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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 07 de novembro de 2022 

 

Às dezessete horas e trinta e seis minutos do dia sete de novembro 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 31ª 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. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio pelo 

falecimento do Sr. Ayrton Casarin, que ocupou o cargo de Vice-Prefeito da cidade no período 

de 2005 a 2008. ABERTURA: Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou abertos 

os trabalhos. Após a leitura do texto bíblico pelo Sr. Vereador LEANDRO JOSÉ PINTO – 

"Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. ” (1 Pedro, 

capítulo 5, versículo 17), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: 

Leitura e votação da Ata da 30ª Sessão Ordinária, de 24 de outubro de 2022. APROVADA (por 

unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura do 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; e leitura do Requerimento Nº 9/22 (Apresentado 

e recebido em Plenário) - JORGE LUÍS LEPINSK, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA 

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

JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI 

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

SANTOS - Requer que a sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2022 (segunda-feira) seja 

realizada no dia 29 (terça-feira), no horário regimental - jogos de grupo da Seleção Brasileira - 

e, ainda, que a sessão ordinária do dia 05 de dezembro (segunda-feira) seja realizada no dia 

06 (terça-feira), este último para o caso da Seleção Brasileira jogar no dia 05 de dezembro 
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(oitavas de final). Colocado em discussão e votação, o requerimento foi APROVADO (por 

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

de cada vereador (as restantes foram mantidas na ata): Nº 2027/22 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Efetuar instalação de enfeites de Natal na Rua João Martini (Ant. 40), entre a Rua 

Antonio Angelino Rossi (Ant. 80) e a Av. Ário Barnabé; Nº 2028/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Realizar estudo de viabilidade técnica para abertura de acesso para a Rua das 

Orquídeas, na altura da junção da Rua Hércules Mazzoni e Rua Almeida Júnior; Nº 2029/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar campanhas de conscientização intensivas sobre o 

correto descarte de materiais nas ilhas ecológicas (Ecopontos) da cidade, especialmente a do 

Jardim Europa; Nº 2030/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Implantar ilha ecológica 

(ecoponto) na Alameda Ezequiel Mantoanelli; Nº 2031/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar 

reparo e nivelar a tampa do poço de inspeção com a camada asfáltica na Rua Siqueira 

Campos, em frente ao número 691, na faixa de pedestres; Nº 2032/22 - JORGE LUÍS LEPINSK 

- Providenciar a instalação de lixeira do tipo container em pontos estratégicos no Bairro Jardim 

Beija Flor; Nº 2033/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Construir uma creche para atender a 

demanda na região dos bairros Jardim dos Tucanos, Beija- Flor, Campo Bonito e Veneza; Nº 

2034/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco na Rua das 

Orquídeas, próximo à Torre Medical; Nº 2035/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Colocar 

placas informativas "Não deixe lixo na grama" em toda a extensão do Parque Ecológico; Nº 

2036/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Executar operação tapa-buraco na Rua Leopoldo Sombini, 

de fronte ao número 69 - Jardim São Francisco; Nº 2037/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Nivelar o asfalto da Rua Dr. Oswaldo Cruz, nas proximidades do n° 1.073, Cidade Nova I; Nº 

2038/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar câmera de segurança e monitoramento na nova 

ponte do Rio Jundiai, Itaici; Nº 2039/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a instalação de 

semáforo para travessia de pedestres na Rua da Primaveras, altura do n° 1050 em frente à 

entrada do Parque Mall; Nº 2040/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Efetuar manutenção e 

melhorias na iluminação pública no Jardim União; Nº 2041/22 - OTHNIEL HARFUCH - 

Disponibilizar banheiros químicos adaptados para pessoas com deficiências em eventos com 

estrutura temporária; Nº 2042/22 - OTHNIEL HARFUCH - Implantar placas de sinalização com 

nomes de rua no Bairro Vale do Sol; Nº 2043/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a 

manutenção, corte de grama, limpeza e roçagem em todo Parque Ecológico do Buru; Nº 

2044/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Fazer uma análise dos pátios das EMEBs, pois alguns 

se encontram muito fechados, dificultando a dispersão do ruído; Nº 2045/22 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Incluir no rol dos medicamentos distribuídos gratuitamente aos usuários do SUS os 
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seguintes medicamentos: Dulcolax, Picoprep, Simeticona gotas; Nº 2046/22 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Estudar a viabilidade para a contratação de mais um médico neuropediatra para 

atendimento no nosso município; Nº 2047/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo 

para instalação de lombada na Rua Alberto Santos Dumont, altura do número 253; Nº 2048/22 

- HÉLIO ALVES RIBEIRO - Adotar providências visando à implantação de um Programa de 

Combate à Alienação Parental; Nº 2049/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Realizar operação 

tapa-buraco no Bairro Vale do Sol; Nº 2050/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar recuperação 

asfáltica em toda a extensão da Rua Domacyr Stocco Junior; Nº 2051/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Readequar o trânsito efetuando melhorias no acesso para a Avenida Engenheiro 

Fabio Roberto Barnabé, de quem sai da prefeitura e do acesso feito pela Rua Pedro Donda; Nº 

2052/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar de academia ao ar livre na Rua Oswaldo Groff, de 

fronte ao número 200; Nº 2053/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar a recomposição da 

faixa de pedestre na bifurcação da Rua Ângelo Petrilli com Avenida Engenheiro Fábio Roberto 

Barnabé, Bairro Chácara Areal; Nº 2054/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Disponibilizar 

atendimento psicológico na especialidade psico-oncologia no Centro Integrado de Oncologia; 

Nº 2056/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar a fiscalização e preservação da nascente do 

Parque das Frutas, Córrego São Lourenço; Nº 2057/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Garantir 

o atendimento das necessidades específicas de alimentação da educação especial, nas 

unidades de ensino do município de Indaiatuba; Nº 2058/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Providenciar reforma e manutenção do parque Infantil situado na Praça Albino Narezzi - Jardim 

Europa II; Nº 2059/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Conceder o espaço da Praça Dom 

Constantino Amstalden à nova sede da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Brasil; Nº 

2060/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Podar o mato do acostamento da Estrada Porteira de 

Ferro; Nº 2061/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar guarda corpo no Pq. Ecológico nas 

proximidades da pista de Skate; Nº 2062/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Reorganizar a rampa 

de acesso à EMEB. Profa. Maria Albertina Bannwart Berdu, Núcleo Residencial Professor 

Carlos Aldrovandi; Nº 2063/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar o replantio de novas 

mudas de árvores nativas ou frutíferas no Boulevard da CECAP; Nº 2064/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Efetuar implementação da tecnologia de “semáforos inteligentes” nas 

vias públicas de maior circulação de veículos; Nº 2065/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar ações de fiscalização ao cumprimento da Lei Municipal 7.181/2019, bem como 

campanhas de conscientização sobre os direitos das pessoas com fibromialgia; Nº 2066/22 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos de viabilidade para a implementação da 

Ouvidoria do Servidor Público Municipal; Nº 2067/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 
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Verificar a possibilidade de criar uma campanha de medicina preventiva, similar ao Programa 

“Filho que ama leva o pai ao AME”, para a realização de exames relativos à saúde do homem; 

Nº 2068/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que seja feita a reposição das 

grelhas dos ralos na Creche Professora Maria Aparecida Misurini no Jardim Paulistano, e 

aplicado solda para impedir novos furtos; Nº 2069/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Realizar estudos de trânsito quanto a possibilidade de readequação de semáforos na Av. 

Visconde de Indaiatuba, próximo ao cruzamento com a Rua Uruguai; Nº 2070/22 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar a manutenção no meio fio localizado na Av. Eng. Fábio 

Roberto Barnabé, em frente ao n° 5892, Jardim Morada do Sol; Nº 2071/22 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Efetuar a manutenção ou o tapa buraco na via que dá acesso da Vila Avai até 

Parque lndaiá, Jardim Morumbi e Parque do Mirim; Nº 2072/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS 

- Efetuar instalação de iluminação e enfeites de natal no Centro Cultural Hermenegildo Pinto 

(Piano), e nas árvores em volta, na Av. Eng. Fabio Roberto Barnabé, 5924, Jardim Morada do 

Sol; Nº 2073/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar a revitalização da praça localizada entre as 

Rua Tamoio e Rua Aimoré – Jardim Olinda; Nº 2074/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar 

estudo para que os Playgrounds localizados nas praças e parques ao ar livre do município 

sejam cercados; Nº 2075/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Efetuar melhorias no trânsito 

do cruzamento entre a Rua Walter Ambiel e a Rua Pederneiras; Nº 2076/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Criar um espaço específico de embarque e desembarque rápido para 

motoristas de aplicativo no Terminal Rodoviário Vereador Maurílio Gonçalves Pinto; Nº 2077/22 

- ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Ampliar o estacionamento ao lado da pista de skate, 

criando um “estacionamento permeável”; Nº 2078/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Disponibilizar, em Inglês e Espanhol, os sites do poder público municipal; Nº 2079/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar redutor de velocidade (lombada) na Rua Hélio Ercínio 

dos Santos, na altura do número 340, Jardim Monte Carlo; Nº 2080/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Implantar a decoração natalina na Av. João Ambiel, no trecho entre a Av. 

