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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 16 de novembro de 2022 

 

Às dezessete horas e trinta e cinco minutos do dia dezesseis 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 32ª 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 WILSON JOSÉ DOS SANTOS – 

"Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. ” (Tito, capítulo 2, 

versículo 11), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e 

votação da Ata da 31ª Sessão Ordinária, de 07 de novembro de 2022. APROVADA (por 

unanimidade); Balancete nº 11/2022 – Presidente da Câmara Municipal - Balancete referente 

ao mês de outubro de 2022; OFCR nº 13/2022 – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - 

Ofício C.CCM nº 1417/2022 - Encaminha cópias de inteiro teor sobre as decisões exaradas 

sobre os processos TC-561/003/14, TC-562/003/14 e TC-563/003/14; OFCR nº 14/2022 – 

Executivo Municipal - Of. DTL/GP Nº 04/2022 - Encaminha mensagem modificativa ao Projeto 

de Lei nº 182/2022 (nº 27/2022 do Executivo), que "Aprova o Orçamento do Município de 

Indaiatuba para o exercício de 2023". Com a palavra, o Sr. Presidente informou que o OFCR nº 

14 será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento (CFO). Ato contínuo, a Sra. 

1ª Secretária passou à leitura em bloco de uma indicação de cada vereador (as restantes foram 

mantidas na ata): Nº 2088/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar readequação do trânsito, com 

a instalação de radar, limitando a velocidade a 30 km antes no elevado do Jardim Colonial; Nº 

2089/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar implantação de um borboletário municipal 

em Indaiatuba; Nº 2090/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Revitalizar o Parque Ecológico 

do Jardim Regente; Nº 2091/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar estudo de 

viabilidade técnica visando solucionar problema de empoçamento de água pluvial na Rua 
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Capitão Boaventura do Amaral, na altura do número 307, Jardim Pau Preto; Nº 2092/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar manutenção na Praça Nicolau Ru Cuebas - E.E. Profa. 

Maria Apparecida Pinto da Cunha - Pq. das Nações; Nº 2093/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Realizar a manutenção e o recapeamento do asfalto em toda a extensão da Rua Henrique 

Ifanger e demais ruas que se fizerem necessárias, no Jardim Camargo Andrade; Nº 2094/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Aumentar o policiamento nos entornos e vias de acesso da Rua 

Walter Gut Jardim Morada do Sol; Nº 2095/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a instalação 

de lombada na Rua Araraúna, altura do número 292; Nº 2096/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Interceder junto à Secretaria responsável, em caráter de urgência, para solucionar o problema 

de alagamento na Rodovia Engenheiro Paulo de Tarso Souza Martins, esquina com a Rua 

Canelinha; Nº 2097/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de poda de árvores e 

corte da grama em toda a extensão da Rodovia João Ceccon, Altos da Bela Vista; Nº 2098/22 - 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Transformar a Rua Inácio Ambiel Junior, próxima à Emeb Prof. 

Osorio Germano e Silvio Filho, em sentido único; Nº 2099/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Implantar um Museu da Bicicleta no município de Indaiatuba; Nº 2101/22 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Efetuar estudo para ampliar o espaço do alambrado da Pista de Skate, Pq. 

Ecológico; Nº 2102/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar portões eletrônicos nas escolas da 

Rede Municipal do nosso município; Nº 2103/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Transformara Rua Genivaldo José Gomes do Jardim União, em mão única, como também as 

adjacentes; Nº 2104/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Criar um sistema de ouvidoria 

itinerante sob o modelo da ouvidoria ativa; Nº 2105/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Realizar a manutenção do espaço cicloviário da Estrada Doutor Rafael Elias José Aun; Nº 

2106/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Efetuar criação de sistema de cadastro integrado 

visando à retirada de medicamentos de uso contínuo através de cartões magnéticos; Nº 

2107/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Implementar ciclofaixa na via pública de acesso ao 

Parque do Mirim; Nº 2108/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Avaliar o controle do tráfego 

de veículos na Rua das Primaveras, no cruzamento de vias com a Rua Pérsio Sampaio Filho, 

no Jardim Pompeia; Nº 2109/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Definir um percentual 

mínimo de participação de mulheres, em conformidade com o princípio de paridade de gênero, 

nos conselhos gestores municipais; Nº 2110/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Demarcar duas 

vagas de estacionamento para corretores de imóvel no estacionamento em frente ao Parque 

Mall; Nº 2111/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo para criar o programa Bolsa 

Cuidador em nosso município; Nº 2112/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar sinalização e 

detectores de altura nas entradas/saídas da cidade, para orientação dos motoristas de 
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caminhões; Nº 2113/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Criar um projeto social chamado de Hora do 

Silencio, e oferecer experiência de compra aos com poucos estímulos sensoriais, deixando 

esses locais mais adequados e acessíveis para pessoas com transtorno de espectro autista e 

idosos no Município de Indaiatuba; Nº 2114/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Instalar ponto 

de ônibus com cobertura na Av. Higienópolis, altura do n° 113, Jardim Paulista I; Nº 2115/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Implantar, em terreno próximo ao Bairro Jardim União, na Rua 

11, uma UBS, e na, Rua José Silvio Minioli, uma Área de Lazer; Nº 2116/22 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviços de reparo no calçamento da Creche Luciana 

Candido Carneiro, localizada na Rua Oswaldo Groff, 531 – Jd. Tropical; Nº 2117/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Substituir a faixa de pedestres pela faixa de pedestres elevada em frente à 

E.E. Profa. Helena de Campos Camargo - Rua Tuiuti – Cidade Nova I; Nº 2118/22 - OTHNIEL 

HARFUCH - Criar um aplicativo digital nas escolas municipais, a fim de que os pais possam ter 

acesso as notas e rendimento escolar; Nº 2119/22 - OTHNIEL HARFUCH - Efetuar um estudo 

para a contratação de profissionais da psicologia para atenderem os alunos da rede municipal 

de ensino nas escolas; Nº 2120/22 - OTHNIEL HARFUCH - Disponibilizar gratuidade no 

transporte público municipal para mães lactantes com filho prematuro internado em unidade de 

terapia intensiva neonatal no Município de Indaiatuba; Nº 2121/22 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Providenciar recapeamento da Rua Jacob Lyra (entre Av. Ário Barnabé até a Rua 

João Walsh Costa), Jardim Morada do Sol; Nº 2122/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Adotar medidas para implantar a separação de materiais orgânicos e recicláveis, bem como 

coleta seletiva nos prédios públicos municipais; Nº 2123/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Instalar placas e efetuar a pintura de sinalização de solo “ Área Escolar” em frente a EE Profª. 

Helena de Campos Camargo- Rua Tuiuti – Cidade Nova I; Nº 2124/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Viabilizar a repintura de vagas de estacionamento na Rua Bernardino de 

Campos; Nº 2125/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Intensificar campanha educativa e de 

valorização à vida nas mídias, nas redes sociais e em pontos de visualização, para alertar 

sobre a importância da faixa de pedestre, uma vez que o trânsito de veículos em nossa cidade 

aumentou de maneira significativa; Nº 2126/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Efetuar 

estudos de viabilização de obras de revitalização urbana em toda a extensão dos canteiros 

centrais da Avenida Itororó, com concretagem e vasos/blocos em alvenaria, com espécies 

vegetais e flores variadas; Nº 2127/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Aumentar o policiamento nos 

entornos de todo o Parque Ecológico; Nº 2128/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Implantar 

semáforo com temporizador e botão acionador para pedestre na Rua das Orquídeas, nº 667, 

em frente à Torre Medical; Nº 2129/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar fraldários em todos 
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os banheiros dos Complexos Esportivos existentes em Indaiatuba; Nº 2130/22 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Mudar de lugar as lombadas da Av. Itororó, nos dois sentidos (altura do número 

516 e 541); Nº 2131/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar um estudo, em caráter de urgência, 

referente ao trânsito no cruzamento da Rua Ademar de Barros com a Rua Armando Sales de 

Oliveira, Bairro Cidade Nova I; Nº 2132/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de 

tapa buraco em toda a extensão da Rua Vicente Ferrer - Jardim Pau Preto; Nº 2133/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar um semáforo para pedestre na Av. Eng. Fábio Roberto 

Barnabé, em frente ao número 4534 – Jd. Colonial (onde está localizada a faixa de pedestres); 

Nº 2134/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Trazer para Indaiatuba o “Ciência Móvel” do 

Museu da Vida, da Fiocruz; Nº 2135/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar 

estacionamentos permeáveis em obras futuras do Executivo; Nº 2136/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Efetuar estudos e possível intervenção para a viabilização no 

aumento da frota de ônibus, em horário de pico, no trajeto que parte do Terminal Rodoviário 

Vereador Maurílio Gonçalves Pinto (Indaiatuba) até o Aeroporto de Viracopos (Campinas); Nº 

2137/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar melhorias no canteiro da estrada Dr. 

