui foi um... Domingo agora eu estive em uma igreja, a igreja do pastor João José 

Cardoso, que é a igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério de Hebrom, que fica ali perto 

da ponte ali da Morada do Sol. Gostaria que vocês ficassem de pé, porque é só jovens, né? E 

foi uma benção ir nessa igreja, porque... Foi uma surpresa muito grande a gente encontrar nos 

dias de hoje jovens tão dedicados, fervorosos, buscando uma vida melhor dentro do que é 

correto, que a gente espera que seja correto, né? E eu vi ali muita vibração, muito interesse, 

muita vontade, muita sinceridade, então, realmente, como poucas vezes eu vi na vida. Parabéns 
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ao pastor, parabéns à igreja, parabéns a todos os componentes. É muita gente. Eu vou falar o 

nome do Junival de Cristo Lara Neto, da Thayna Stephanie, que vocês continuem assim. É uma 

igreja pequena, eu acho que dá para ter um contato humano grande, todos se conhecem, têm 

muita amizade, e que, realmente, vocês continuem nesse caminho, né? É difícil hoje em dia a 

gente ver um grupo de jovens tão imbuídos aí de fazer a coisa certa, de estudar, de trabalhar, 

de ir na igreja, de cuidar do próximo. Realmente, eu fiquei muito emocionado, fiquei muito 

encantado com vocês. Obrigado por tudo. Espero que vocês continuem nesse caminho. Na vida 

da gente não tem milagre, né? A gente vê muito hoje os jovens, hoje em dia, buscando o milagre 

da internet, querendo ser influencer, ser isso, ser aquilo, e não existe, né? A gente tem que 

acordar cedo, trabalhar, estudar, honrar pai e mãe, honrar a igreja, não tem muita vida fora disso. 

Então, parabenizar a vocês pelo caminho correto, pela vida saudável que vocês estão levando, 

e que vocês continuem nesse caminho. Muito obrigado. 

[Aplausos] 

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

a palavra a vereadora Silene Carvalini. 

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

vereadores, imprensa, funcionários da Casa, público aqui presente, cumprimentar o Du Tonin, 

Doutor Flávio, ex-vereador Doutor Elton, Januba, Doutora Ana Bittencourt, cumprimentar 

Doutora Silvia, Doutora Martha, em nome de todos os professores, e cumprimentar os alunos de 

Libras da Professora Jennifer, que estão aqui prestigiando a sessão. 

Hoje, eu tenho duas moções: uma eu fiz com a vereadora Ana, que é para a Dona Ana Maria 

Soares. A Ana é moradora de Indaiatuba há cinquenta e oito anos, ela é casada com o Gentil, é 

mãe da Beatriz, e a Ana é formada e licenciada em História pela PUC, ela foi professora na Fiec, 

ela trabalhou trinta anos na Fiec, constituiu uma mulher forte, determinada, guerreira, 

competente, dedicada ao seu trabalho e em tudo o que faz na vida, professora de História, e 

durante esses trinta anos ela fez da educação o seu mais autêntico projeto de vida: ela se 

dedicou de corpo e alma ao digno exercício do magistério, plantando esperança, semeando o 

saber, instigando a cada um dos seus alunos o gosto pela história e pela verdade e pela honra, 

respeito e amor ao próximo, além de ensinar suas disciplinas a cada aluno, como o pai ensina 

os caminhos de vida ao filho. Por essa razão, esta mulher nobre, que vive a alegria e o dever 

cumprido, hoje ela está sendo homenageada por esta Casa, pela sua tão sonhada 

aposentadoria. É muito orgulho falar da Ana. Eu entrei na Fiec, eu tenho vinte e cinco anos na 
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Fiec como professora, e acompanhei também a sua trajetória. Então, fica aqui o nosso 

reconhecimento pelo seu trabalho e por tudo o que você fez na educação de Indaiatuba. Quem 

não tem visão de futuro, eles não sabem o que é semear, e você teve uma visão de futuro e 

semeou isso para os seus alunos. Então, parabéns. Para quem não conhece a Ana, ela está 

aqui na frente. 