Conceição até a Rua Ricieri Delboni, no Parque Residencial Indaiá; Nº 2081/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Fazer análise no tempo do semáforo de pedestre no Pq. Ecológico 

localizado cruzamento da Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé X Av. Fábio Ferraz Bicudo, ambos 

os lados; Nº 2082/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Estender a iluminação fotovoltaica na pista 

de caminhada do Pq. Ecológico, ao lado da pista de bicicross; Nº 2083/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Viabilizar estudos para retirada da lombada situada na Av. Francisco de Paula 

Leite, em frente ao número 544, e instalação de um redutor de velocidade elevado com faixa 

de pedestre, em frente ao; Nº 554; Nº 2084/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar uma 
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linha de ônibus voltada para o turismo na cidade, acompanhada de um guia turístico, em 

período de férias escolares; Nº 2085/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Interceder junto ao 

Governo do Estado de São Paulo para implantar um Centro de Estudos de Línguas (CEL); Nº 

2086/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Implantar tachão refletivo (tartaruga de sinalização) na 

Rua Dr. Pedro Maschietto – Jd. Esplanada II; Nº 2087/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar 

placa de sinalização na Av. Presidente Vargas (altura do número 410), de proibido retornar. A 

seguir, usaram da palavra para dar ênfase a indicações de suas autorias os Srs. Vereadores 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA e OTHNIEL HARFUCH. 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 LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE pediu vista do requerimento por sete dias. Colocado em votação, o pedido foi 

APROVADO (por unanimidade). Seguiu-se à leitura em bloco das moções: Nº 494/22 - HÉLIO 

ALVES RIBEIRO - Congratula o Fundo Social de Solidariedade (FUNSSOL), na pessoa de sua 

presidente Maria das Graças Araújo Massimo, pela realização do Concurso Miss e Mister 

Terceira Idade 2022, realizado no dia 23/10/2022; Nº 501/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Pesar 

pelo falecimento de Aparecida Tonin, ocorrido aos 24 de outubro de 2022; Nº 502/22 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Christian Rafael de Freitas pela 2ª colocação conquistada 

na categoria Master A (30 a 35 anos) Profissional, no 1° Desafio de Moutain Bike, LAUDAX 

MTB, organizado pela FBR Esportes em Capivari-SP; Nº 503/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Congratula a Profª Daniela de Almeida Barbosa, da Secult Indaiatuba, representando todas as 

alunas da modalidade Danças Urbanas Juvenil Avançado, pela 18ª colocação no 3° 

Experience, campeonato de dança, representando o nosso município; Nº 504/22 - HÉLIO 

ALVES RIBEIRO - Congratula os vencedores do Concurso Miss e Mister Terceira Idade — 

2022 promovido pelo Fundo Social de Solidariedade (FUNSSOL), no dia 23/10/2022; Nº 506/22 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Manifesta pesar pelo falecimento de Felisberto Joaquim de Souto , 

ocorrido aos 31 de outubro de 2022; Nº 507/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Congratula a 

Guarda Civil Municipal de Indaiatuba, que completou 39 anos no dia 31 de outubro; Nº 508/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o Dr. Mauro Figueiredo pelo dia do Dentista 

comemorado anualmente em 25 de outubro; Nº 509/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Frederico Augusto Bertipaglia de Melo, que há 

muitos anos leva o nome de Indaiatuba aos eventos e competições de judô, pela conquista da 
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graduação como faixa preta na modalidade; Nº 510/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula 

a Escola Estadual Suely Maria Cação Ambiel Batista de Indaiatuba pela participação e 

premiação dos alunos na Olímpiada Nacional de Ciências de 2022; Nº 511/22 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Manifesta pesar pelo falecimento do José Braz Brilhante, ocorrido em 30 de 

outubro; Nº 514/22 - JORGE LUÍS LEPINSK, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA 

DOS SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, LEANDRO JOSÉ 

PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, 

SILENE SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS 

(Apresentada e recebida em Plenário) - Pesar pelo falecimento de Ayrton Casarin, ocorrido aos 

07 de novembro de 2022. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os(as) 

Srs(as). Vereadores(as) WILSON JOSÉ DOS SANTOS, HÉLIO ALVES RIBEIRO, SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA, LUIZ CARLOS CHIAPARINE e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. Colocadas 

em votação, as moções, com exceção das moções de pesar, foram APROVADAS (por 

unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as moções de pesar serão 

enviadas às famílias enlutadas, nos termos do artigo 165, § 2º, do Regimento Interno. Em 

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

Complementar Nº 7/22 – Executivo Municipal - Altera a Lei Complementar Nº 24, de 10 de 

setembro de 2014, dispondo sobre a reorganização da estrutura dos órgãos de apoio técnico e 

administrativo e dos quadros de cargos em comissão e de funções de confiança do SEPREV - 

Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba, e dá 

outras providências; Projeto de Lei Complementar Nº 8/22 - Executivo Municipal - Altera a Lei 

Complementar 51, de 20 de dezembro de 2018, dispondo sobre a reorganização da estrutura 

dos órgãos de apoio técnico e administrativo e dos quadros de cargos em comissão e de 

funções de confiança da FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, e dá outras 

providências; Projeto de Lei Complementar Nº 9/22 - Executivo Municipal - Dispõe sobre a 

reorganização da estrutura dos órgãos de apoio técnico e administrativo e dos quadros de 

cargos em comissão e de funções de confiança do Serviço Autônomo de Água e Esgotos - 

SAAE, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 111/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Assegura ao aluno de família de baixa renda prioridade na matrícula em escolas de educação 

básica de período integral da rede municipal de ensino, e dá outras providências; Projeto de Lei 

Nº 177/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Sidney José Pigatto, o logradouro 

público do Loteamento Jardim Bom Sucesso, que especifica; Projeto de Lei Nº 181/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina "Profª Simone Andréa Fortunato" o próprio 

municipal que especifica, situado no Jardim Residencial Veneza; Projeto de Lei Nº 188/22 – 
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Executivo Municipal - Autoriza a alienação de lotes remanescentes localizados no Distrito de 

Micros e Pequenas Empresas - DIMPE I, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 190/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua Percival Vanderlei Paratelo, o logradouro público do 

Parque Barnabé que especifica; Projeto de Lei Nº 191/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina 

Rua Ivone Paratelo, o logradouro público do Parque Barnabé que especifica; Projeto de Lei Nº 

192/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua Alzira Baroni Busch, o logradouro público do 

Parque Barnabé 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 196/2022 – Executivo Municipal - 

Institui o Projeto Vila dos Idosos no Município de Indaiatuba. 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, determinou o Sr. Presidente que se passasse à 

Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 196/2022 - Executivo Municipal - Institui o 

Projeto Vila dos Idosos no Município de Indaiatuba. Emenda Nº 1 (Modificativa) - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Altera a redação do Art. 3º do Projeto de Lei Nº 196/2022. Colocada 

em discussão e votação, a emenda foi APROVADA (por unanimidade). Colocado em 

discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA agradeceu ao Sr. 

Vereador JORGE LUÍS LEPINSK por ser um dos idealizadores do projeto, e comentou que 

trata de habitação para senhores com mais de sessenta anos de idade, com porcentagem 

reservada aos que possuem mais de oitenta anos, ressaltando a importância desta matéria 

para a cidade. Ainda em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador JORGE LUÍS LEPINSK 

comentou que o projeto não conta com recursos do governo federal e estadual, sendo 

totalmente custeado pelo Fundo Habitacional; em seguida, comentou que a primeira Vila dos 

Idosos passou-se a chamar Residencial Luiz Carvalini através de um projeto de denominação 

de sua autoria, em homenagem ao pai da Sra. Vereadora SILENE SILVANA CARVALINI. Em 

seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes projetos: Nº 176/2022 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina "Rua Maria Genari Jacober" o logradouro público do 
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Loteamento Parque Villa dos Pinheiros, que especifica; Projeto de Lei Nº 180/2022 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina "Agostinho de Mello Gonçalves" a passagem 

elevada em construção localizada no Jardim Tancredo Neves, que especifica; Projeto de Lei Nº 

184/2022 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Denomina Rua Edison Zoppi, o logradouro 

público do Parque Reserva Santa Maria, que especifica. Colocados em discussão e votação, 

foram APROVADOS (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 dezoito horas e trinta e cinco minutos, deu-

se por encerrada a presente sessão e de tudo, para constar, foi lavrada esta ata, que, depois 

de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e pela Sra. 1ª Secretária. 