Rafael Elias José Aun; Nº 2138/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Digitalizar/dinamizar o 

processo documental que comprova o “monitoramento de saúde” do atual Auxílio Brasil; Nº 

2139/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Viabilizar (conforme protocolo do SUS) a contratação 

de exames de tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia mamária 

e mamografia; Nº 2140/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Instalar árvores solares em áreas 

públicas e parques de Indaiatuba-SP; Nº 2141/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar 

manutenção urgente das portas de acessos ao Lar de Idosos CECAL - Centro de Convivência 

Amor sem Limites, localizado na Rua Jurandir de Faria, nº 03 - Bairro Jardim do Sol; Nº 

2142/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Implantar aparelho de tomografia computadorizada na 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município; Nº 2143/22 - ANA MARIA DOS SANTOS 

- Regularizar o fornecimento dos medicamentos Depakene (500 mg) e Quetiapina (300 mg), os 

quais encontram-se em falta no Lar de Idosos CECAL. A seguir, usaram da palavra para dar 

ênfase a indicações de suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS, RICARDO LONGATTI FRANÇA, LEANDRO JOSÉ 

PINTO, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA e SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA. 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 dos requerimentos: 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 RICARDO LONGATTI 
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FRANÇA pediu vista até a próxima sessão. Colocado em votação, o pedido foi APROVADO 

(por unanimidade); Nº 10/22 - ANA MARIA DOS SANTOS, RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Requer informações sobre o Espaço Avançar - EMEB “Profa. Elvira Maffei”. Com a palavra, o 

Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA pediu vista por dez dias. Colocado em votação, 

o pedido foi APROVADO (por unanimidade). Seguiu-se à leitura em bloco das moções: Nº 

512/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Equipe de Futsal de Indaiatuba por se 

consagrar Campeã da Supertaça EPTV de Futsal; Nº 513/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Congratula Ademar dos Reis Braitt pelo dia do radialista, comemorado oficialmente no dia 07 

de novembro; Nº 515/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula os Guardas Civis Jhonnathan 

Bernardo e Daniel Cassio de Souza pelo auxílio e realização de um parto em via pública; Nº 

516/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula a Secretaria Municipal de Saúde, através 

da Secretária Graziela Drigo Bossolan Garcia, por tornar Indaiatuba a única cidade entre as 

maiores da região a bater a meta de vacinação contra poliomielite; Nº 517/22 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Congratula a Profa. Sra. Joseni da Silva Cunha (Jô), em homenagem ao Dia da 

Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro; Nº 518/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Congratula a Escola Estadual Prof. Milton Leme do Prado, de Indaiatuba, pela participação e 

premiação dos alunos nas Competições e Olimpíadas de Conhecimento de 2022; Nº 519/22 - 

ANA MARIA DOS SANTOS - Congratula a Associação Beneficente "ABID" pelo aniversário de 

23 anos de história; Nº 520/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE 

LUÍS LEPINSK - Congratula os Professores do Projeto de Circo VIDART da Rede Municipal de 

Ensino pela organização e apresentação do espetáculo "Cores da Esperança", nos dias 09 e 

10 de novembro de 2022, no CIAEI; Nº 521/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula 

toda equipe do Espaço Avançar pelos excelentes trabalhos desenvolvidos em prol das pessoas 

com TEA - Transtorno do Espectro Autista em Indaiatuba; Nº 522/22 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO, JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula o Guarda Civil Matheus Fernandes 3ª Classe pela 

agilidade e apoio no primeiro atendimento aos pais na Base da Guarda Civil Municipal, no caso 

de trabalho de parto em via pública; Nº 523/22 - JORGE LUÍS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Pesar pelo falecimento de José Darci de Oliveira, ocorrido aos 15 de novembro de 

2022. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os(as) Srs(as). 

Vereadores(as) LUIZ CARLOS CHIAPARINE, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, SÉRGIO JOSÉ 

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

RIBEIRO, LEANDRO JOSÉ PINTO e JORGE LUÍS LEPINSK. Colocadas em votação, as 

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

palavra, o Sr. Presidente informou que a moção de pesar será enviada à família enlutada, nos 
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termos do artigo 165, § 2º, do Regimento Interno. Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura 

das matérias apresentadas: Projeto de Lei Nº 108/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Dispõe sobre a alimentação gratuita fornecida na rede municipal de ensino e dá outras 

providências; Projeto de Lei Nº 185/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Institui e insere no 

calendário oficial de eventos do município de Indaiatuba o "Festival de Dança Criança 

Indaiatubana Feliz", a ser realizado anualmente no mês de novembro; Projeto de Lei Nº 186/22 

- ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Denomina Edna Casagrande Milani o logradouro público, 

que especifica; Projeto de Lei Nº 187/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Denomina "Álvaro Pascoal 

Bernardinetti” o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé, que especifica; Projeto de 

Lei Nº 189/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina "Vera Ferigatti Brunetti" o 

logradouro público do Loteamento Jardim Laguna, que especifica; Projeto de Lei Nº 193/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Rua Elisabeth Novacek Ribeiro, o logradouro 

público do Residencial Maria Candida que especifica; Projeto de Lei Nº 198/22 - Executivo 

Municipal - Autoriza o repasse de recursos financeiros vinculados à Secretaria Municipal de 

Cultura em favor das entidades que especifica, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 

199/22 - Executivo Municipal - Altera dispositivo da Lei n° 4.725, de 27 de julho de 2005, que 

consolida a legislação que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do 

Município e o funcionamento do SEPREV - Serviço de Previdência e Assistência Social dos 

Funcionários Municipais de Indaiatuba, institui plano de custeio e plano de benefícios; Projeto 

de Lei Nº 202/22 - Executivo Municipal - Revoga a Lei nº 4.855, de 20 de janeiro de 2006, que 

autoriza o Município de Indaiatuba a celebrar convênio com a Federação das Entidades 

Assistenciais de Indaiatuba - FEAI, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 203/22 - 

Executivo Municipal - Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 7.727, de 09 de dezembro de 

2021, que autoriza repasse de recursos financeiros vinculados a Secretaria Municipal de 

Saúde, em favor das entidades que especifica; Projeto de Lei Complementar Nº 10/22 - 

Executivo Municipal - Altera dispositivos do Código Tributário do Município de Indaiatuba, 

instituído pela Lei nº 1.284 de 20 de dezembro de 1973, e alterações subsequentes, e dá 

outras providências. 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 às seguintes proposições:  Projeto de Lei Nº 198/2022 – Executivo Municipal - 

Autoriza o repasse de recursos financeiros vinculados à Secretaria Municipal de Cultura em 

favor das entidades que especifica, e dá outras providências (APROVADO POR 

UNANIMIDADE); Projeto de Lei Nº 203/2022 - Executivo Municipal - Dá nova redação a 
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dispositivos da Lei nº 7.727, de 09 de dezembro de 2021, que autoriza repasse de recursos 

financeiros vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, em favor das entidades que especifica 

(APROVADO POR UNANIMIDADE); e ao Projeto de Lei Complementar Nº 10/2022 – 

Executivo Municipal - Altera dispositivos do Código Tributário do Município de Indaiatuba, 

instituído pela Lei nº 1.284 de 20 de dezembro de 1973, e alterações subsequentes, e dá 

outras providências (APROVADO PELA MAIORIA - Favoráveis: ALEXANDRE CARLOS 

PERES, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUÍS LEPINSK, 

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

TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS. Contrários: ANA 

MARIA DOS SANTOS e RICARDO LONGATTI FRANÇA), e os referidos projetos passaram a 

ter preferência sobre todas as matérias da Ordem do Dia, nos termos do artigo 134, parágrafo 

único, do Regimento Interno. Finalizado o Expediente e havendo quórum regimental, com a 

presença dos(as) Srs(as). Vereadores(as) ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS 

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

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

LONGATTI FRANÇA, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS, determinou o Sr. Presidente que se passasse à Ordem do Dia. ORDEM 

DO DIA: Projeto de Lei Nº 198/2022 – Executivo Municipal - Autoriza o repasse de recursos 

financeiros vinculados à Secretaria Municipal de Cultura em favor das entidades que 

especifica, e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Lei Nº 203/2022 - Executivo Municipal - Dá nova redação a 

dispositivos da Lei nº 7.727, de 09 de dezembro de 2021, que autoriza repasse de recursos 

financeiros vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, em favor das entidades que especifica. 