[Aplausos] 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Eu também quero fazer uma homenagem para 

a Fernanda Alves Mariano. A Fernanda é uma jovem senhora, ela é mãe do Gabriel, do 

Guilherme, casada com Danilo, e ela sempre amou trabalhar com criança. Em dois mil e 

dezessete, ela teve um grande desejo de fazer algo pelas crianças da nossa cidade. Ela 

frequenta uma comunidade evangélica e ela, com o apoio da igreja, ela criou o Projeto 

Evangelizar - Dia da Alegria, que comemora no mês de outubro, onde ela faz um projeto com 

crianças. E assim, com a ajuda e o apoio da igreja evangélica Assembleia de Deus, alguns 

amigos, irmãos e voluntários, tudo aconteceu. No primeiro evento, ela reuniu duzentas e 

cinquenta crianças. E esse ano, eu tive o prazer de participar desse projeto. É um projeto de 

evangelização onde ela pôde contar história, cantar, oferecer um lanche e tirar essas crianças 

que ficam muitas vezes na rua. Então, a gente precisa de mais projetos assim, a gente precisa 

de pessoas como a Fernanda, que sejam envolvidas aí com a nossa criança e deem esse ensino 

para eles. Então, quero também parabenizar a Fernanda por tudo isso. Fernanda, se estiver, 

fique de pé. Não estou te localizando. Ali. Parabéns, viu? 

[Aplausos] 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Obrigada. 

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

Professor Gentil, sempre bem-vindo nessa Casa; o Leonardo Monteiro, chefe do gabinete do 

deputado Bruno Ganem. Seja bem-vindo. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Cumprimentar aqui a nossa intérprete também, 

todos que estão aqui presentes, cumprimentar o pastor Décio, nosso secretário, o Du Tonin com 

o Flávio, Januba, nosso eterno vereador, e também aqui quero cumprimentar o Leonardo. 

Sr. Presidente, uma das minhas moções hoje aqui é para a Secretaria de Esportes, a qual o 

Januba, o Leonardo, estão representando, Octogésimo Quarto Jogos Regionais, jogos do interior 
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abertos, né? Indaiatuba ficou entre os dez melhores. Então, isso para nós, Indaiatuba, é uma 

grande satisfação, é um orgulho, tá, é uma prova da boa gestão que é realizada pelo nosso 

secretário Marcos, o Marquinho. Então, Januba, quero aqui parabenizar a você, Leonardo, 

parabenizar a você também, e todos da secretaria que conseguiram esse grande feito para a 

nossa cidade. É um grande orgulho mesmo para esta Casa falar de vocês, tá bom? Januba, por 

favor, ficar em pé, Leonardo, que são nossos representantes hoje, que representam a nossa 

cidade de Indaiatuba. 

[Aplausos] 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Quero aqui também falar de uma pessoa em 

especial. Todo mundo sabe, dia dezoito foi o Dia do Médico. Doutor Chiaparine, uma pessoa que 

eu adoro demais, tá, Doutor Elton, Doutor... 

[Risos] 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Doutor Othniel, palmeirense, mas eu gosto dele 

também, ele sabe disso. 

[Risos] 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Mas eu quero falar em especial, aproveitando em 

nome do Doutor Othniel e o Chiaparine, de uma pessoa que veio lá do Paraná, perto de onde eu 

vim, desde dois mil e nove, tá, ele é clínico pediatra no PS Quatro, na UPA, uma pessoa que 

realiza mais de seiscentas consultas, gente, por mês. Isso não é qualquer um que faz, não. Mas 

sabe por que ele faz isso? É porque ele também faz com amor e ele faz com coração. Então, eu 

acho que é de médico assim, como ele, como o Doutor Chiaparine, Doutor Othniel e muitos 

outros que a gente tem que dar valor, tá, porque ele não aguenta ver uma pessoa esperando 

que ele se preocupa. Então, eu quero hoje homenagear o Doutor Hélio César Ribeiro, lá do 

Paraná, está junto com a sua esposa, Isabel(F), seu papai, sua mamãe. Então, doutor, que Deus 

abençoe muito o senhor pelo carinho que o senhor tem com as pessoas. Eu fui uma das 

pessoas... Que eu também passei pelo senhor na covid, que o senhor atendia o pessoal, e o 

senhor ensinou um remédio para mim que eu não esqueço nunca, que é o carinho, a forma que 

o senhor tratou, me tratou e tratou todos os outros. Deus abençoe muito o senhor. Em nome do 

senhor, Doutor Hélio, eu agradeço aqui também ao Chiaparine, ao Othniel e todos os médicos 

que aqui estão presentes. Parabéns para o senhor. Muitos querem ser homenageados, mas hoje 

o meu escolhido é o senhor. Muito obrigado mesmo. Deus o abençoe. Gostaria que o senhor 

ficasse em pé. 
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[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Sabe que o Doutor Hélio Ribeiro é o maior 

cabo eleitoral do Hélio Ribeiro aqui, né? 

[Risos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Ele atende na Morada do Sol... 

[Risos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Hélio, na Morada do Sol agora você faz o 

santinho sem foto: “Vote no Doutor Hélio Ribeiro”. Atendendo seiscentas pessoas por mês, Hélio, 

você é o melhor cabo eleitoral. 