 

 

 

JORGE LUÍS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

Presidente 1ª Secretária 
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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 07 de novembro de 2022 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Alô, boa noite a todos. Gostaria, 

primeiramente, de cumprimentar todos os presentes, o garotão aqui eleito mister, as meninas 

bonitas. Olha [ininteligível] ali. Parabéns, viu? Acho que tem uma moção do Hélio Ribeiro para 

vocês aí. 

Antes de começar a sessão, hoje foi um dia muito triste para a história de Indaiatuba, para o 

dia de Indaiatuba. Teve o falecimento do Senhor Ayrton Casarin. Foi vice-prefeito de dois mil e 

cinco a dois mil e oito, na gestão do prefeito José Onério. Eu gostaria de pedir um minuto de 

silêncio, por favor. 

[Um minuto de silêncio] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Que Deus receba o Senhor Ayrton Casarin 

de braços abertos. Declaro aberta a 31ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. Para 

leitura de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: “Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele 

tem cuidado de vocês”. Pedro, Capítulo 5, Versículo 7. Uma ótima sessão a todos. 

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

primeira-secretária Silene Carvalini. 

EXPEDIENTE 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Expediente. Leitura e votação da Ata da 30ª 

Sessão Ordinária, de vinte e quatro 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: “Comunicado da Comissão de Finanças e 

Orçamento: “A presidência desta Casa de Leis e a Comissão de Finanças e Orçamento 

comunicam Vossas Senhorias que a Audiência Pública para a apresentação do Projeto de Lei 
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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, será realizada no próximo dia onze de 

novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, conforme edital publicado no site da 

Câmara Municipal”. 

SENHOR JOSÉ ARNALDO CAROTTI: Não, tem mais coisa para ler aqui. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Queria cumprimentar aqui a Senhora 

Graça, Funssol. 

SENHOR JOSÉ ARNALDO CAROTTI: Falta completar aqui. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Falta complementar aqui. Com a palavra a 

primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “A Audiência Pública será realizada em 

ambiente virtual, gravado na sede da Câmara, na Rua Humaitá, 1.067, Centro, nesta cidade de 

Indaiatuba, São Paulo. Todas as informações necessárias para a participação dos munícipes - 

perguntas, comentários, sugestões - poderão ser efetuadas acessando o canal do site 

www.indaiatuba.sp.leg.br/transparenciaaudienciapublica, disponibilizado no site da Câmara 

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

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Tenho mais um requerimento, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra a senhorita. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Requeremos, nos termos regimentais, que a 

Sessão Ordinária do dia 28 de novembro de 2022, segunda feira, seja realizada no dia 29, 

terça feira, no horário regimental (jogos de grupo da seleção brasileira), e ainda que a Sessão 

Ordinária do dia 5 de dezembro, segunda feira, seja realizada no dia 6, terça feira, este último 

para caso se a seleção brasileira jogar no dia 5 de dezembro as oitavas de final, também no 

horário regimental, considerando a Portaria 142/2022 da presidência, que suspendeu o 

expediente nos horários ali determinados em face dos dias de jogos da seleção brasileira na 

Copa do Mundo. Com alteração pretendida, os trabalhos legislativos não sofrerão qualquer 

prejuízo, pois serão realizadas quatro sessões ordinárias previstas regimentalmente (artigo 

104), considerando que apenas dois jogos da seleção coincidirão com as datas da Sessão 

Ordinária. O presente requerimento, para sua deliberação, deve ser subscrito no máximo dois 
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terços dos vereadores e deverá ser aprovado pelo Plenário por maioria simples, necessitando 

da disposição legal que seja dada divulgação da alteração aprovada. Sala das Sessões, 7 de 

novembro de 2022”. 

SENHOR JOSÉ ARNALDO CAROTTI: Só isso. Põe em votação. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu vou pôr o requerimento em votação 

agora, tudo bem? O requerimento está em discussão. Está em votação. Os vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 

SENHOR JOSÉ ARNALDO CAROTTI: E agora? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Não, votação é simples. 

SENHOR JOSÉ ARNALDO CAROTTI: Simples? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Votação é simples. Os vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Alexandre Peres, “Realizar estudo de viabilidade técnica para abertura de acesso para a Rua 

das Orquídeas, na altura da junção da Rua Hércules Mazzoni e Rua Almeida Júnior”. 

Pepo, “Construir uma creche para atender a demanda na região dos bairros Jardim dos 

Tucanos, Beija Flor, Campo Bonito e Veneza”. 

Chiaparine, “Colocar placas informativas ‘não deixe lixo na grama’ em toda a extensão do 

Parque Ecológico”. 

Othniel, “Disponibilizar banheiros químicos e adaptados para pessoas com deficiências em 

eventos com estrutura temporária”. 

Hélio Ribeiro, “Incluir no rol dos medicamentos distribuídos gratuitamente aos usuários do SUS 

os seguintes medicamentos: Dulcolax, Picoprep, Simeticona gotas”. 

Ana Maria dos Santos, “Garantir o atendimento das necessidades específicas de alimentação 

da educação especial nas unidades de ensino do município de Indaiatuba”. 

Sérgio Teixeira, “Reorganizar a rampa de acesso da Escola Professora Maria Albertina 

Bannwart Berdu, Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi”. 
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Ricardo França, “Verificar a possibilidade de criar uma campanha de medicina preventiva, 

similar ao programa Filho que Ama Leva o Pai ao AME, para a realização de exames relativos 

à saúde do homem”. 

Wilson Índio da Doze, “Viabilizar para que seja feita a reposição das grelhas dos ralos da 

Creche Professora Maria Aparecida Misurini, no Jardim Paulistano, e aplicado solda para 

impedir novos furtos”. 

Leandro Pinto, “Efetuar estudo para que os playgrounds localizados nas praças e parques ao 

ar livre do município sejam cercados”. 

Arthur Spíndola, “Disponibilizar, em inglês e espanhol, os sites do poder público municipal”. 

Silene Carvalini, “Interceder junto ao governo do estado de São Paulo, para implantar um 

Centro de Estudos de Línguas. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Ricardo França. 

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

Vereadoras, vereadores, público que nos acompanha tanto pelas redes sociais quanto aqui, 

presencialmente. 

Gostaria de falar de três das minhas indicações dessa tarde, entre elas a primeira de um 

pedido para a prefeitura viabilizar e estudar a criação de um programa semelhante com o 

programa Filho que Ama Leva o Pai ao AME, que é da Secretaria Estadual de Saúde, 

basicamente um programa de saúde preventiva. A gente sabe como cada vez mais, por 

avanços de tecnologia, da ciência, da medicina, a gente tem condições de ter mais 

longevidade, durar por muito mais tempo, com qualidade de vida, mas para isso é muito 

importante que a gente cuide da nossa saúde. E a gente sabe que, infelizmente, tem muitas 

pessoas que acabam não tendo esse cuidado, não vão com certa periodicidade no posto de 

saúde, não fazem exames preventivos, e cabe a nós tentar, dentro do que está no nosso 

alcance ajudar a isso... melhorar, tanto na nossa família quanto como políticas de estado, afim 

de fomentar que as famílias tenham esse engajamento, que os filhos, que os netos, que as 

famílias se engajem nesse movimento de fomentar que o homem vá fazer a sua preventiva. 

Não é só no mês de Novembro Azul, não é só no caso de câncer de próstata, mas todo o 

arcabouço de tecnologias existentes para a gente prevenir e melhorar a saúde do homem. 
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Então, faço aqui um questionamento para a prefeitura viabilizar um programa semelhante a 

esse de exemplo para o nosso município. 

Uma outra indicação que faço nessa noite é uma cobrança que a prefeitura melhore a 

fiscalização e exija o cumprimento da Lei Municipal 7.181/2019. Basicamente, que lei é essa? 