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

uma breve explicação sobre o projeto, esclarecendo que trata de autorização para a Prefeitura 

realizar o encaminhamento de recursos financeiros a entidades que realizam um trabalho sério 

no município, como a APAE e o CIRVA. Colocado em votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Lei Complementar Nº 10/2022 – Executivo Municipal - Altera 

dispositivos do Código Tributário do Município de Indaiatuba, instituído pela Lei nº 1.284 de 20 

de dezembro de 1973, e alterações subsequentes, e dá outras providências. Colocado em 

discussão, com a palavra, o Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA manifestou o voto 

contrário ao regime de urgência e também ao projeto, pontuando que, apesar de considerar 

positiva a separação da taxa de coleta de lixo do valor cobrado de IPTU, a porcentagem de 

reajuste, ao seu ver, é muito alta. Ainda em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR 
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MACHADO SPÍNDOLA comentou que, nos últimos dez anos, o aumento da produção de lixo 

aumentou em aproximadamente 21%, e que a lei que está sendo alterada foi elaborada há 

quase 50 anos; em seguida, ressaltou que o serviço de coleta de lixo é um dos mais elogiados 

da cidade e que, fazendo uma conta rápida pela média de metragem das casas de Indaiatuba, 

o valor pago para ter a coleta de lixo realizada de duas a três vezes por semana seria de 

quinze reais por mês, em média. Colocado em votação, foi APROVADO (Favoráveis: 

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

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

HARFUCH, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS. Contrários: ANA MARIA DOS SANTOS e RICARDO LONGATTI FRANÇA). Em 

seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes projetos: Nº 177/2022 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Rua Sidney José Pigatto, o logradouro público do 

Loteamento Jardim Bom Sucesso, que especifica; Nº 181/2022 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Denomina "Prof.ª Simone Andréa Fortunato" o próprio municipal que especifica, 

situado no Jardim Residencial Veneza; Nº 190/2022 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua 

Percival Vanderlei Paratelo, o logradouro público do Parque Barnabé que especifica; Nº 

191/2022 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua Ivone Paratelo, o logradouro público do 

Parque Barnabé que especifica; e Nº 192/2022 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua 

Alzira Baroni Busch, o logradouro público do Parque Barnabé que especifica. Colocados em 

discussão e votação, os projetos foram APROVADOS (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 

188/2022 – Executivo Municipal - Autoriza a alienação de lotes remanescentes localizados no 

Distrito de Micros e Pequenas Empresas - DIMPE I, e dá outras providências. Colocado em 

discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade) em primeira votação; Projeto de Lei 

Complementar 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. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade) em 

primeira votação; Projeto de Lei Complementar Nº 8/2022 – 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. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade) em 

primeira votação; Projeto de Lei Complementar Nº 9/2022 – Executivo Municipal - Dispõe sobre 
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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. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

unanimidade) em primeira votação. Não havendo mais nenhuma proposição a ser deliberada e 

nenhum inscrito à Palavra Livre, o Sr. Presidente agradeceu a presença e a atenção de todos. 

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e cinquenta e nove 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 32ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 16 de novembro de 2022 

 

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

cumprimentar a todos os presentes, nobres pares, a nossa secretária da Saúde Gra, vou 

chamar de Gra, a sua secretária adjunta Heloísa. Declaro aberta a 32ª Sessão Ordinária de 

dois mil e vinte e dois. Para uma leitura de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Wilson 

Índio da Doze.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Deus. Boa noite, Sr. Presidente: 

“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens”. Tito, Capítulo 2, 

Versículo 11. Boa noite a todos. 

EXPEDIENTE 

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

Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da Ata da 31ª Sessão 

Ordinária de sete de novembro de dois mil e vinte e dois. 

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Balanço nº 11/2022, presidente da Câmara 

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

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O balancete está na secretaria da Casa à 

disposição dos nobres colegas. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ofício recebido nº 13/2022, Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, “Encaminha cópias de inteiro teor sobre as decisões exaradas sobre 

os Processos TC-561/003/14, 003/14 e 563/003/14”.  
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Ofício recebido nº 14/2022, Executivo Municipal, “Encaminha mensagem modificativa ao 

Projeto de Lei nº 182/2022, que aprova o orçamento do município de Indaiatuba para o 

exercício de 2023”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Ofício nº 13 encontra-se na Secretaria 

da Casa à disposição dos vereadores e o Ofício de nº 14 será encaminhado à Comissão de 

Finanças e Orçamento. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Sérgio Teixeira, “Implantar o Museu da Bicicleta no município de Indaiatuba”.  

Ricardo França, “Definir um percentual mínimo de participação de mulheres, em conformidade 

com o princípio de paridade de gênero, nos conselhos gestores municipais”. 

Pepo, “Efetuar um estudo para criar o programa Bolsa-Cuidador em nosso município”. 

Wilson Índio da Doze, “Implantar em terreno próximo ao Jardim União, na Rua 11, uma UBS, e 

na Rua José Silvio Minioli, uma área de lazer”. 

Luiz Chiaparine, “Realizar serviços de reparo”... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Só um minutinho, Silene, por favor. Se os 

vereadores quiseram, eu dou uma pausa na sessão para vocês conversarem, pode ser? Mas 

eu posso dar a pausa na sessão para vocês discutirem o projeto. Vocês que sabem. Com a 

palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Luiz Chiaparine, “Realizar serviços de reparo 

no calçamento da creche Luciana Cândido Carneiro, localizado na Rua Oswaldo Groff, 531, 

Jardim Tropical”.  

Othniel Harfuch, “Disponibilizar gratuidade no transporte público municipal para mães lactantes 

com filho prematuro internado em unidade de terapia intensiva neonatal no município de 

Indaiatuba”.  

Alexandre Peres, “Adotar medidas para implantar a separação de materiais orgânicos e 

recicláveis bem como coleta seletiva nos prédios públicos municipais”.  

Silene Carvalini, “Efetuar estudos de viabilização de obras de revitalização urbana em toda a 

extensão dos canteiros centrais da Avenida Itororó, com concretagem e vasos/blocos em 

alvenaria, em espécies vegetais e flores variadas”.  
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Hélio Ribeiro, “Implantar semáforo com temporizador e botão acionador para pedestres na Rua 

das Orquídeas, 667, em frente à Torre Medical”.  

Leandro Pinto, “Mudar de lugar as lombadas na Avenida Itororó, nos dois sentidos, altura do nº 

516 e 541”.  

Arthur Spíndola, “Trazer para Indaiatuba o Ciência Móvel do Museu da Vida da Fiocruz”.  

Ana Maria dos Santos, “Implantar aparelho de tomografia computadorizada na Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) do município”.  

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite de novo a todos. Boa noite a nossa 

secretária da Saúde Graziela. Boa noite a nossa honrosa Guarda Municipal. Boa noite aos 

nossos amigos da Escola Milton Leme do Prado, enfim. Boa noite a todos. Boa noite à Mesa. 

Boa noite a nossa tradutora. Boa noite à imprensa falada e escrita. Sr. Presidente, segunda 

feira, no dia sete, saindo daqui do Plenário, estive em uma reunião, às dezenove e cinquenta, 

no Jardim União, onde a gente pôde constatar vários fatos que lá vêm ocorrendo. Lá tem 

pessoas que... aqueles ‘manos’ que montam nas motos, duas pessoas, sai um fazendo 

aviãozinho, depois sobem de novo as ruas no mesmo sentido. Ou seja, está uma bagunça lá. 

Então, estou solicitando para que seja feito... transformadas todas aquelas ruas em mão única, 

porque lá é um bairro pequeno e é um bairro fácil de ser controlado, principalmente pela nossa 

honrosa Guarda Municipal, que presta todos os serviços para Indaiatuba, principalmente para 

aquele povo, tá?  

Como também foi feito um questionamento para mim – por que lá tem uma área bonita, verde 

lá e não se faz um posto de saúde naquele local? – então, eu fiz, transformei tudo isso em 

indicação, aproveitar a nossa secretária que está aqui e nossos nobres vereadores, para que 

possam aí também dar uma força, para que a gente possa construir naquele local, quem sabe 

no próximo ano, um posto de saúde, para que possa atender todo aquele povo da região. 

Como também ali existe um ponto de circular que quem passa lá vai ver só um piquete lá, 

aqueles de amarrar boi, na minha terra é de amarrar boi aquilo lá. E lá não tem uma garagem... 

um local para as pessoas pegarem o circular. Então, eu estou solicitando para que seja 
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construído ali também um localzinho para que os nossos velhinhos, as pessoas possam utilizar 

do espaço para esperar a vontade da SOU, até pegar eles. Obrigado, presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu queria aqui cumprimentar a presença 

da nossa Guarda Municipal, que hoje vai receber uma homenagem, uma moção de 

congratulação aqui. As indicações continuam em discussão. Com a palavra a vereadora Ana 

Maria dos Santos. 