Brincadeiras à parte, as moções continuam em discussão. Com a palavra o vereador Hélio 

Ribeiro, o xará do Doutor Hélio Ribeiro. Está explicada a votação dele agora na Morada do Sol. 

[Risos] 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos novamente. Quero, em nome do meu 

companheiro de profissão, Doutor Hélio, cumprimentar os demais médicos aqui presentes. 

[Risos] 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Brincadeira, gente. Eu não sou médico, não, mas o 

Doutor Hélio é um grande amigo. E eu me lembro de uma certa feita, doutor, eu trabalhando lá 

no Hospital Dia, foram chamar a coordenação, falou: “O Hélio agora está de brincadeira; até 

encaminhamento ele está fazendo”. 

[Risos] 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Era Hélio César Ribeiro, né? Mas eu gosto da alcunha 

de doutor também, viu? Pode me chamar, se quiser, não me importo, não. 

Pessoal, brincadeiras à parte, eu fiz uma moção hoje, mas eu quero refazer... talvez inicialmente 

eu não cumprimentei tantas pessoas aqui hoje nos prestigiando, secretário Décio, o Du Tonin, 

Januba foi vereador, Doutor Elton, que é irmão do nosso amigo Doutor Hélio, a Ana, primeira-

dama da cidade de Elias Fausto, e todos vocês que nos agraciam com a presença de vocês aqui 

nessa noite. Às vezes, nós temos essa oportunidade de vocês estarem aqui através das moções, 

onde vocês conseguem ver as nossas indicações, ver o que está sendo votado. Então, a 

presença de vocês aqui é extremamente importante, e recebendo uma homenagem por alguns 

feitos que vocês fizeram em nossa cidade. É por isso que Indaiatuba é dessa forma que é, porque 
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nós estamos sempre homenageando pessoas aqui, toda segunda nós homenageamos. Ou seja, 

nós estamos aqui representando vocês, mas os grandes responsáveis são vocês. Vocês fazem 

muito mais que nós aí na vida de vocês, pessoal de vocês. Então, parabéns a todos vocês que 

foram homenageados. E o meu homenageado essa noite é o pastor Gerson, o capelão Gerson, 

que é presidente do Comad, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, e eles 

fizeram agora, em setembro, um curso de capacitação onde mais de setenta e duas pessoas 

foram capacitadas, e em um assunto de extrema importância. Hoje, nós vemos a proliferação 

das drogas e tão... às vezes, tão pouco combate a essas drogas. E o Comad, através do Gerson, 

que é capelão, faz isso de uma forma tão brilhante quando capacita um grande número de 

pessoas para trabalhar no combate e prevenção às drogas, que afeta não somente a nossa 

cidade, mas o Brasil, o mundo inteiro. Parabéns, Gerson, pela iniciativa, parabéns pelo trabalho 

que você realiza, o Gerson que recentemente foi presidente do CMDI, que você realiza frente ao 

Comad já há bastante tempo. Você voltou agora, mas anteriormente já prestava esse serviço 

relevante na nossa cidade. Então, toda a sua equipe que faz parte do Comad, parabéns pelo 

curso de capacitação. Hoje, temos mais pessoas preparadas a nos ajudar no combate às drogas. 

Parabéns. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Lembrando o que o Hélio falou, a Comad 

tem um papel fundamental em Indaiatuba, é um conselho, mas o Comad, Gerson, é ligado ao 

Remad, que é o fundo onde vocês têm recurso para investir nas campanhas públicas de combate 

à droga, tá bom? Procura o Remad, tem na prefeitura. 

Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Obrigado pela palavra novamente, Sr. Presidente. Os 

meus homenageados dessa noite, atleta Giovana... São duas atletas, né, mas eu quero falar das 

duas. Atleta Giovana Lourenção e Thaís de Lima, duas atletas aqui da nossa cidade, jogam pela 

equipe de Indaiatuba, representando a nossa cidade nos torneios estaduais, e foram convocadas 

para a seleção brasileira, olha que beleza. A gente sabe a dificuldade, quem é do esporte, é o 

ápice do atleta chegar na seleção de futsal levando o nome de Indaiatuba. Então, fico muito feliz. 

Aqui, gostaria que as duas ficassem de pé. Chegaram aí em uma Copa do Mundo, olha que 

beleza, vocês representaram a gente lá. Meus parabéns. A gente que é do esporte-- 

[Aplausos] 
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VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Sei a dificuldade, joguei futebol, a gente sabe a 

dificuldade que um atleta tem, principalmente o feminino, que ainda não está... vem crescendo 

muito, mas ainda está longe de ser um esporte igual ao masculino. Mas vocês estão de parabéns. 