A lei que garante atendimento preferencial para as pessoas com fibromialgia. Muitas pessoas 

talvez saibam, outras tantas não saibam o que é esse quadro clínico, mas, em resumo, a 

fibromialgia é uma doença que demora bastante para conseguir ter o diagnóstico, consiste em 

momentos de oscilação de muita dor, ou ainda mais dor, que uma mulher normalmente tem, 

agrava muito mais em mulheres em homens, mas também é possível acometer homens, e é 

uma dor muito difícil, né, dor na articulação, uma dor que pega toda a parte nervosa, toda a 

parte muscular e atrapalha muito. Então, a fila preferencial para essas pessoas é importante. É 

uma luta que foi travada aqui no município, foi adquirido esse direito a eles, e a gente precisa 

conscientizar a sociedade sobre essa lei e garantir que ela seja respeitada. 

E por fim, mas não menos importante, os semáforos inteligentes. É uma Pauta que já trago há 

bastante tempo, que é o empenho de tecnologia no serviço público, na administração pública e 

também no trânsito. No que consiste esses semáforos inteligentes? São sistemas de câmeras, 

de sensores, que conseguem medir o fluxo de trânsito e, assim, ir adaptando quanto mais 

tempo vai ter que ficar vermelho ou verde para formar aqueles corredores verdes, aquelas 

ondas verdes, e dar mais fluidez no trânsito. Em muitas capitais... Só mais um segundo, para 

concluir a frase, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Fica à vontade. 

SR. RICARDO LONGATTI FRANÇA: Obrigado. Muitas capitais já utilizam desse sistema, não 

é tão mais difícil como era em dois mil e quinze, dezesseis, agora já tem muita tecnologia de 

ponta que pode ser aplicada na nossa cidade para dar mais segurança e fluidez no trânsito 

com esse sistema de monitoramento que facilita. Hoje, basicamente, o sistema de trânsito, ele 

tem o horário programado para mudar, né? A saída do distrito é o melhor exemplo. De manhã, 

o fluxo que vai para o distrito, o verde é maior que o vermelho, e à a tarde inverte, mas isso 

tem um horário cravado. Se por algum motivo, por exemplo, agora na Copa, liberarem todo 

mundo mais cedo, você vai ver o que vai acontecer naquele distrito. Por quê? Porque o 

semáforo não está ali com uma programação automática onde ele mede o fluxo de trânsito e 

vai se autorregulando, ele está fixo. Então, esse tipo de sistema, ele é fácil de ser 
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implementado e vai ajudar bastante a fluidez de trânsito na nossa cidade. Obrigado pela 

palavra, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Daqui, ó. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa tarde... boa noite... boa tarde. Tudo bem? Eu fiz 

uma pergunta aqui, quando eu entrei aqui, se olhando de frente, que lado que eu estou, mas 

deixa para lá. 

[risos] 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Pessoal, boa noite. Eu apresentei aqui três indicações. 

Uma delas diz respeito à implantação de um Programa de Combate à Alienação Parental. O 

que é alienação parental? Nós temos, hoje, sempre tivemos, uma grande quantidade de 

divórcios não só na nossa cidade, no país como um no todo, e na grande maioria das vezes, 

ou sempre, quem sofre são os filhos, são as crianças. E essas crianças, na grande maioria das 

vezes também, ou ela fica com o pai, fica com a avó, fica com a mãe, e quase sempre em um 

desses momentos ou o pai, ou a avó, aquela pessoa que está(F), está sempre jogando a 

criança contra a outra pessoa. Isso afeta profundamente a vida dessa criança, vai fazer com 

que ela sofra para o resto da vida dela. Então, a ideia aqui é que através dos conselhos 

tutelares, através do CMDCA ou através de órgãos que lidam com a atenção às nossas 

crianças que criem um programa de combate a esse tipo de violência que essas crianças 

sofrem, essas violências psicológicas e, às vezes, até violências de apanhar, de coisas 

parecidas. 

Eu fiz um outro também, que a gente sabe até da dificuldade, mas é uma indicação, para que a 

prefeitura, em um eventual próximo concurso ou em um determinado momento, contrate mais 

neuropediatras para atender na nossa rede de saúde. Hoje, nós temos uma neuropediatra só, 

recentemente ela estava de férias, e essas crianças não tinham quem atendesse elas. Está 

aqui o Doutor Othniel, que é um batalhador à causa do autismo, e o neuropediatra auxilia muito 

nesse diagnóstico precoce para as crianças quando elas têm tendência a ter o espectro do 

transtorno autista, além de outras questões que envolvem as nossas crianças. Então, indicação 

para que em um eventual concurso se contrate mais neuropediatras. E como eu quero 

aproveitar, aqui também não tem, mas é uma sugestão, acho que nós... já passou da hora de 

nós termos um atendimento... Rapaz, esqueci. 
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[risos] 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Lembrei. Que a gente tenha um atendimento geriátrico 

na nossa rede de saúde, que tenha geriatras para atender as pessoas idosas, as pessoas da 

melhor idade. Eu tive uma surpresa um dia desses. Minha mãe acabou passando mal, ficou na 

UTI, depois, quando ela saiu do hospital, ela foi encaminhada para uma geriatra. Essa geriatra 

atende pacientes que são sob internação no Haoc, na saída desses pacientes da terceira 

idade, passa com essa geriatra. Por que não estender esse atendimento para a rede inteira? 

Eu tenho certeza que vai ser de grande importância para a nossa população, que está vivendo 

muito mais do que vivia anteriormente. 

E uma terceira indicação, falando também de saúde, é uma indicação para que, através do 

SUS, eu não sei se é possível, através do município, ou agora, que um dos nossos deputados 

estaduais aqui possa levar para o governo do estado, juntamente com Rogério, coisa simples e 

básica, mas necessária: que se forneça remédio, medicação, para preparo de colonoscopia. 

Esse exame, colonoscopia, é um exame muito chato, que requer que você tenha dois dias para 

se preparar, não é um exame que se marca com quinze ou vinte dias, geralmente demora para 

se agendar esse exame, e muitas vezes, quando essa pessoa vai fazer, está agendado, ela 

não consegue comprar o medicamento do preparo, que fica pelo custo pelo menos setenta 

reais. Então, indicação que, através da rede pública, forneça o medicamento de preparo para 

colonoscopia, porque eu sei o quanto é importante um exame de colonoscopia em um 

paciente, muitas vezes, que precisa detectar um câncer ou qualquer outra doença no estômago 

dele, o quanto é importante esse exame. Obrigado, viu? Desculpa pelo lapso de memória. 

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

vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Deus. Boa noite a todos aqui 

presentes. Boa noite à nossa juventude aqui, vai receber uma moção hoje. Boa noite à Graça, 

nossa secretária. Boa noite, Jennifer. Boa noite, todos os nossos amigos aqui vereadores. Boa 

noite à Mesa. 

Sr. Presidente, hoje eu queria aqui falar, entre as minhas sete indicações, falar de algumas, 

principalmente uma indicação, 2.068, que eu já fiz isso anteriormente, mas eu não sei, parece 

que tem pessoas que gostam de fazer as coisas pela metade. Eu acho que o nosso país... Está 

na hora de mudar isso, e a gente tem que começar por aqui. Lá na escola no Jardim Paulista, 

na Escola Maria Aparecida Misurini, Jardim Paulistano, ali eu pedi para que se recolocasse 



 
 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 

 

 

umas grelhas que foram furtadas daquele local. Por incrível que pareça, colocaram a metade, 

tá, e a outra metade não colocaram, e isso foi motivo de acidente que quase aconteceu agora, 

no meado do mês. Então, acho que poderia... quando for fazer uma coisa, ou faz ou não faz. 

Se não for fazer, interdita de uma vez e toma outras providências, porque não pode fazer as 

coisas pela metade. Está na hora de mudar. 

A outra indicação que eu quero falar, Sr. Presidente, a 2.069, é referente ao que o nosso amigo 

aqui Ricardo França está falando sobre o nosso semáforo. Tem lugar que tem pouco, tem lugar 

que tem demais. Quem vai na Visconde de Indaiatuba, até próximo ao ginásio de esporte, 

vocês podem contar quantos semáforos tem ali; em cada esquina praticamente tem um. Então, 

olha só quanto aquilo traz problema para o trânsito em Indaiatuba. Então, acho que pode se 

fazer um estudo e rever, porque eu acho que pode se tirar algum semáforo dali e colocar 

principalmente em outros locais, conforme o França aqui falou. Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

vereadores, a todo público presente, a imprensa que nos acompanha, o pessoal que nos 

acompanha no YouTube, né, na internet. Essa semana está com uma cara estranha, depois do 

feriado, então tem bastante gente que preferiu nos acompanhar na internet dessa vez, está 

bombando bastante a transmissão. Quero mandar um abraço também, como o Índio disse, aos 

nossos jovens aqui. Eu estive presente no concurso, entreguei, inclusive, para algumas 

pessoas. Vocês arrasaram, viu, Graça? Arrasaram, foi lindo. 