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

Boa noite à Mesa, a todos os integrantes da Mesa, a nossa intérprete. Boa noite aos 

vereadores. Boa noite ao pessoal de casa e a essa plateia maravilhosa, sejam todos muito 

bem vindos. 

Antes de eu falar da minha indicação desta noite, eu quero cumprimentar os deficientes visuais 

que nos acompanham de casa e se tiver algum presente aqui também. O meu nome é Ana 

Maria, tenho um metro e sessenta de altura, sou morena, cabelos longos, porém, estão presos 

hoje. Eu estou usando uma camisa branca, calça preta e sapato de salto alto preto. 

A indicação que eu trago hoje, gente, é a indicação de um tomógrafo, um aparelho de 

tomografia computadorizada, que seja instalado lá na UPA. Aqui pela rede do SUS tem o Haoc. 

Então quem passa na UPA, em consulta, para diagnosticar se está com algum problema, 

alguma doença, algum órgão, alguma coisa quebrada, tem que ir fazer a tomografia no Haoc. 

Tem que ficar na fila, o médico encaminha para a tomografia e só pode ser feita no Haoc. 

Portanto, fica aqui, eu já fiz esse pedido desse tomógrafo ano passado, venho aqui reforçar 

esse pedido novamente. Estamos no mês... acabando o ano, aí finalizando já, faltando um mês 

e pouco para finalizar o ano, e novamente eu estou aqui pedindo. Fiz o ano passado, eu faço 

hoje e espero que o Executivo analise com carinho esse pedido, essa indicação, porque ter um 

tomógrafo na UPA é salvar vidas, ter o diagnóstico o quanto antes é melhor para salvar vida e 

cuidar do paciente. Tá bom? Gratidão e boa noite a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As indicações continuam 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 presencialmente quanto pelas 

redes sociais. Eu gostaria de ressaltar duas das minhas indicações nessa noite. Uma delas – 

nessa tarde, a gente não ainda habituou com a mudança das seis para as cinco e meia, ainda 

é tarde – nessa tarde, uma delas é sobre a paridade de gênero nos conselhos municipais. 
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Toda vez vem alguma requalificação ou alguma reforma dos conselhos municipais, como o 

Conselho da Educação, da Saúde, Conselho Municipal de Cultura, enfim, tem vários conselhos 

de jovens, a gente tem esses conselhos, a maioria da composição deles é de igual paridade 

entre membros do poder público indicados pelo Executivo e da sociedade civil. Porém, a 

questão do gênero normalmente não é levada em conta. Então, seria interessante que 

houvesse o empenho. É óbvio que se você não pode estabelecer isso em lei, mas seria 

interessante que houvesse o empenho da prefeitura em tentar buscar essa paridade. Então, 

após a escolha das agremiações da sociedade civil, tentar via a parte municipal, tentar 

compensar o gênero que estivesse em desvantagem, para a gente justamente conseguir 

compor essa equidade entre os dois. Até porque, infelizmente, tivemos muitas das vezes esses 

conselhos sendo compostos apenas por homens. Eles vão discutir demandas da sociedade, 

políticas públicas, é interessante a gente ter a paridade. 

Outra indicação que ressalto nessa tarde é sobre a prefeitura viabilizar uma ciclofaixa que 

chegue na alça de acesso do Parque do Mirim, até dentro do Parque do Mirim. Por quê? 

Porque ali, quando você vem pela avenida, há controvérsias, até existe um trecho com 

ciclofaixa, mas pode ser melhorado, mas assim que você chega no parque, até você conseguir 

chegar, de fato, ali no entorno da represa são paralelepípedos, né? Então, são pedras brutas 

que não foram lapidadas e nem nada do tipo, por isso quando chove, quando tem alguma 

areia, alguma coisa, fico escorregadio. Então, eu já recebi alguns casos de pessoas que 

caíram de bicicleta, se machucaram, porque estão vindo do asfalto, então acabam nem 

percebendo direito que vai ter esse obstáculo diferenciado, e se choveu, escorrega e se 

machuca. Então, eu peço que a prefeitura viabilize ali, nem que seja um metro e meio, dois de 

uma pavimentação, pode ser um asfalto, pode ser cimento, o que for, para evitar esse tipo de 

machucado. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa noite ao presidente. Boa noite a todos da Mesa, 

colegas nobres vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Agradecer aqui 

também a presença da Guarda Municipal, a nossa secretária de Saúde Graziela, secretária 

adjunta Heloísa, obrigado pela presença; Ivan Nogueira, sempre nos acompanhando, o 

Alessandro, da Secretaria de Meio Ambiente, junto com a sua esposa. Muito obrigado. 
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Sr. Presidente, eu gostaria de dar ênfase em duas indicações. A primeira é a nº 2.130, que é 

mudar de lugar as lombadas aqui da Itororó, próximo aqui ao Rotary, né? A gente que sobe a 

Tuiuti em horário de pico de manhã ou à tarde, a gente tem uma dificuldade tremenda em 

atravessar. Porque nós temos duas lombadas, uma sentido Jardim Vitória, outra descendo aqui 

para o Parque Ecológico. Elas estão muito próximas. Se você for analisar, uma está bem 

próxima da esquina, a outra próxima da esquina. Então, o que eu peço ao Departamento de 

Trânsito? Possa olhar com carinho e possa colocar um pouco para trás, ambas, as duas para 

trás e um pouquinho maior, para que possa dar o fluxo para a gente poder subir. 

A segunda também é sobre o Departamento de Trânsito. É efetuar estudo em caráter de 

urgência, Ademar de Barros com a Armando Salles de Oliveira. Na Ademar de Barros, que 

desce, tem o “pare”, mas o que tem de acidente naquele bico ali, também em cima, que a 

Tuiuti também com a Armando Salles ali. Já até conversei com o diretor de Trânsito, o Edson, 

para que possa fazer um estudo urgente, porque ali tem vários acidentes e até graves, já teve, 

se eu não me engano, até morte ali. Por hoje é só, presidente. Muito obrigado pela palavra. 

Obrigado mais uma vez a todos que estão presentes. 

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

Com a palavra o líder do governo, Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Excelente noite, Sr. Presidente, vereadores, 

meus colegas, a toda a imprensa que nos acompanha, a todo o público presente, muito 

obrigado pela presença de vocês. A nossa querida Guarda Municipal, a todos que nos 

assistem na internet, on-line, Youtube, Facebook, a nossa querida secretária de Saúde, 

Graziela Garcia, nossa querida Heloísa [ininteligível], adjunta, nosso querido secretário de 

Educação, Heleno Luiz, muito obrigado pela presença de vocês. 

Sr. Presidente, falar apenas de uma indicação dentre as que apresentei. A ideia é trazer para 

Indaiatuba o Ciência Móvel do Museu da Vida da Fiocruz. A Fundação Oswaldo Cruz, ela tem 

uma carreta, que, na verdade, se transformou em um museu itinerante. E esse museu 

itinerante roda as cidades trazendo a chamada Ciência Móvel, tentando difundir aí arte e 

ciência, com jogos, brincadeiras, dinâmicas, exposições. Isso de forma móvel, curta, simples, e 

a cidade que escolhe, né? Equipamentos interativos também, multimídia, que estamos na área 

digital. E a cidade é que escolhe se prefere uma exibição de pequeno porte, que dura apenas 

três dias... três meses, perdão, ou maior, e sete dias o menor. Então, a gente escolhe o 

tamanho dessa exposição, o que a gente quer fazer. E como Oswaldo Cruz é um instituto bem 
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sério, acho que a gente poderia trazer isso de forma itinerante, não só para as nossas crianças, 

mas para nós, adultos, termos um contato maior com a ciência do futuro. Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

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

vereador Professor Sérgio. 

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

nos acompanham em casa, aos vereadores, à Mesa, a nossa intérprete. Eu fiz algumas 

indicações aqui, Sr. Presidente, e uma delas é implantar um Museu da Bicicleta no município 

de Indaiatuba. Já tem esse museu na cidade de Joinville. Indaiatuba já ficou conhecida e ainda 

é lembrada por esse fato, a cidade das bicicletas, então nada mais justo do que a gente 

organizar esse Museu da Bicicleta aqui no nosso município, tá? Indaiatuba tem um potencial 

turístico em diversas áreas e essa seria mais uma área, tá? 

Uma outra indicação que eu fiz aqui é instalar placas e efetuar pintura de sinalização no solo, 

aqui na Escola Helena, área escolar. Também aproveitando a presença do nosso secretário de 

Educação que está aqui, que eu quase não peço nada para ele, estudar a possibilidade de 

implantar nas escolas municipais o portão eletrônico. Pois isso já tem em algumas escolas 

estaduais, facilita o trânsito de professores, deixa o ambiente mais seguro, porque não corre o 

risco era de deixar aberto, tá? Isso vai proporcionar segurança para as escolas da rede 

municipal. Muito obrigado a todos. 