Acredito que seus pais estejam aí muito felizes, porque, olha, vestir a camisa da seleção 

brasileira não é fácil. Meus parabéns. Também vai aqui ao técnico Edson, que é o técnico da 

equipe delas. Também gostaria que ficasse de pé, porque sem o seu trabalho, Edson... 

[aplausos] 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Sem o seu trabalho as duas não estariam lá. Então, duas 

jovens aí atletas que com certeza têm você como um pai, porque ficam mais com você que com 

os pais delas. Então, parabéns, Edson, por formar essas duas atletas aí, que vão levar o nome 

da nossa cidade para o mundo. 

Sr. Presidente, também gostaria aqui de pedir permissão... A semana passada foi votada aqui 

uma moção para Gabriela Tavares, né? Está aqui junto com o seu noivo. Ficou entre as cinco 

melhores do Campeonato Top Cinco no Mister Olympia Sul-Americana. Foi realizado em Puerto 

Madero, na Argentina. Parabéns, Gabriela, também uma moça aqui de Indaiatuba, vinte e quatro 

anos, fazendo fisiculturismo. Gostaria que você ficasse de pé também, junto com o seu noivo. 

Olha aí. 

[Aplausos] 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Não é fácil, né, Gabriela? E são anos de treinamentos, 

anos aí deixando de curtir, se cuidando com o corpo, a gente sabe que... A gente vai perder três 

quilos, é difícil, imagine chegar onde você chegou. Meus parabéns. Você é merecedora. Muito 

obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): E a Gabriela está acostumada com 

competição. Ela já foi Miss Indaiatuba também. 

As indicações continuam em discussão. Com a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. 

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

quero cumprimentar todo mundo aqui. Gente, muitas pessoas queridas aqui hoje. Eu quero 

destacar... dar um abraço aí para o Hugo, para o Marquinhos, para o Leonardo Monteiro, para o 

Charles, para o Du Tonin, que logo estará aqui no lugar do Ricardo França, né, à Mary Imanishi, 

querida. Beijo para você, minha linda. 

[Aplausos] 



 
 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 ANA MARIA DOS SANTOS: A Mariza, da Apae, Dona Mariza, da Apae, a 

Carminha que está ali, Luciano, Fabiano, ó lá, em cima, com a Cleidil(F). É muita gente querida, 

é muita gente linda. Sejam todos muito bem-vindos. 

E as minhas moções de hoje, a minha homenagem é com muito amor, com muito carinho, 

primeiramente, para a Luzia Bittencourt. Fique em pé, Luzia, para que todos te conheçam, te 

vejam. Muito obrigada, querida. Ela mora em Indaiatuba há trinta e um anos... 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Ela atua com o público feminino há vinte e cinco 

anos, é presidente do Círculo de Negócios para Mulheres Empreendedoras junto com a Cintia(F), 

querida, também, uma das cofundadoras também do Irmã Dulce, conhecido aí a nossa Abid. 

Uma frase que ela nos deixa hoje: “Não existe resposta certa, existe a resposta”. Parabéns pelo 

seu lindo trabalho, sempre incentivando as mulheres, sempre colocando no lugar das mulheres 

e sempre trazendo luz força para nós. Gratidão, viu? Parabéns pelo trabalho. 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: E a outra homenageada de hoje é para a professora 

- agora são os professores -, à Maria Eunice Marques de Souza Oliveira. Atua na área da 

educação... 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Atua na área da educação há vinte e oito anos. 

Atualmente, professora aposentada. Uma frase: “Acredito que o sentido da vida seja fazer 

sentido a outras vidas”. Parabéns, você é uma excelente professora. Deu aula para a Verena, 

para a minha filha. Então, muita gratidão e parabéns. Muita luz. 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: A outra homenageada de hoje é a Alexandra 

Angarten. Ela atua na educação há trinta anos, a Xanda, tão conhecida como Xanda, é 

professora de ensino fundamental na Emeb Dom Ildefonso Stehle. A Xanda nos deixa uma frase: 

“O educador se eterniza em cada ser que educa”. Parabéns, Xanda. Muita luz, gratidão. 

[Aplausos] 
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VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: E o último homenageado da noite, que juntamente 

com a Silene homenageamos o Professor Gentil Gonçalves (sic) Filho. Ele atua na área da 

educação há trinta e três anos. 