Sr. Presidente, falando rapidamente sobre minhas indicações: em primeiro lugar, efetuar 

melhorias no trânsito do cruzamento entre a Rua Walter Ambiel e a Rua Pederneiras. Para 

quem não conhece, é aquela parte de cima ali do Bosque do Saber, sentido ali à Vila Furlan, 

sentido ali ao ginásio de esporte. E a gente sabe que é um trânsito complicado porque é um 

local, um cruzamento, onde tem quatro vertentes: quem sobe, desce, direita, esquerda, ida e 

vinda nos dois locais. É um local que eu sei que outras pessoas já falaram sobre, mas a gente 

precisa de uma intervenção rápida naquele local porque houveram mais acidentes na semana 

passada. 

Também, Sr. Presidente, criar um espaço específico de embarque e desembarque para 

motoristas de aplicativo lá no terminal rodoviário. Hoje, a gente está vivendo uma época em 

que o transporte por aplicativo é uma realidade já. A gente tinha toda a questão em relação aos 
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taxistas, mas hoje eles convivem muito bem, e muita gente se utiliza do transporte por 

aplicativo para se utilizar do transporte por ônibus, intermunicipal ou até mesmo para irem em 

algumas outras regiões da cidade, às vezes para irem apenas até a rodoviária. Nós já pedimos 

isso, mas mais uma vez colocando isso em Pauta, um espaço, uma linha demarcada, amarela, 

fácil, em que simplesmente o motorista de aplicativo pode se utilizar apenas para desembarcar 

o passageiro e embarcar o próximo - em dez minutos ele faz isso, às vezes até menos -, e é 

algo que pode ser implementado de uma forma muito rápida e muito simples para todo mundo 

que utiliza. 

Também, Sr. Presidente, disponibilizar em inglês e espanhol os sites do poder público 

municipal. Indaiatuba é uma cidade conhecida, reconhecida, ganhadora de prêmios... Tudo o 

que a gente puder fazer para trazer mais turismo para o nosso município nos ajuda, tudo o que 

puder fazer para dar mais notoriedade para investidores na nossa cidade nos ajuda. E essa é 

uma ideia simples que pode ser colocada em prática de forma tranquila. 

E por último, não menos importante, Sr. Presidente, ampliação do estacionamento ao lado da 

pista de skate. A gente sabe que bem ao lado ali do estacionamento da pista de skate a gente 

tem uma grande área que o pessoal até utilizava para parar carros ali e que tem a frequência 

não só dos praticantes do skate, agora dos rollers, e mais outras pessoas que se utilizam ali 

daquele local no Parque Ecológico. Mas a ideia não é simplesmente ir lá asfaltar e criar vagas; 

a ideia é a gente fazer um estacionamento permeável. Está no Parque Ecológico, pode servir 

de exemplo, é uma novidade, algo que a gente consegue instituir em outros locais, o Pão de 

Açúcar aqui na cidade se utiliza de blocos permeáveis, e a gente poderia utilizar aquele local ali 

para servir de exemplo, criar mais vagas, mas também mostrar como a gente respeita o meio 

ambiente. Obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente pela palavra. Acho 

que já é boa noite. Ainda não. Boa tarde. Boa tarde, Graça. Boa tarde a vocês que participaram 

do... terceira idade, e foi um prazer, como o Arthur disse, mesmo, foi um arraso, e foi um prazer 

estar lá também. 

Eu fiz duas indicações, e uma seria disponibilizar banheiros químicos adaptados para pessoas 

com deficiências em eventos com estrutura temporária. Na verdade, assim, esses banheiros 

químicos já são muito ruins de serem usados, mesmo para quem não tem nenhum problema 

de locomoção, e para quem tem um problema de locomoção isso é pior ainda. Então, acho que 
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em exemplo desta Casa, que foi modificada e foi adaptada para pessoas com algum tipo de 

deficiência, algum tipo de necessidade especial, eu acho que nada mais justo que, em eventos 

públicos, nos shows ou qualquer evento que tenha ao ar livre, que esses banheiros também 

possam ser adaptados. 

E eu queria aproveitar e falar do que o Hélio falou aqui da necessidade de neuropediatra. A 

gente tem necessidade também de endócrino infantil, só temos uma, e neuropediatra, uma, 

que quando sai de licença-maternidade a gente fica seis meses sem, né? Esse é um pedido 

que a gente tem feito, acho que você fez, eu também já fiz reiteradamente à nossa secretária, 

mas eu queria só também dar uma justificativa. Na cidade toda, a gente tem duas 

neuropediatras fora da rede: uma é a Doutora Cláudia, a outra é a Doutora Andreia, e se você 

for procurar em Campinas, você tem menos também. É uma especialidade muito difícil e que 

você tem poucos médicos mesmo, mas acho que não custa a gente ficar pedindo e tentar que 

a nossa secretaria consiga colocar mais um, porque o número de autismo, de Transtorno do 

Espectro Autista, aumentou exponencialmente, e, na verdade, são eles que determinam o tipo 

de terapia que vai ser feito, né? Então, é uma especialidade de muita necessidade nos dias de 

hoje, e eu espero que o nosso prefeito, a nossa secretária consiga colocar alguém. Obrigado. 

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

indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. 

Com a palavra a primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento. Requerimento nº 8/2022, 

Ricardo França e Ana Maria dos Santos, “Requer informações sobre a extinção do cargo do 

controlador interno”. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Sr. Presidente, peço o adiamento por sete dias, 

para a próxima sessão. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Tem um pedido de vista do Doutor 

Chiaparine por sete dias, até a próxima sessão. O pedido de vista está em discussão. O pedido 

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

manifestem. O pedido de vista foi aprovado. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 
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Hélio Ribeiro, “Congratula o Fundo Social de Solidariedade (Funssol) na pessoa de sua 

presidente Maria das Graças Araújo Massimo pela realização do Concurso Miss e Mister 

Terceira Idade 2022, realizada em 23 de outubro de 2022”. 

Pepo, “Pesar pelo falecimento de Aparecida Tonin, ocorrido aos 24 de outubro de 2022”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratulo Christian Rafael de Freitas pela segunda colocação 

conquistada na categoria Master A (30 a 35 anos) Profissional no 1º Desafio de Mountain Bike, 

organizado pela FBR Esportes em Capivari, São Paulo”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Professora Daniela de Almeida Barbosa, da Secult Indaiatuba, 

representando todas as alunas da modalidade Danças Urbanas Juvenil Avançado pela 18ª 

colocação, no 3º Experience, campeonato de dança, representando o nosso município”. 

Hélio Ribeiro, “Congratula os vencedores do Concurso Miss e Mister Terceira Idade 2022, 

promovido pelo Fundo Social de Solidariedade (Funssol) no dia 23 de outubro de 2022”. 

Pepo, “Manifesta pesar pelo falecimento de Felisberto Joaquim de Souto, ocorrido aos 31 de 

outubro de 2022”. 

Hélio Ribeiro, “Congratula a Guarda Civil municipal de Indaiatuba, que completou 39 anos no 

dia 31 de outubro”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula o Doutor Mauro Figueiredo pelo Dia do Dentista, 

comemorado anualmente em 25 de outubro”. 

Arthur Spindola e Wilson Índio da Doze, “Congratula Frederico Augusto Bertipaglia de Melo, 

que há muitos anos leva o nome de Indaiatuba aos eventos e competições de judô, pela 

conquista da graduação como faixa preta na modalidade”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Escola Estadual Suely Maria Cação Ambiel Batista de 

Indaiatuba pela participação e premiação dos alunos na Olimpíada Nacional de Ciências de 

2022”. 

Wilson Índio da Doze, “Manifesta pesar pelo falecimento de José Braz Brilhante, ocorrido em 

30 de outubro”. 

Temos mais uma moção de pesar, um requerimento, pelo presidente da Câmara, “Que seja 

consignada em Ata uma moção de pesar pelo falecimento de Ayrton Casarin, ocorrido aos 7 de 

novembro de 2022. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2022”. Vai assinada por todos os 

vereadores desta Casa. 
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Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

do Senhor Renato Lopo, diretor da Secretaria da Habitação de Indaiatuba. As moções estão 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Desculpe, Sr. Presidente, engasguei ali. Meu 

nobre vereador Professor Sérgio mostrou uma camisa do título mundial do Palmeiras, eu 

engasguei, com todo o respeito. 