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

queria aqui cumprimentar a presença, cumprimentar ele, o Heleno, secretário da Educação do 

nosso município, e parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho, ao lado de uma grande secretária, a 

Doutora Graciela Garcia. 

As indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. Vamos aos 

requerimentos. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura dos requerimentos.  

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

controlador interno”. 

Ana Maria dos Santos e Ricardo França, “Requer informações sobre o Espaço Avançar - 

Professora Elvira Maffei”. 
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Sr. Presidente, eu gostaria de pedir vistas do 

primeiro que foi lido. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O pedido de vista do primeiro 

requerimento, do primeiro que foi lido, está na Pauta dos senhores. Está em discussão. Está 

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

Por quantos dias, Ricardo? 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Até a próxima sessão. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Pedido de vista até a próxima sessão. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, do segundo requerimento eu 

peço vistas por dez dias. 

[Falas sobrepostas]  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O primeiro requerimento, o Ricardo pediu 

vista até a próxima sessão. E o segundo requerimento... 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: É do Espaço Avançar. Isso. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Isso, do Espaço Avançar. O pedido de 

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

os contrários se manifestem. Então, só para deixar claro: o primeiro requerimento é vista de 

uma semana, a pedido do Ricardo, o segundo requerimento, vista de dez dias, a pedido do 

vereador Arthur Spíndola.  

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Doutor Chiaparine, “Congratula Gustavo Erak pela vitória no MMA, Série 58, realizado em 

Moscou, na Rússia”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a equipe de futsal de Indaiatuba por se consagrar campeã da 

Supertaça EPTV de Futsal”. 

Hélio Ribeiro, “Congratula Ademar dos Reis Braitt pelo Dia do Radialista, comemorado 

oficialmente no dia 7 de novembro”. 

Pepo, “Congratula os guardas civis Jhonnathan Bernardo e Daniel Cassio de Souza pelo 

auxílio e realização de um parto em via pública”. 
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Wilson Índio da Doze, “Congratula a Secretaria Municipal de Saúde, através da secretária 

Graziela Drigo Bossolan Garcia, por tornar Indaiatuba a única cidade entre as maiores da 

região a bater a meta de vacinação contra a poliomielite”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Professora Senhora Joseni da Silva Cunha (Jô), em 

homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Escola Estadual Professor Milton Leme do Prado, de Indaiatuba, 

pela participação e premiação dos alunos nas Competições e de Olimpíadas de Conhecimento 

de 2022”.  

Ana Maria dos Santos, “Congratula a associação beneficente Abid pelo aniversário de 23 anos 

de história”.  

Sérgio Teixeira, Hélio Ribeiro e Pepo, “Congratulam os professores do Projeto de Circo Vidart 

da Rede Municipal de Ensino pela organização e apresentação do espetáculo Cores da 

Esperança, nos dias 9 e 10 de novembro de 2022, no Ciaei”. 

Arthur Spíndola, “Congratula toda a equipe do Espaço Avançar pelos excelentes trabalhos 

desenvolvidos em prol das pessoas com TEA - Transtorno do Espectro Autista - em 

Indaiatuba”.  

Leandro Pinto e Pepo, “Congratulam o guarda civil Matheus Fernandes, terceira classe, pela 

agilidade e apoio no primeiro atendimento aos pais na base da Guarda Civil Municipal no caso 

de trabalho de parto em via pública”.  

Pepo e Leandro, “Pesar pelo falecimento de José Darci de Oliveira, ocorrido aos 15 de 

novembro de 2022”.  

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Doutor Chiaparine. 

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

Presidente. O Ricardo França falou para falar bem de todo mundo aí, roubar as moções, né, 

Ricardo? Vamos firme, né? Eu queria parabenizar a todos os homenageados, parabenizar todo 

o pessoal aqui da Secretaria Municipal de Saúde, a Graziela, a Heloísa. Eu estou ficando 

velho, não enxergo muito de longe, mas o Heleno aqui também da educação, o pessoal da 

Guarda Municipal. É sempre bom, porque toda sessão a gente tem motivo para homenagear 

os funcionários e as secretarias da nossa cidade, né? Isso é um motivo de orgulho. Isso é sinal 
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de que todos trabalham, têm comprometimento com o que fazem. Então, é sempre um orgulho 

para a gente tê-los aqui e poder estar sempre homenageando. Venham sempre, tá bom? Essa 

Casa fica contente de tê-los aqui.  

A minha moção vai para o Gustavo. Ele estava sentadinho aqui, precisou sair com a filhinha 

dele. Ele foi campeão, teve o MMA, o Fighters Mansion realizado em Moscou, na Rússia, 

dezenove de outubro. Ele se consagrou campeão no primeiro round por nocaute. Ele está ali 

no fundo, né? Levanta a mão para o pessoal te ver. Boa. Ele falou que vai deixar o Pepo em 

forma, viu? Ele falou que vai deixar o Pepo com barriga de tanquinho, lutador de MMA. Mas 

parabéns, viu? Ele estava comentando, a gente estava conversando, ele se preparou por três 

meses na Rússia, treinando, se dedicando e ganhou no primeiro round, que é muito difícil, por 

nocaute. Realmente é um feito, são atletas de alto rendimento, né? Realmente isso denota que 

ele estava muito bem preparado, muito bem treinado. Parabéns, viu, Gustavo, por estar nos 

representando. Que você possa trazer mais títulos para a gente. Muito obrigado, viu? 

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

a palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Hoje eu vou ficar de frente para a minha 

homenageada. Agradecer a presença do nosso mestre, Professor Heleno. Desculpa, Heloísa, 

Doutora Heloísa também, tá? Perdão, tá? Sr. Presidente, hoje eu quero pedir a sua licença, 

quero pedir também a licença dos nossos vereadores, porque eu quero falar de uma secretaria 

no qual já faz três anos que não só em Indaiatuba, mas no nosso Brasil inteiro, sofre todo tipo 

de agressões, muitas vezes, até físicas mesmo em muitos locais do nosso Brasil. E aqui em 

Indaiatuba muitas das vezes eu até ajudo a dar um empurrãozinho para derrubar, né? Mas 

quando tem que dar a mão para levantar, eu sou o primeiro a fazer isso também. Tá? Hoje eu 

queria falar aqui da nossa Secretaria da Saúde, no qual muitas vezes a nossa imprensa – não 

todos, tá, gente? – deveria dar mais valor, porque é triste a gente ficar sabendo das coisas pela 

Rede Bandeirantes, TVB, FM de Salto, eles elogiando a nossa cidade, a nossa Secretaria da 

Saúde pelo trabalho que fazem em nossa cidade. A nossa cidade foi uma das... entre todas as 

maiores cidades, recebeu elogios em todas essas rádios, TV também, como foi homenageada 

por ter batido todas as metas da poliomielite. Então, quando a gente tem que elogiar, vamos 

elogiar, sim, porque não é feio a gente ser grato pelas coisas boas da vida. Como a gente, 

muitas vezes, a gente cobra, nós também devemos ver e sentir agradecido. Então, hoje eu 

quero homenagear a Secretaria da Saúde através dessa pessoa que esses dias nós torcemos 

aqui, né, secretário, né, presidente? Dei uma prensa na coitada, nem merecia, porque ela não 
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é nem diretora do Haoc, mas ela foi uma das pessoas que tomou a frente, trouxe o povo aqui. 

E, hoje, eu tenho certeza que não está bom ainda, mas já melhorou o atendimento no Haoc. 

Então, ela é uma pessoa que não tem medo de encarar nada. Eu vejo muitas das vezes ela 

mais triste do que alegre. Por quê? Porque é uma pessoa que traz problema para si, é uma 

pessoa que busca dar solução nos problemas. Eu sei que muitas das vezes não é fácil 

resolver, mas ela nunca fugiu. Eu tenho certeza que ela nunca vai fugir da sua pasta a qual foi 

lhe confiado. Então, eu queria parabenizar a nossa Doutora Secretária Graziela por todas as 

conquistas e todos os trabalhos que você vem fazendo frente a nossa Secretaria da Saúde. 