[Aplausos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Atualmente, é professor de História e Ética na Fiec 

e vice-presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. O Gentil nos deixou 

uma frase: “Somente somos seres humanos quando somos capazes de dar a vida por uma 

causa”. É bem por aí mesmo. Gratidão. Parabéns, Gentil. Muita luz a todos. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite mais uma vez. Não poderia deixar de 

cumprimentar essa simpaticíssima Mary Imanishi, que a Ana acabou de cumprimentar aqui, um 

carinho enorme. Tanta contribuição para Indaiatuba, né, Dona Mary Imanishi? É uma honra tê-

la aqui em nosso Plenário, viu? Também não poderia deixar de esquecer de cumprimentar - 

agora a gente consegue ter uma visão melhor aqui também - do Marquinhos, do Hugo, do 

Eduardo, do Leonardo, que estão aqui presentes também nos prestigiando. Também é um prazer 

enorme tê-los aqui. 

Mas, enfim, nós estamos na etapa das moções aqui na nossa sessão, onde são as homenagens. 

E a homenagem que eu vou fazer hoje, a moção que eu vou defender hoje, tem relação com a 

cultura. Aliás, vários e vários eventos culturais vêm acontecendo em Indaiatuba que só nos 

orgulham, como a Páscoa Encantada, como o São João na Praça, como o Festival de Verão, 

Festival de Inverno, agora Outubro Literário, em breve Encantos de Natal, enfim, coisas que só 

vêm a tornar Indaiatuba inclusive famosa fora da cidade por esses eventos maravilhosos. Sem 

contar que na área musical, que é essa que eu vou fazer agora, nós tivemos aí o Festival de 

Rock, nós tivemos o Maio Musical, que foi maravilhoso, nós tivemos uma Virada Cultural, que 

em Indaiatuba veio só artistas de primeiro escalão. E falando em artista de primeiro escalão e de 

banda de primeiro escalão, eu não poderia deixar de homenagear a banda Unha Encravada, que 

são todos compostos de grandes amigos meus, que, inclusive, são todos empresários, todos têm 

a sua profissão, mas na hora que eles vão fazer um show lotam as casas levando música de 

qualidade, levando cultura e só nos orgulhando de saber que são todos aqui da nossa cidade. 

Então, tem aqui o Josomar Busanelli, que é um grande empresário da nossa cidade, e inclusive 

ele é muito ativo com relação às questões da Apae, foi ele que fez o leilão, que tocou o leilão da 
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Apae que aconteceu agora no sábado. Ele me falou que o leilão arrecadou cinquenta mil reais 

em prol da Apae. Foi o Josomar que acabou tocando esse leilão. Nós temos aqui o Athos 

Mazzoni, dono da Congesa, que é uma das mais grandiosas construtoras de prédio que nós 

temos aqui na nossa cidade, e nós temos aqui três irmãos, que é o Marcel, que é o Guilherme e 

que é o Cesar Cibim, que são membros da banda, são integrantes da banda Unha Encravada, 

filhos do saudoso e do grande dentista - porque estão sendo homenageados hoje alguns 

dentistas aqui por causa do Dia do Dentista -, o saudoso Guilherme Cibim, que foi um grande 

dentista aqui de Indaiatuba. Então... E vocês... e o Charles Fernandes, que é meu amigo, meu 

amigo do coração, que também o pai dele foi um grande comerciante, o Toninho da Boutique. 

Quem é de Indaiatuba sabe e lembra de quão simpático era o Toninho da Boutique. Então é só 

história gostosa, história boa. E o mais importante: eles sempre estão envolvidos em causas 

sociais. Agora, algumas semanas atrás, eles fizeram show no Rock in Heart, e eles estão sempre 

onde a Volacc está, está trabalhando, está divulgando as suas ações e angariando fundos, eles 

estão lá para colaborar. Então, é rock 'n' roll de qualidade, rock 'n' roll clássico, e que nos orgulha 

muito e também pensando muito na questão social, que é importante, e associando a música e 

o social de... e música de primeira grandeza. Então, eu queria que vocês ficassem em pé, os 

meus queridos roqueiros aí. 

[Aplausos] 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: E parabéns, parabéns por essa música de 

qualidade, parabéns por orgulhar Indaiatuba com essa qualidade que vocês têm e com as 

pessoas que vocês são. E já vem de família, porque os pais de vocês, os avós de vocês, têm 

história aqui também, e os filhos de vocês também vão ter história aqui, eu tenho certeza disso. 

Parabéns, todos grandes amigos, todos moram aqui no meu coração. Parabéns mais uma vez. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos. É muito bom ver todas 

essas homenagens, principalmente na área da educação, tá? Todos precisam ser 

homenageados, mas a área da educação, que é a área que eu atuo, todos estão de parabéns. 

E hoje eu venho fazer uma homenagem, uma moção, para uma professora de História, que fez 

história na nossa cidade, e faz: Dona Martha de Andrade Barbosa Marinho. A senhora pode ficar 

de pé, Dona Martha, por favor? 