[Risos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): É mil novecentos e cinquenta e um. 

[Risos] 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa ideia. Sr. Presidente, queria aqui parabenizar 

o nosso amigo jovem Christian Rafael pela sua conquista, a qual aconteceu no outro final de 

semana, no esporte de Mountain Bike em Capivari, na cidade do nosso querido prefeito 

Maurício Baroni. Parabéns, meu amigo. Que Deus continue dando muita força para você. 

Queria falar também aqui... No último dia vinte e cinco nós comemoramos o Dia do Dentista, e 

eu quero aqui hoje prestar minha homenagem ao meu grande amigo Mauro Figueiredo, ele que 

deixa as pessoas bonitas, que a pessoa não pode ter vergonha de sorrir, é o que ele fala para 

a gente, e para a gente não ter vergonha de sorrir, tem que também cuidar um pouco da 

saúde. Parabéns, doutor, pelo seu dia, o qual homenageio a todos os outros dentistas. 

Quero também aqui hoje falar um pouco do... Eu sou paranaense, né, então eu tenho que falar 

também, né, gente? Inclusive, um grande amigo meu, que na minha adolescência ele gostava 

muito de mim, inclusive eu fui engraxate dele na época da nossa Vulcabras, Oxford Lisboa 

Dourado, sapato que a gente engraxava, e ele veio a falecer, um senhor que foi por cinco 

vezes vereador da minha cidade, foi prefeito, e que Deus o ponha em um bom lugar, Senhor 

José Braz Brilhante, o nosso Braz da minha cidade, que Deus o levou e que eu quero aqui 

manifestar e dar os meus pêsames a toda a família mariluzense e a todos os paranaenses 

também. Muito obrigado, Sr. Presidente 

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

a palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite mais uma vez. Refazer um erro da primeira 

fala. Cumprimentar o presidente, vereadoras, os nobres vereadores e demais público presente. 
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Apresentei duas moções hoje... três moções, na realidade, né? Uma delas é para a nossa 

Guarda Civil, que no último dia trinta e um outubro completou trinta e nove anos de existência, 

a nossa valorosa Guarda Civil que tanto faz pela nossa cidade, até porque nós sabemos que o 

efetivo da Polícia Militar é bem inferior ao efetivo da nossa Guarda Civil. A nossa Guarda 

Municipal tem uma responsabilidade muito grande na nossa segurança. Se a nossa cidade 

hoje é tão bem vista como ela é, às vezes, falam da limpeza, falam da saúde, de tantos outros 

motivos que fazem com que Indaiatuba seja essa cidade... A nossa segurança, através da 

Guarda Municipal e da Guarda Civil, tem uma grande contribuição em todos esses quesitos 

onde Indaiatuba é bem-vista e é uma cidade onde muito nos agrada residir. Então, através do 

Lima, toda a corporação, parabéns a todo o efetivo da nossa Guarda Civil. 

E as outras duas moções que fiz, uma delas é para a Dona Maria das Graças, Senhorita Maria 

das Graças, presidente do Funssol; em nome dela, da Grazi, que é a coordenadora dos grupos 

da terceira idade, a Patrícia, que está aqui. Eu quero parabenizar vocês, Graça, pelo trabalho 

que vocês fazem. Impressionante - talvez a grande maioria acho que do público que está aqui 

presente não sabe - a quantidade de pessoas que trabalha lá. Quantas? Doze? 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Ah, aumentou um pouquinho. São quinze pessoas que 

trabalham lá, mas vocês não têm ideia do trabalho que eles fazem lá. Não falo só relacionado 

ao grupo, aos grupos, mas tem a parte da Tesoura Encantada, é isso? Tá, vou ler aqui que é 

melhor, né? Tem a parte da... tem uma formatura agora de curso de pães, tem outra... uma 

festa de gala para terceira idade tem um megarrepasse. Então, é um trabalho grandioso para 

uma equipe tão pequena que representa tão bem o nosso fundo social. Parabéns, Graça, 

Patrícia, leva um abraço para a Grazi, que é a coordenadora dos grupos de terceira idade, que 

hoje são dezessete grupos, que também não é um trabalho fácil. Quando se organiza um 

desfile como foi o desfile que vocês participaram, com todo aquele aparato, com todo aquele 

requinte, vereador Arthur, Doutor Chiaparine - quem mais? -, Othniel, Silene também esteve lá, 

né, vereador Pepo, participaram do desfile, um tanto de atrações que nós tivemos lá, inclusive 

o Roberto Guimarães, né, o sósia do Roberto Carlos, que foi o tema do desfile, que abrilhantou 

a noite do dia vinte e três, mas parabéns principalmente para vocês que participaram. Estão 

aqui os vencedores do concurso. A Terezinha, Dona Terezinha de Jesus Nunes Viana. 

Quantos anos, Dona Terezinha? 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. 
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VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Oitenta e cinco? Oitenta e cinco anos a Dona Terezinha 

tem. A velocidade-- 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Hélio, pede para a Dona Terezinha ficar 

em pé, o pessoal ficar(F) em pé, e uma salva de palmas para elas. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Vou pedir para eles ficarem em pé. Fica em pé, Dona 

Terezinha. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Essas meninas bonitas. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: A Miss Elegância. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): As outras duas também. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: A Miss Elegância, Dona Maria Cleusa; a Dona Santina, 

Miss Simpatia; e o Mister Terceira Idade, o Joaquim dos Santos. Foi uma festa muito bonita no 

dia vinte e três, vocês são merecedores dessas honrarias aqui hoje, mas todos que 

participaram do desfile... Tem mais algumas pessoas que eu queria que ficassem em pé 

também, que fazem parte dos grupos. Está aqui a Francisca, a Marlene, a Zenaide, a Valdira e 

a Dona Clarinda... 

[Aplausos] 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Que também participaram. Uma salva de palmas para 

vocês, vocês merecem pelo exemplo que vocês dão aos mais jovens. Eu estou quase 

chegando lá, estou com cinquenta e dois. Se Deus permitir, eu vou fazer parte dos grupos da 

terceira idade, até porque tem pouquíssimos homens lá, né, Joaquim? O Joaquim fica perdido 

no meio lá, né, Joaquim? Parabéns a todos vocês, Deus continue abençoando, dê muita saúde 

e longanimidade para vocês. Um abraço. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Daqui uns anos a Silene vai estar lá 

concorrendo com vocês, viu? 

[Risos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Né, Silene? Daqui uns aninhos. Falta muito 

ainda. Não? Uns doze. 
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[Risos] 

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

a palavra o vereador Professor Sérgio. Queria aqui registrar a presença do diretor da Guarda 

Municipal, Massaioli. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Do guarda civil Ádila. E o Hélio fez uma 

moção? Mas, Hélio, a gente vai quebrar o protocolo. Você pode [ininteligível], tá bom? 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes, ao 

público de casa que nos acompanha, todos os vereadores, presidente, à Mesa, nossa 

interprete, a presença do nosso amigo aqui Massaioli, do Renato, a Graça, Vocês estão de 

parabéns pelo trabalho que realizam na Funssol, tá? E todos aqui, parabéns por participarem 

desse concurso. Não é brinquedo, não. Vocês estão de parabéns mesmo. Naquele dia eu não 

pude comparecer, eu até já falei ali com o pessoal da Funssol, mas vocês estão de parabéns. 

Bom, eu tenho duas moções hoje, Sr. Presidente. A primeira delas é para a Professora 

Daniela, que é integrante da Secult, e as meninas que ela ensaia, que ela treina, participaram... 

as meninas participaram do 3º Campeonato Experience em Salto e ficaram em primeiro lugar. 

Aí saio décimo oitavo, aí na leitura, mas elas ficaram em primeiro lugar, estão participando de 

outros campeonatos. Não estão presentes aqui porque estão treinando muito e têm aí uma 

apresentação prevista no exterior para essa galerinha aqui. Três delas são minhas alunas e 

outras cinco já foram minhas alunas. Então, elas fazem um trabalho maravilhoso. Eu tive 

oportunidade de prestigiar outro dia a apresentação delas lá na pista de skate. 