Como eu falei, tacar pedra é fácil, entendeu? Mas eu quero ver é aquele que põe o guarda-

chuva na frente para evitar muitas das vezes esses ataques que eles recebem. Da minha 

parte, você pode ter certeza que se tiver que criticar, eu vou criticar, mas se tiver que elogiar e 

pegar na mão para levantar, eu vou levantar. Obrigado, Graziela, obrigado, Dra. Heloísa, 

obrigado por tudo que vocês fazem pela saúde de nossa Indaiatuba. Porque nós ganhamos 

tantos prêmios, gente, de melhor cidade disso, melhor cidade daquilo, e na hora que é para a 

gente ajudar através da imprensa e falar do trabalho que esse povo faz, a gente se esconde ou 

tem vergonha de falar. Então, eu acho que está na hora também da gente começar a fazer isso 

também. Se nós quisermos um país novo, um país com novas ideias, a gente também tem que 

começar pela gente. Vamos criticar, vamos, mas vamos elogiar também quando precisa. Isso é 

em qualquer setor profissional. Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Bom, agora já boa noite, né? Mesmo com o sol ainda 

se pondo, mas já é boa noite. Eu não cumprimentei aqui a secretária da Saúde. Eu falo que eu 

não tenho o hábito de não cumprimentar um a um, porque eu acabo esquecendo quem está aí. 

Então, acaba passando batido. Me desculpe. O Ivan Nogueira está aí, tudo bem, Ivan? Boa 

noite, boa noite a todos os presentes mais uma vez. 

Eu tenho quatro moções aqui, Sr. Presidente. Uma delas eu fiz com o presidente e o nobre 

colega Hélio Ribeiro, mas eu vou começar pelas damas, tá? A primeira moção aqui que tenho 

a honra de fazer é para a Joseni, que está lá no fundo a Joseni. Se puder ficar de pé, Joseni, 

por favor. Joseni da Silva Cunha, nascida em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos aplaudi-la. 

[Aplausos] 
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VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Excelente profissional da educação. Se aposentou 

recentemente agora, em julho, mas não nos deixou totalmente, né, Joseni? Joseni é uma 

batalhadora pela questão da consciência negra, que é algo que precisa ser trabalhado 

constantemente. Joseni, a gente faz isso nas escolas. Hoje mesmo, no João Batista, eu 

comentei com os alunos, semana passada, na escola Geraldo Enéas. Infelizmente, ainda tem 

esse histórico de racismo no nosso país. Infelizmente, é um país tão miscigenado como o 

nosso, ainda com essa situação totalmente desumana, tá? Mas eu quero ler um feito seu aqui, 

Joseni, que a contribuição que mais orgulha você é ter deixado como legado do seu trabalho à 

educação da nossa cidade, a implementação da Lei 10.639/2003, que é a atual 11.645/2008, 

que fala sobre o resgate da verdadeira história da África, dos afro-brasileiros e dos indígenas 

na construção da sociedade brasileira, valorizando os conhecimentos que o povo negro tem na 

civilização da humanidade e concretizando com o enfrentamento do racismo, implementando 

uma educação antirracista no currículo escolar. Você está de parabéns, Joseni. Fica aqui o 

meu e o nosso agradecimento para você. Tá bom? 

A próxima moção aqui que eu fiz em parceria com o Hélio e o Pepo, presidente, é a Vidart. 

Está aqui o secretário Heleno, pode até representar esse grupo, que faz um trabalho fantástico, 

eu tive a oportunidade de falar para o secretário. Atividades circenses, pessoal. Isso é algo que 

a gente precisa levar para a escola estadual, viu? Atividade circense com a garotada de 

algumas escolas da rede municipal, que eles nos deixam boquiabertos, tá? Então, eles se 

desenvolvem de uma tal maneira que você fica pasmo de ver a apresentação deles no final, 

que foi agora nos últimos dias ali no Ciaei, nos dias nove e dez, se não me falha a memória. 

Então, fica aqui essa moção a todos os professores do Vidart, a todas as escolas que abraçam 

essa causa. A criança precisa realizar atividade física e isso ajuda e muito, mas muito mesmo 

no processo de ensino e aprendizagem, tá? Ela precisa realizar. 

A próxima moção aqui vai para os alunos da rede estadual, especificamente da Escola 

Professor Milton Leme do Prado. Se vocês puderem ficar de pé, eu agradeço. 

[Aplausos]  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Esses alunos aí, eles organizam a rede estadual de 

Indaiatuba, porque eles foram premiados em diversas olimpíadas. E vem mais por aí, vem mais 

premiação aí, mas aqui eu vou citar o nome de alguns. O Caio Henrique do 1º A, a Ana 

Carolina do 2º C e a Júlia do 3º B, Competição USP de Conhecimento 2022. O Guilherme 

Soares do 2º A, a Júlia Maria do 3º B, Olimpíada Nacional de Ciências. Ana Carolina dos 
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Santos, 2º C, João Vitor, 3º B, Olimpíada Brasileira de Biologia. E João Vitor Bigueti(F), 3º B, 

Pablo Rian, 2º B, e Júlia Maria, 3º B, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, 

isso é orgulhoso para nós, nos deixa mais orgulhosos ainda, que a rede estadual dos alunos da 

nossa cidade conquistam esses prêmios. Vocês estão de parabéns e continuem trazendo mais 

prêmio para nós, para vocês principalmente. 

E a última moção aqui é para a equipe de futsal. Está aí o Celso, supervisor da equipe de 

futsal, está lá ao fundo também, que se consagrou campeã da Supertaça EPTV de Futsal. Mais 

uma premiação conquistada nesse ano, né, Celso? Parabéns a toda a equipe, parabéns ao 

secretário de Esportes, parabéns a toda a área esportiva da nossa querida cidade. Então, fica 

aqui as quatro moções. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. 

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

nossa homenageada da noite é a Alice Caretta – eu gostaria que ficasse em pé – da Abid, né?  

[Aplausos]  

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: A Alice, ela é da Associação Beneficente Abid, 

que fez vinte e três anos, portanto essa homenagem é por esses vinte e três anos aí de luta, de 

honra, de carinho. Você que é uma mãezona daquelas crianças, daqueles adolescentes, né? 

Fica aqui o nosso abraço. 

A Abid foi fundada em 1/10/1999, por um grupo de pessoas da sociedade de Indaiatuba com o 

propósito de resgatar crianças e adolescentes que viviam no abrigo. Nesse sentido, a 

associação vem desenvolvendo projetos com o intuito de garantir e assegurar os direitos das 

crianças e adolescentes residentes em Indaiatuba, além de estimular e fortalecer os vínculos e 

a convivência familiar e comunitária. A Abid têm muitos projetos, né? E os projetos da Abid 

são: em dois mil e três, foi criado o Projeto Acolher, capacidade de atendimento para vinte 

crianças; em dois mil e seis, foi criado o Projeto Vida, sem limites de capacidade; em dois mil e 

dez, Projeto Criança Indaiatubana Feliz, com a dança, a capacidade de atendimento para cento 

e sessenta crianças e adolescentes, que é um projeto maravilhoso, muito lindo; e em dois mil e 

dez, o Projeto Conviver, com a capacidade de atendimento para quarenta crianças; e em dois 

mil e vinte e dois, o início do Projeto Moradas, capacidade de atendimento para dez famílias 

acolhedoras. Então, fica aqui a minha gratidão em nome de todos nós, de Indaiatuba. A Abid é 

uma casa abençoada, conhecida também como irmã Dulce, uma casa santa, que acolhe. E 
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não só acolhe a criança como o adolescente assim como familiar também daquela criança 

carente, dando assistência, dando psicólogo, tendo ali a assistência social e tudo que cabe, 

parte de alimentação também, que a gente sabe. Então, é uma honra para nós, de Indaiatuba, 

termos a Abid aqui. Então, fica aqui, Alice, com todo o nosso carinho, a nossa gratidão. Muita 

luz para todos vocês lá sempre. Beijo, viu? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

Presidente. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar a grande moção apresentada pelo meu 

amigo Wilson Índio da Doze, parabenizar também a Secretaria da Saúde, porque atingimos um 

índice de quase noventa por cento na vacinação de covid, mais tudo que fizemos em relação a 

poliomielite. Parabéns por todo o trabalho que vocês realizam. 

Parabéns a todos os homenageados. Sr. Presidente, eu quero focar na equipe de dois locais 

fundamentais para o nosso município. Eu quero começar com a Cirva. Eu não sei se vocês 

sabem o que é o Transtorno do Espectro Autista, mas eu vou passar algumas informações 

para vocês. No Cirva, nós temos um atendimento hoje de cento e quarenta usuários, cento e 

quarenta e dois, entre crianças, adolescentes e jovens. E a gente tem aquela chamada fila de 

espera de duzentas e setenta e nove pessoas cruzando, né? Aí a gente começa a verificar o 

porquê. Dessas pessoas, dessas duzentas e setenta e nove, cento e sessenta e oito delas têm 

convênio particular, podem ser atendidas em outros locais, podem ser atendidas por seu 

convênio, pelo próprio Haoc no particular, dentre outros que oferecem um atendimento 

parecido, mas não igual ao do Cirva. Porque se fosse igual, não estariam esperando na fila de 

espera de uma organização da sociedade civil. Prezando pela qualidade do atendimento, o 

atendimento lá é contínuo. Eu queria lembrar a todos que o Transtorno do Espectro Autista é 

um quadro clínico permanente, não tem reversão. E aí obviamente a gente vai ter um problema 

em relação à rotatividade dessa lista, né? Para surgirem novas vagas, a gente precisa que haja 

alguma desistência, alguma mudança de endereço, algum desligamento, caso haja alguma 

infração forte em cima e que, devido ao atendimento de qualidade que é prestado, não 

acontece. E mesmo o Cirva sendo uma OSC, uma organização particular, é um grande 

parceiro, um grande terceiro da sociedade civil ajudando a nossa Prefeitura de Indaiatuba. 