[Aplausos] 



 
 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 

 

 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Dona Martha, nascida em Barretos, mudou-se para 

Indaiatuba no final de mil novecentos e setenta e seis com sua família, ministrou aula nos 

colégios Hélio, Randolfo, ministrou aula também na Escola Helena de Campos Camargo, a qual 

eu dei aula até o ano passado, se aposentou no Colégio Randolfo, trabalhou também no Colégio 

Monteiro Lobato, participou da organização da Creche Amiguinhos de Jesus, no bairro Morada 

do Sol, Jardim Morada do Sol, em mil novecentos e oitenta e três, também do Projeto HP no 

Jardim Califórnia, onde os alunos, no contraturno, iam até esse projeto para terem orientação de 

estudo, aulas de reforço; ministrou aula para algumas lideranças políticas de Indaiatuba, como o 

nosso colega aqui Alexandre Peres, como o nosso sempre prefeito Reinaldo Nogueira, nosso 

atual prefeito Nilson Gaspar, entre outras lideranças; escreveu um livro, Uma Aventura na Terra 

dos Indaiás, que eu tive a honra de trabalhar com os meus alunos no ‘fund.’ dois, no sexto ano, 

da Escola Estadual Professor Geraldo Eneas de Campos por diversas vezes. Hoje, tenho aqui a 

presença da Dona Martha e a presença também de um ilustre aluno dela, né, o Professor Doutor 

Flávio Brito, professor da Unesp, médico, cirurgião cardiologista e professor da Unesp, que está 

aqui prestigiando essa homenagem à Dona Martha. Muito obrigado, Dona Martha, por tudo o 

que a senhora fez e por tudo que a senhora faz por Indaiatuba. Fica aqui o nosso muito obrigado. 

[Aplausos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: A segunda homenagem é para um empreendedor. Não 

sei se aqui alguém nunca provou o cachorro-quente do Tio Lau. Se alguém nunca provou... né? 

Tio Lau, se puder ficar de pé aí, por favor. Mais de quinze anos de trabalho, tá? 

[Aplausos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Recebeu carinhosamente esse apelido trabalhando na 

cantina do Colégio Candelária. Depois, deixou a cantina e montou o seu próprio negócio ali atrás 

da Igreja Candelária, onde se encontra até hoje, com variações de cardápio, o cachorro-quente 

famoso da cidade, e muito famoso por sinal, além de lanches que ele também tem realizado 

agora, e encontrei até uma ex-aluna minha trabalhando com ele lá na última vez que eu fui, 

semanada passada, tá, a qual a minha família foi provar o cachorro-quente de Indaiatuba, porque 

minha família é do interior de Votuporanga, e adoraram. Então, fica aqui os parabéns pelo 

trabalho do Tio Lau, que mudou-se para Indaiatuba em dois mil e um. Começou a trabalhar no 

Colégio Candelária em dois mil e dois, ficou cinco anos ali, depois montou o seu próprio negócio 

e faz aí a diferença na gastronomia da nossa cidade. Nosso muito obrigado, Tio Lau. Obrigado, 

Sr. Presidente. 
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[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria 

aqui de cumprimentar todos os homenageados. Eu fiz algumas moções. Eu queria destacar 

primeiro a que é para o Samuel Alves, o Xubaka Alves. Ele foi campeão na modalidade Muay 

Thai, escolhido com a melhor luta do evento, ocorrido no último dia dezesseis de outubro de dois 

mil e vinte e dois em São Bernardo do Campo. Parabéns, Samuel Alves, Xubaka, por representar 

tão bem a nossa cidade. 

Tem mais uma também para o Grupo Mais Expressão pelo evento realizado - está aqui o Cleiton 

do Mais Expressão, o Alan, que não pôde vir porque o pai está doente -, um evento maravilhoso, 

onde reuniu milhares de empresários no último dia quinze de outubro no Clube Nove de Julho 

com um belíssimo show. Parabéns para vocês do Mais Expressão. 

E tem... Amanhã também é o Dia do Dentista, né, e, em nome da Doutora Silvia Cervo, que é 

presidente da APCD, eu gostaria aqui de cumprimentar todos os dentistas aqui - até na banda 

Unha Encravada tem dentista, né? -, cumprimentar vocês pelo dia de amanhã, a nossa primeira-

dama de Elias Fausto, a Ana Maria, presente aqui, parabéns para vocês, mas em especial a 

Doutora Vívian Macedo da Rocha. Ela está aí presente, Doutora Vívian? Não. Doutora Natasha 

Bittencourt Vaciloto está presente? Gostaria que se levantasse, por favor, Doutora Natasha. Uma 

salva de palmas para ela. Parabéns. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Doutora Andrea Muller Haas está presente? 