A outra moção... Eu fico muito orgulhoso de fazer essa moção, tá, que é para a Escola 

Estadual Suely Maria Cação Ambiel Batista de Indaiatuba, seus alunos pela participação na 

premiação das Olimpíadas Nacional de Ciências de Dois Mil e Vinte e Dois. Tem aqui os 

representantes da escola, né? A diretora, vice-diretora, estão aí - se puderem ficar de pé, por 

favor -, mais um aluno. A escola conquistou com o aluno Thiago Ricardo, do segundo C, a 

medalha de ouro; a Danielle Araújo, do primeiro C, também a medalha de ouro; a Gabriela 

Pedroso, do segundo B, medalha de prata; a Annie Aiko, do segundo B, medalha de prata; 

Allanys Santos, terceiro A, medalha de prata; Isabella de Moraes, primeiro C, medalha de 

bronze; e menção honrosa para Pedro Moraes e João Pedro Melone. Então, isso nos deixa 

orgulhosos pela participação e pelas conquistas da Escola Estadual Suely Ambiel. Parabéns a 

vocês, continuem participando sempre. Muito obrigado. 
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[Aplausos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Obrigado, presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Eu vou abrir uma exceção aqui. Pode falar 

daí, Hélio. [ininteligível]. Com a palavra o Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Só cumprimentar o Massaioli, que é o secretário 

adjunto da Guarda Civil. Eu sei que a sessão costuma demorar, e quando eu fiz o convite ao 

Lima, eu disse que era para vir por volta de dezoito e vinte, né, Massaioli? Então, eu peço 

desculpas. Sei que... feitas as considerações, parabéns a você em nome do Lima e toda a 

corporação pelo aniversário de trinta e nove anos. E eu sei que você já está há mais de vinte 

na corporação, então você faz parte de mais da metade da história da nossas Guarda Civil. 

Parabéns a todos. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Com a palavra o Doutor Chiaparine. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Parabenizar 

a todos, pessoal da terceira idade, a Graça, que foi um evento aí muito bonito, e só comentar 

duas coisas: da escola... A Dona Suely... O nome dessa escola... Dona Suely trabalhou comigo 

na saúde no tempo que eu fui secretário, de dois mil a dois mil e oito, e depois a Dona Suely 

trabalhou comigo aqui na Câmara, chefe de gabinete, uma pessoa maravilhosa, né? Então, 

parabéns à escola por estar representando tão bem essa pessoa que foi uma grande amiga. E 

a Guarda Municipal foi... Uma das pessoas que fundou a guarda foi o major Valdemar, 

Valdemar Batista, que é o esposo da Dona Suely, né? A Dona Suely faleceu já há dez anos, 

mas foi o major Valdemar que montou a Guarda Municipal. Então, duas pessoas que estão 

homenageadas hoje, a Dona Suely, que já faleceu, e o major Valdemar - deixo aqui os meus 

parabéns -, que é a pessoa que ajudou a montar a Guarda Municipal. 

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

vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Mais uma vez, boa noite, Sr. Presidente. 

Quero dar parabéns a todos os homenageados, mandar um abraço direto para a Thais(F), 

minha grande amiga ali. Mais uma vez Siscol se destacando, hein, Thais(F)? Parabéns. A 

todos os homenageados, Massaioli, todo o pessoal da Funssol... Mas minha homenagem, Sr. 

Presidente, fiz junto com o vereador Índio da Doze porque ele sempre quis homenagear essa 
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pessoa também, mas a gente tem aquele negócio de o vereador homenagear o assessor é 

esquisito, mas conversamos e resolvemos fazer essa homenagem juntos ao Senhor Frederico 

Augusto Bertipaglia de Melo, querido Fred, que trabalha conosco aqui na Câmara. E quem vê 

esse cara assim, desse tamanho, sorrindo, tranquilão, trocando ideia com todo mundo, nem 

imagina o histórico dele. O Fred simplesmente pratica judô há vinte e cinco anos. Sempre levou 

o nome de Indaiatuba para muitos eventos, foi premiado em vários campeonatos, e hoje 

disputa campeonatos como Copa São Paulo, Campeonato Paulista, regional e o master. E, 

recentemente, o que nos levou a colocar como isso é de que ele acabou de se tornar faixa 

preta de judô, um dos mais altos graus que um atleta dessa modalidade pode chegar. A gente 

sabe que é muito difícil, a gente sabe o trabalho que tu teve, a dedicação que você teve, todo 

mundo aqui sabe o que é ser um atleta, ou pelo menos imagina o que é ser um atleta e... além 

de ser um atleta vencedor e se manter em uma modalidade por vinte e cinco anos. Então, 

Fred, você incentiva novos praticantes e você teve uma conquista muito grande não só com 

essa faixa, mas por todos os lugares que você levou o nome de Indaiatuba. Então, em meu 

nome, do seu querido chefe, vereador Índio da Doze, parabéns. Muito obrigado por nos honrar 

em todas as competições que você participou. Obrigado. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Está explicado por que o Índio anda com 

ele. 

[Risos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Além de assessor, é segurança, né, Índio? 

As moções continuam em discussão. As moções estão em votação. Os vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções foram aprovadas por 

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

Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas. 

Projeto de Lei Completar nº 7/2022, Executivo municipal, “Altera a Lei Complementar nº 24, de 

10 de setembro de 2014, dispondo sobre a reorganização da estrutura dos órgãos de apoio 

técnico e administrativo e dos quadros de cargos em comissão e de funções de confiança do. 

Seprev (Serviço de Previdência e Assistência à Saúde) dos servidores municipais de 

Indaiatuba, e dá outras providências”. Às comissões. 
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Projeto de Lei Complementar nº 8/2022, Executivo municipal, “Altera a Lei Complementar 51, 

de 20 de dezembro de 2018, dispondo a reorganização da estrutura dos órgãos de apoio 

técnico e administrativo e dos quadros de cargos em comissão e de funções de confiança da 

Fiec (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura), e dá outras providências. Às comissões. 

Projeto de Lei Complementar nº 9/2022, Executivo municipal, “Dispõe sobre a reorganização 

da estrutura dos órgãos de apoio técnico e administrativo e dos quadros de cargos em 

comissão e de funções de confiança do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae), e dá 

outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 111/2022, Ricardo França, “Assegura ao aluno de família de baixa renda 

prioridade na matrícula em escolas de educação básica de período integral da rede municipal 

de ensino, e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 177/2022, Silene Carvalini, “Denomina Rua Sidney José Pigatto o logradouro 

público do loteamento Jardim Bom Sucesso”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 181/2022, Alexandre Peres, “Denomina Professora Simone Andréa Fortunato 

o próprio municipal que específica situado no Jardim Residencial Veneza”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 188/2022, Executivo municipal, “Autoriza a alienação de lotes remanescentes 

localizados no Distrito de Micros e Pequenas Empresa (Dimpe I), e dá outras providências”. Às 

comissões. 

Projeto de Lei nº 190/2022, Pepo, “Denomina Rua Percival Vanderlei Paratelo o logradouro 

público do Parque Barnabé”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 191/2022, Pepo, “Denomina Rua Ivone Paratelo o logradouro público do 

Parque Barnabé”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 192/2022, Pepo. “Denomina Rua Alzira Baroni Busch o logradouro público do 

Parque Barnabé”. Às comissões. 

Temos um requerimento... Temos um outro projeto, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Hoje, por volta das quinze horas, o Renato, 

que está aqui presente, que é da Secretaria da Habitação, ele me procurou, depois de vários 

estudos com seres idosos, com o pessoal do social, habitação, é um projeto que institui a Vila 

dos Idosos em Indaiatuba. Nós já temos uma vila praticamente pronta e já em planejamento 

mais duas saindo do papel. E eu apresentei para os nobres pares, para os nobres vereadores, 

e como é um projeto de alto relevância, muito importante, eu gostaria de colocar esse projeto 
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em regime de urgência para ser aprovado hoje, porque nós temos bastante idosos que não 

estão lá para morar, e quanto mais a gente acelerar esse processo, para a gente não ficar 

caminhando com esse projeto aqui dentro, então eu sugiro para os nobres... Acho que todo 

mundo leu o projeto, é um projeto bom, que define o parâmetro das escolhas dos moradores 

que lá vão morar. Então, é de importância, peço licença dos senhores. Peço para que a 

secretária leia o requerimento de urgência. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Projeto de Lei nº 196/2022, “Institui o projeto 

Vila dos Idosos no município de Indaiatuba”. Autor: Executivo municipal. Tem um requerimento 

de urgência: “A Mesa da Câmara vem, respeitosamente, requerer ao Plenário, nos termos do 

artigo 133 de Regimento Interno que o Projeto de Lei nº 196/2022, de autoria do Executivo 

municipal, tramite em regime de urgência. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2022. Mesa da 

Câmara Municipal”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O requerimento de urgência está em 

discussão. O requerimento de urgência está em votação. Os vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento de urgência foi 

aprovado. Agora nós vamos para a discussão do projeto, só que o projeto é uma emenda do 

vereador Arthur Spíndola. O Renato, ele levantou a cabeça quando eu falei da emenda. 