Realiza atendimentos individuais ou em grupos e oferecem os seguintes atendimentos, de 

acordo, lógico, com a necessidade de cada paciente: psicologia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, psicopedagogia, neuropsicologia, musicoterapia, fisioterapia, educação física, 

artes e psiquiatria, com profissionais que às vezes têm até mestrado, pós-graduação. Os caras 
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tacou (sic) um monte de certificado em mim lá. Eu falei: Esse povo é meio capacitado, né? 

Além disso, se a sociedade de Indaiatuba não sabe, nós temos inclusão digital para 

adolescentes acima de catorze anos, em parceria com a nossa Fiec. E mesmo sendo uma 

organização privada, o Cirva tem alguns critérios que eu queria ver se aqui se alguém discorda 

desses critérios para a admissão de uma pessoa que sofre o Transtorno do Espectro Autista. 

Primeiro, vulnerabilidade ou risco social. Isso é o que a nossa Constituição manda fazer, né? O 

encaminhamento intersetorial, ou seja, vindo, por exemplo, do Conselho Tutelar, do Cras, de 

escolas. Que tenham uma situação socioeconômica vulnerável. Que não tenha convênio 

médico, aí entra lá no que eu falei da fila, vamos tentar atender quem se utiliza do SUS, que 

geralmente é quem mais precisa. E residir no município há pelo menos dois anos. Eu quero 

finalizar a minha fala do Cirva com um vídeo que foi me enviado e está à disposição de um 

jovem que hoje tem dezesseis anos, não sei se já dezessete, mas há doze anos ele é atendido 

pelo Cirva. E ele disse: “Não há lugar mais seguro e mais aconchegante do que em casa e eu 

sempre considerei aqui a minha segunda casa”. Em nome da Adriana, pessoal do Cirva, 

parabéns. 

[Aplausos] 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Aí eu vou pedir bem pouquinho mais de 

tempo, Sr. Presidente, já estou encerrando a minha fala – e aí o poder público não contente 

com tudo isso que esse pessoal estava fazendo, foi atrás de tentar colaborar de uma forma 

ainda maior, criando o Espaço Avançar, em dois mil e dezoito, que temos assistido de três a 

trinta e oito anos e hoje atendem cento e noventa e duas famílias. Não estou falando pacientes, 

eu estou falando de famílias. Conta com trinta e seis profissionais, médicos e terapeutas, nosso 

prédio próprio, Prefeitura Municipal de Indaiatuba, nosso, garantido com o nosso esforço, com 

o imposto de todos vocês, com gerenciamento desse grupo político, conta com salas de aula, 

salas de terapia, piscina adaptada e aquecida, casa pedagógica, ginásio, campo de futebol e 

tudo também em parceria com a Secretaria de Esportes. Isso tudo é feito na nossa cidade, 

senhores, dentro do nosso município com o nosso município. E anualmente são realizados 

mais ou menos uns oito mil atendimentos. Eu peguei um número bem curtinho, encerrando a 

minha fala também, nos últimos seis meses, nós tivemos cinco mil atendimentos, em 

arteterapia, esporte adaptado, musicoterapia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, fono 

e psiquiatria. E ainda por cima o CEU tem uma parceria com o espaço do CEU, tratamento 

odontológico nosso, municipal, para quem sofre com o Transtorno do Espectro Autista. Além 

parceria com o Derefim também, que entra a questão da fisioterapia. E assistência psicológica 
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para os familiares de todos os assistidos. Hoje nós temos uma parceria com o nosso querido 

Heleno, são vinte e dois alunos que são atendidos de forma exclusiva, via Espaço Avançar e 

Secretaria da Educação. E aí isso faz com que Indaiatuba seja referência e buscado por vários 

municípios dentro da forma como nós tratamos esse Transtorno do Espectro Autista.  

Então, antes que as pessoas peçam explicações, critiquem dizendo que a gente não tem 

serviço de qualidade, dizendo que a gente não tem profissional adequado, dizendo que o 

nosso trabalho... tudo isso acabei de falar que vocês acabaram de ouvir que é feito em 

Indaiatuba, merece SOS? A gente precisa criar ações concretas. Ajudas são sempre bem 

vindas, que sejam concretas, que ajudem de verdade, não que alarmem a população para algo 

que, na realidade, é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, Bárbara, em seu 

nome, parabéns, Espaço Avançar, parabéns ao que todos vocês desenvolvem em nome de 

quem tem o Transtorno do Espectro Autista. É uma questão vitalícia, mas vocês fazem a vida 

dessas pessoas, dessas famílias serem mais fáceis. Parabéns e muito obrigado. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Daqui a pouquinho nós vamos votar aqui 

em regime de urgência, com o aval de todos os vereadores, recursos para o Cirva e para a 

Apae também, que é uma honra para todos nós, vereadores. Oi? Para [ininteligível] também. É 

uma honra, né, Hélio? Ainda nas moções, com a palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

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

vereadores, público presente. Muito bom ver essa Casa cheia com tantas pessoas 

homenageadas, das mais variadas áreas da nossa cidade, né? Cumprimentar a Graziela, a 

secretária de Educação, o Heleno, em nome de vocês, todos os demais funcionários aqui, o 

Silva, do Avançar, que exerce função na nossa prefeitura. 

Eu fiz uma moção em parceria com o vereador Pepo e o vereador Sérgio, que é para o Vidart. 

Estivemos lá na última quinta-feira, no Ciaei, é um projeto muito interessante, acontece em três 

escolas, né, Heleno? São três escolas em período integral, onde nossas crianças, nossos 

jovens, adolescentes, aprendem artes circenses no período extraturno que fala? Contraturno, 

no contraturno, e nos finais de ano nós temos a oportunidade de vê-los em ação na 

apresentação que acontece em decorrência do encerramento do ano letivo. E lá na quinta-

feira, no Ciaei, [ininteligível] foi um espetáculo muito bonito ver aquelas crianças, seus pais ali 

prestigiando, isso dá muito mais valor ainda ao trabalho que é feito na nossa educação. E 

graças a Deus que passou a pandemia, teremos aí mais de setenta escolas, né, Heleno? 
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Setenta eventos agora, que nós teremos oportunidade de ver as nossas crianças. Mas a maior 

alegria minha, nossa, do Pepo, dos vereadores que lá estão e, principalmente, do prefeito e do 

Heleno é ver a expressão de alegria daqueles pais, por saberem que as suas crianças, os seus 

filhos, as nossas crianças são tão bem cuidadas, tão bem tratadas nas nossas escolas. 

Inclusive, sexta-feira, eu achei que eu ia ver a minha netinha, mas ela não vai, porque ela só 

tem três aninhos, só vai ter a foto, mas na sexta a Maria Eduarda vai estar comigo lá para uma 

outra foto. Assim como minhas três filhas passaram pela escola pública, eu só tenho a 

agradecer. Parabenizar a todos os outros homenageados aqui nessa noite, como eu disse, 

educação, segurança, os meninos lá do Milton Leme, a Abid aqui, através da Alice, eu sei do 

trabalho que ela realiza, assim como o Avançar e o Silva também, no nosso município. Se não 

fosse o trabalho de vocês, eu não sei o que seria de nós, enquanto poder público, porque é um 

trabalho de extrema importância.  