Doutora Andrea, da prefeitura. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Parabéns, Doutora Andrea, representando 

todos os dentistas. Doutora Joyce Jeanne Silva está presente? Parabéns. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Doutora Lelsy Becci Silverio Darcie está 

presente? Uma salva de palmas para ela. 

[Aplausos] 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): E a ciência da odontologia devolveu o sorriso 

para aqueles que mais precisam, né, Índio? Então, vocês aí que estão precisando, procurem um 

dentista. Parabéns a todos os homenageados e que Deus abençoe a vida de cada um. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As moções estão em votação. Os 

vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções foram 

aprovadas, e as moções de pesar serão encaminhadas às famílias enlutadas. 

Vamos para as matérias apresentadas. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas. 

Silene Carvalini, “Denomina Rua Maria Genari Jacober o logradouro público do Loteamento 

Parque Villa dos Pinheiros”. Às comissões. 

Alexandre Peres, “Denomina Agostinho de Mello Gonçalves a passagem elevada em construção 

localizada no Jardim Tancredo Neves”. Às comissões. 

Executivo Municipal, “Aprova o orçamento do município de Indaiatuba para o exercício de 2023”. 

Às comissões. 

Silene Carvalini, “Denomina Professora Maria Isabel Seabra Pigatto o próprio municipal que 

especifica”. Às comissões. 

Ricardo França, “Denomina Rua Edison Zoppi o logradouro público do Parque Reserva Santa 

Maria”. Às comissões. 

Temos um requerimento, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Nós temos requerimento de urgência. 

Gostaria que a vereadora lesse, por favor. 

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

requerer, em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 183/2022, de autoria do Executivo Municipal. 

Tramite em regime de urgência, Sala das Sessões, 24 de outubro de 2022, Mesa da Câmara 

Municipal”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O pedido de urgência está em discussão. Já 

sabe que projeto é, né? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: O número. 
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ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Repete o projeto, por favor. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Oi? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Repete o projeto. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Repete o projeto, por favor? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: [ininteligível] o número não está aqui? 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Um, oito, três? É o Projeto 183. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Não é do Executivo, é um projeto... 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Dela. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Meu. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Dela? 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: É. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Está-- 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Só para deixar claro aqui, é o nome de uma 

praça. A praça vai ser inaugurada e a praça não pode inaugurada sem nome. Então, por isso o 

regime de urgência. Ok, Ricardo? Ok, Ana? Tá bom? O pedido do regime de urgência está em 

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

se manifestem. Peço que a vereadora já leia o projeto e já votamos o projeto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei 176/2022, Silene Carvalini, 

“Denomina Rua Maria Genari Jacober o logradouro público do...”. Perdão, gente, é outro. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): É o projeto da-- 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Da 183. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Cento e oitenta e três. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Cento e oitenta e três. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Denomina Professora Maria Isabel Seabra 

Pigatto o próprio municipal que especifica”. Às comissões. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Não, não vai para as comissões. Vamos 

votar ele agora, tá? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ô, perdão, à votação. 

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

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

O projeto foi aprovado em regime de urgência. 

Vamos para a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia. 

Projeto de 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”. 

Votação única, dois terços. Nominal. 

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

em votação. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Índio. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Chiaparine. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Meus parabéns. Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

aprovado. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Decreto Legislativo 24/2022, 

Alexandre Peres, “Dispõe sobre a concessão de honraria Ordem Votura de Mérito Cultural à 

Senhora Tânia Castanho Ferreira”. Votação única, dois terços. Nominal. 

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

em votação. Vereador Alexandre Peres, autor do projeto. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereadora Silene Carvalini. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Vereador Índio. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): 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 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”. Votação única simples. 

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

o autor do projeto, Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Antes de falar do projeto, eu não podia... Só 

reforçando aqui que os irmãos Cibim, o Marcel e o Guilherme, são publicitários também de 

primeira grandeza aqui, e o Cesar, que é o Júnior, filho do Cibim, também é um dentista; do lado, 

a sua esposa Carmen, que é filha do nosso grande juiz Lamartine, que criou o Camp. Então, olha 

quanta gente que tem história aqui na nossa cidade e está aqui presente. Só para reforçar. 