Vereador Arthur Spindola, se [ininteligível] falar da emenda, por favor. Ela vai ler a emenda 

aqui, pode ser? Antes de o senhor só explicar. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda modificativa, Projeto de Lei nº 

196/2022: “A redação dada ao artigo 3º do Projeto de Lei nº 196/2022, passa a vigorar nos 

seguintes termos: ‘ter cadastro habitacional atualizado junto à Secretaria Municipal de 

Habitação nos últimos seis meses’. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2022, vereador 

Arthur Spíndola”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Não tem mais o que explicar, né, Arthur? 

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

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): [ininteligível] do projeto. Então, eu gostaria 

que a secretária lesse outro projeto. A emenda... Mas tem que ler o projeto, né Discutir a 

emenda? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Já foi lida. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): O projeto foi lido? 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Já. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Já. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Já foi lido? Então, a emenda está em 

discussão. A emenda está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem. O projeto está em... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): A emenda foi aprovada, certo? Os 

vereadores-- 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: A leitura do projeto. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): A emenda foi aprovada. Então, nós vamos 

para a discussão do projeto. O Projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Arthur 

Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, mais uma vez obrigado pela 

palavra. Esse projeto é amplamente divulgado pelo Executivo municipal e vai ser bastante visto 

e lembrado na nossa cidade. Portanto, não vou me alongar nas questões técnicas. Eu só quero 

colocar dois pontos importantes: primeiro, Renato respira, tranquilo, emenda boa é para ajudar, 

mas eu queria aproveitar que você está aqui em nome do [ininteligível] também e agradecer a 

Secretaria da Habitação por todo o trabalho, por todo esse empenho de conseguir a gente 

colocar um projeto pioneiro como esse na cidade de Indaiatuba. Enquanto muita gente aí só se 

preocupa na realização de creches, que é algo muito importante também, a gente precisa 

relembrar que a pirâmide está invertendo, que nós temos que dar uma boa qualidade de vida 

aos nossos idosos. 

E também quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Sr. Presidente Pepo, um dos 

vereadores mais atuantes dentro disso, foi secretário da Habitação também, e o Pepo é um 

dos idealizadores dessa ideia, um dos maiores incentivadores da Secretaria da Habitação a 

conseguir um projeto pioneiro como esse. Pepo, fica meus parabéns por todos nós. 

E por último, presidente, apenas para salientar também, mais uma vez, às vezes, a gente 

esquece de colocar isso em Pauta, mas outra vez, enquanto a Prefeitura de Indaiatuba e a 

cidade de Indaiatuba está no patamar que está graças também a essa Câmara Municipal. Nós 

estamos aqui votando um projeto importante, como o Vila dos Idosos, um pedido especial não 
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só do prefeito, mas da Secretaria da Habitação, pela urgência dessa votação, em uma cidade 

em que a base, em que os vereadores estão andando lado a lado com interesse da população, 

as coisas andam, as coisas caminham, e todos nós vamos estar lá na inauguração desse 

projeto, que vai ser um marco para o nosso município. E, às vezes, a gente não ressalta isso. 

As pessoas se esquecem da importância de ter uma Câmara coesa e vereadores que pensem 

na população de Indaiatuba em todos os aspectos. Elogio não só a minha base governista, 

como também o Ricardo e a Ana, que fazem parte da oposição, que também votam junto com 

a gente em projetos importantes como esse. Só para lembrar, senhores: nós estamos falando 

de habitação para senhores com mais de sessenta anos com porcentagem para senhores com 

mais de oitenta anos. Nenhuma cidade faz isso, só Indaiatuba. Vamos dar parabéns para a 

nossa cidade, para ela ser o que ela é, e agradecer a Câmara Municipal que nós temos. A 

gente precisa relembrar disso, porque a importância às vezes não fica clara para todos. 

Indaiatuba é o que é porque vocês elegeram as pessoas certas para estarem aqui. Muito 

obrigado, Sr. Presidente 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Esse projeto é um projeto marcante no 

município, e, eu me lembro, eu já estava como vereador aqui, eu tinha saído da Secretaria de 

Habitação, fui eleito vereador, e no ano de dois mil e dezoito o prefeito Gaspar me convidou 

para voltar à secretaria. Lá, nós montamos um time, o Renato... que eu já tinha trabalhado com 

ele acho que em dois mil e seis... dois mil e sete na Habitação, e eu consegui montar um time, 

um time que deu muito resultado. E esse projeto Vila dos Idosos, eu, o Renato, na época o 

Senhor [ininteligível], do Social, nós andamos várias cidades para saber o que dava certo para 

idoso, o que não dava, nós fomos parar na cidade de Limeira, conhecemos lá um projeto Vila 

Dignidade, e nós, dentro do carro, a gente com o Renato, nós falamos: “Nós vamos fazer um 

projeto melhor que o Vila Dignidade de Limeira”. E é bom salientar aqui, Arthur, que esse 

projeto não tem dinheiro do governo federal, não tem dinheiro do governo estadual, esse 

projeto é cem por cento com o dinheiro do Fundo Habitacional. Indaiatuba é uma das únicas 

cidades do Brasil que conta com esse fundo. O que é esse fundo? Todo empreendedor, 

quando vai fazer um condomínio de alto padrão ou um prédio acima de quatro andares, três 

por cento do valor venal dessa obra é destinado ao Fundo Habitacional. Com esse dinheiro, 

nós conseguimos fazer essa Vila dos Idosos, já tem mais duas no forno, eu como secretário e 

também com a equipe da Habitação ao meu lado e com toda - como eu posso dizer? - 

confiança, nós compramos aquele terreno de duzentos e sessenta e cinco mil metros 
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quadrados, [ininteligível] ser mais uma Vila de Idosos, Vila de Solteiros, que [ininteligível]. 

Então, às vezes, as pessoas perguntam: “Por que, Pepo, na habitação?”. Eu tenho um orgulho 

tremendo de ter passado pela Secretaria de Habitação, eu costumo dizer que eu deixei 

trabalho lá para mais de dez anos. Então, todos esses projetos que vocês estão vendo, todas 

as PPs, que são os projetos que a gente fez em parceria pública-privada, que é o Céu Azul, 

The Palms, Vila Fahl, todos esses projetos saíram quando eu era secretário da Habitação. E eu 

tenho uma testemunha aqui, que é a assessora do Alexandre Peres, que ela fazia toda a 

cobertura da imprensa na época. Então, a gente... Eu fico muito feliz de estar hoje como 

presidente da Câmara colocando em votação em regime de urgência um projeto como esse, 

que institui a Vila dos Idosos em Indaiatuba. Lembrando que a primeira Vila dos Idosos já tem 

nome e vai se chamar Residencial Luiz Carvalini, que é um projeto de lei da minha autoria 

também em homenagem ao pai da nossa Silene Carvalini, que tanto fez por Indaiatuba. 

O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

Vamos para a Ordem do Dia. Com a palavra a primeira-secretária. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 176/2022, Silene Carvalini, 

“Denomina Rua Maria Genari Jacober o logradouro público do loteamento Parque Vila dos 

Pinheiros”. Votação única, simples. 

Projeto de Lei nº 180/2022, Alexandre Peres, “Denomina Augustinho de Mello Gonçalves a 

passagem elevada em construção localizada no Jardim Tancredo Neves”. Votação única, 

simples. 

Projeto de Lei nº 184/2022, Ricardo França, “Denomina Rua Edison Zoppi o logradouro público 

do Parque Reserva Santa Maria”. Votação única, simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Nós vamos votar agora em bloco o 

projeto... PL 176, 180 e 184. Os projetos estão em discussão. Os três projetos estão em 

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

manifestem. Os três projetos foram aprovados por unanimidade. 

Nenhum vereador inscrito à Palavra Livre. Quero aqui parabenizar os homenageados de hoje, 

agradecer a Deus pela oportunidade e desejar uma boa noite a todos e agradecer aos nobres 
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colegas vereadores. Até semana que vem. Um grande abraço a todos. Declaro encerrada a 31ª 

Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. 

SENHOR JOSÉ ARNALDO CAROTTI: Semana que vem é quarta-feira. 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 35 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