Então, vamos lá. A lei que nós estamos discutindo agora e vai... é discussão única, se passar 

aqui está aprovada, é que eu estou querendo inserir no calendário do município uma campanha 

de conscientização sobre a tuberculose, que hoje mesmo nós tivemos uma reunião, onde 

recebemos aí diretores do Haoc para ver a situação do Haoc aqui na nossa cidade, a gente 

questionou várias questões aí, e a diretoria foi esclarecendo, e a própria vereadora Silene, que 

é enfermeira, ela disse que depois da covid a tuberculose deu um ‘boom’ aqui na nossa cidade. 
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Então, acabou de... É a informação que a gente tem, que vem de encontro a esse projeto, que 

insere no calendário do município a Campanha de Conscientização sobre a Tuberculose, que 

seria no mês de março. Por quê? Porque no dia vinte e quatro é comemorado o Dia Mundial da 

Tuberculose. E o objetivo dessa conscientização é o diagnóstico precoce e um tratamento 

adequado. No mundo inteiro, eu fiz um levantamento, por ano, em dois mil e vinte, ‘foi morto’ em 

torno de um milhão e trezentas mil pessoas de tuberculose. Em Indaiatuba, que nós temos aí um 

trabalho sendo feito, mas em saúde nunca é demais, em saúde toda ação é válida, tivemos 

cinquenta e cinco casos agora em dois mil e vinte, e eu acho que essa elucidação e esses 

esclarecimentos são importantes para a gente tentar derrubar ainda mais o número de casos. 

Então, peço voto favorável dos nobres colegas porque, mais uma vez, temos um médico lá, 

Doutor Hélio ali, em saúde nada, nenhuma ação é demais. Muito obrigado. 

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

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

contrários se manifestem. O projeto foi aprovado. 

Não tem nenhum vereador inscrito para a Palavra Livre. Gostaria aqui de agradecer a presença 

de todos, parabenizar o João Lisboa pelo aniversário, aos ex-vereadores presentes aqui, Januba, 

Doutor Elton, pastor Décio, secretário, a banda Unha Encravada, parabéns mais uma vez pelo 

trabalho social que vocês fazem, a Associação dos Dentistas aqui representada pela Doutora 

Silvia Cervo, todas as profissionais aqui e aos professores aqui. 

E eu não poderia deixar de comentar aqui de um fato lamentável que aconteceu ontem na 

política. Eu confesso para vocês que a gente tem as disputas políticas nossas, aqui nós tivemos 

vários candidatos a deputado, mas a gente sempre tratou com respeito aqui, e ontem o que 

aconteceu no Brasil... Eu confesso para vocês que eu estou com medo. E eu não vou citar lado 

A ou lado B. Eu acho que nós temos que, primeiramente, praticar a democracia, nós temos que 

entender que toda a humanidade é burra, nem sempre estamos com a verdade, e um ex-

parlamentar receber uma instituição tão séria como a Polícia Federal a tiro eu não sei onde nós 

vamos parar. Então, deixo aqui o meu repúdio. Tenho certeza que nenhum vereador aqui 

concorda com isso. Então, é lamentável esse fato, e daqui a seis dias nós temos eleições, e 

espero que ocorra tudo bem, pensando sempre no nosso país, no nosso Brasil. Hoje em dia está 

difícil falar de política. Hoje em dia está difícil você escolher um lado. Independente de qualquer 

coisa, nós ainda vivemos em um país democrático. Se a pessoa quer votar no Bolsonaro, temos 

que respeitar; se a pessoa quer votar no Lula, temos que respeitar; se a pessoa quer votar em 

outro, temos que respeitar. E assim foi Indaiatuba: a maioria escolheu o Bruno Ganem, escolheu 
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o deputado Bruno Lima, escolheu o Ricardo França, que está aqui, e nós temos que respeitar e 

temos que torcer para que eles façam um bom trabalho. O Rogério Nogueira, o deputado Bruno 

Lima, enfim. Nós temos que respeitar. Isso que eu e o Hélio, que nós também fomos candidatos, 

nós perdemos a eleição, mas nós desejamos boa sorte para aqueles que foram eleitos e 

respeitamos muito, e até parabenizando. Então, eu não sei onde o Brasil vai parar, porque até 

para assistir um debate na televisão, lado A ou B, ninguém fala de projeto; é um atacando o 

outro. O programa do Bolsonaro fala mal do Lula, o programa do Lula fala mal do Bolsonaro, e 

assim por diante. Então é muita fake news, temos que tomar cuidado. Eu acho que as pessoas 

hoje... a internet, assim como a covid, na minha opinião, é o mal do século. Eu já respondi 

processo por fake news, graças a Deus a gente vai se defendendo, estamos aqui até hoje, mas 

a gente tem que respeitar a vontade da maioria, porque nós vivemos em um país democrático. 

Boas eleições a todos. Cada um escolha o seu candidato com as suas convicções, que vença o 

melhor, e seja lá quem for que vença a eleição, nós temos que pensar no nosso país, que o 

nosso país está em risco. E quem perder a eleição, que aceite a derrota, assim como eu e o 

Hélio, nós fizemos, e parabenizo quem ganhou e desejo boa sorte, porque quem ganha com isso 

é a nossa população, é o nosso povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a 30ª 

Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. 

[Aplausos] 

[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 01 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