Apresentei uma moção aqui para o meu amigo, para o amigo de todos, eu creio, que é o 

Ademar Braitt, pelo Dia do Radialista, que foi no dia sete de novembro. Por que eu fiz essa 

moção e eu citei o Ademar Braitt, quando poderia ter citado o JP, o Nando Cowboy, tantos 

outros radialistas que nós temos na nossa cidade? Eu tenho uma história muito legal com o 

Ademar. Primeiro, eu conheci ele acho que foi em mil novecentos e noventa e um, eu 

trabalhava em uma choperia lá para o lado de Itaici e ele frequentava a choperia. Depois, 

quando eu fui presidente do Grêmio da Escola Milton Leme, que sempre que eu tenho a 

oportunidade eu gosto de citar, porque eu digo que foram dos meus melhores anos da minha 

vida eu vivi ali no Milton Leme, onde eu me descobri político, onde eu sou o que sou hoje pela 

minha estada lá no Colégio Milton Leme. E naquela época eu era presidente do grêmio, em 

noventa e três, e a gente fazia Olimpíada Estudantil Milton Leme do Prado, conseguimos 

envolver, de vinte e quatro escolas, Pepo, dezessete escolas participavam, com todas as 

modalidades: basquete, vôlei, futebol, xadrez, tênis de mesa e assim por diante. Eu ia no 

programa do Ademar Braitt falar desses jogos, isso em noventa e três. Em noventa e seis eu 

fui candidato a primeira vez a vereador, e como eu era do grêmio, meu nome era Hélio do 

Grêmio, para vereador, vote Hélio do Grêmio. E no comício o Natal Moura perguntou para mim: 

“Mas você é Hélio de que grêmio? Grêmio de futebol porto-alegrense?”. Eu falei: Não, Grêmio 

da Escola Milton Leme. E o Ademar, sempre que eu ia no programa dele, um dia, ele disse 

para mim assim: “Você conheceu o locutor Hélio Ribeiro?”. Eu falei: Não, não conheci. Foi 

quando eu ouvi falar com o radialista Hélio Ribeiro, que se chamava José Mingoni, que hoje é 

falecido, ele fala de uma moça do Karmann Ghia vermelho, escutei alguns áudios sonoros dele 
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na internet, e por essa dica, essa sugestão do Ademar, está aqui hoje o Hélio Ribeiro, que se 

chama Hélio Alves Ribeiro. Talvez se não fosse o Ademar, seria Hélio do Grêmio ainda, né? 

Mas o Hélio Ribeiro é bem melhor. Então, parabéns ao Ademar Braitt, por ser um radialista de 

tanta história na nossa cidade, são mais de trinta anos que ele exerce a função. Lembrado 

principalmente pela Rádio Audiência, que ele conduz desde o seu primeiro ano de Rádio 

Audiência, é o Ademar Braitt que conduz a Rádio Audiência, e por outros programas que ele 

teve na Rádio Jornal, por outras apresentações, locuções que ele faz, em eventos que 

acontecem em nossa cidade. Então, em nome do Ademar, eu cumprimento a todos os 

radialistas, em nome aqui do pessoal do Cirva e do Avançar, eu cumprimento a todos os 

demais homenageados. Meu muito obrigado. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Hélio precisa agradecer ao Ademar 

Braitt, porque com a vinda da John Deere(F) para Indaiatuba, veio muitos gaúchos. Se você 

chamasse Hélio do Grêmio, você ia perder o voto do pessoal que torce para o Internacional.  

As moções continuam em discussão. Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

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

responsabilidade, hein, Sr. Presidente, falar depois do Hélio Ribeiro, quatro mandatos, fala com 

propriedade. Para mim é gratificante, viu, Hélio? Falar em um púlpito que você está... estar ao 

seu lado fazendo esse trabalho bacana. 

Sr. Presidente, hoje, a minha moção de congratulação é para o guarda civil Matheus 

Fernandes, que aqui se encontra, junto com o Jhonnathan e o Daniel, que eu acho que logo vai 

ser homenageado pelo nosso presidente. Minha moção é junto com o vereador Pepo, Matheus 

Fernandes, no dia nove de novembro último agora, ele fez o primeiro atendimento a um pai 

desesperado, na via pública. A sua esposa dentro do carro, em trabalho de parto, onde o 

Matheus, jovem guarda municipal, mas teve toda a experiência, já fez o contato com o 

Jhonnathan e com o Daniel que vieram aí fazer o trabalho de parto. Parabéns, viu, Matheus? 

Parabéns pela iniciativa, pela coragem, parabéns aos dois guardas municipais, porque a gente 

sabe que não é fácil, né? É uma vida ali, o pai desesperado, e vocês fizeram esse trabalho 

belíssimo. Eu gostaria de uma salva de palmas para os guardas municipais. [Aplausos] 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: E se vocês têm todo esse preparo, tem tudo o dedo do 

nosso prefeito Nilson Gaspar, que dá todo o apoio, toda a confiança para vocês, estrutura de 

trabalho. Então, parabéns aqui ao prefeito, parabéns à Guarda Municipal da nossa cidade. 
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Por último, a nossa moção de pesar, né, Pepo? O nosso amigo José Darci veio a falecer ontem 

à noite, mais conhecido como Veio, né? Quem conhece o mundo do cavalo aí, o Veio era muito 

conhecido, pessoa queridíssima. Estive com o Pepo agora no velório, muito triste, aos 

cinquenta e sete anos veio a falecer, deixa três filhos, esposa. Então, fica aqui todo o seu 

sentimento à família do Veio, onde eu tinha um animal lá, eu tenho um animal lá há um ano, 

estava com ele diariamente. Então, a gente perde um ente querido, principalmente aí no 

mundo do cavalo. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu queria mais uma vez aqui cumprimentar 

a todos os homenageados, a imprensa falada, a imprensa escrita, cumprimentar mais uma vez 

a nossa secretária de Saúde, a Graziela Garcia, a secretária adjunta, a Dra. Heloísa, o 

secretário da Educação, o Heleno. E dizer que eu fiz algumas moções com o Hélio, fiz com o 

Leandro também. Eu quero citar a moção do para o guarda municipal Jhonnathan e para o 

outro guarda, o Daniel, que no último dia nove de novembro, por volta das seis e meia da tarde, 

eles foram surpreendidos por um carro em frente à base operacional da Guarda Municipal. E 

eles foram até a base junto com o Matheus, que prestou o primeiro socorro também, e tinha 

uma mulher entrando em trabalho de parto. E eles, imediatamente, esses que estão aqui atrás 

de vocês, saíram a caminho do hospital, só que ela veio a entrar em trabalho de parto no meio 

do caminho. E eles pararam o carro, a viatura, e fizeram o parto da criança, todos os 

procedimentos corretos, salvaram a vida da criança e dessa mãe. Então, eu gostaria que vocês 

batessem mais uma vez, como o Leandro falou, uma salva de palmas para eles. 

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): E parabenizar a vocês por todo o 

procedimento que vocês fizeram na hora, os três, vocês merecem não ser só homenageados 

por essa Casa mas merecem também da corporação da Guarda uma medalha de 

condecoração, porque não é normal, né? Primeiro, entrou o lado humano de vocês, se fosse 

qualquer outra pessoa, sei lá, do jeito que está o mundo hoje, vocês acreditaram que poderiam 

fazer e fizeram de tudo para salvar aquela vida. E graças a Deus a criança está bem, foi bem 

atendida no Haoc. Então mais uma vez eu parabenizo vocês e é muito de muito orgulho para a 

gente dar uma moção de congratulação como essa. Parabéns, contem sempre com essa 

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

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

será encaminhada à família enlutada. 

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

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  

Ricardo França, “Dispõe sobre a alimentação gratuita fornecida na rede municipal de ensino e 

dá outras providências”. Às comissões.  

Sérgio Teixeira, “Institui e insere no calendário oficial de eventos do município de Indaiatuba o 

Festival de Dança Criança Indaiatubana Feliz, a ser realizado anualmente no mês de 

novembro”. Às comissões.  

Arthur Spíndola, “Denomina Edna Casagrande Milani o logradouro público que especifica”. Às 

comissões.  

Hélio Ribeiro, “Denomina Álvaro Pascoal Bernardinetti o logradouro público do Loteamento 

Parque Barnabé que especifica”. Às comissões.  

Silene Carvalini, “Denomina Vera Ferigatti Brunetti o logradouro público do Loteamento Jardim 

Laguna que especifica”. Às comissões;  

Alexandre Peres, “Denomina Rua Elisabeth Novacek Ribeiro o logradouro público do 

Residencial Maria Candida que especifica”. Às comissões.  

Executivo Municipal, “Autoriza o repasse de recursos financeiros vinculados à Secretaria 

Municipal de Cultura em favor das entidades que especifica e dá outras providências”. Às 

comissões.  

Executivo Municipal, “Altera dispositivo da Lei n° 4.725, de 27 de julho de 2005, que consolida 

a legislação que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - do município e 

o funcionamento do Seprev - Serviço de Previdência e Assistência Social dos Funcionários 

Municipais de Indaiatuba - institui plano de custeio e plano de benefícios”. Às comissões.  

Executivo Municipal, “Revoga a Lei nº 4.855, de 20 de janeiro de 2006, que autoriza o 

município de Indaiatuba a celebrar convênio com a Federação das Entidades Assistenciais de 

Indaiatuba - Feai - e dá outras providências”. Às comissões.  
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Executivo Municipal, “Dá nova redação aos dispositivos da Lei nº 7.727, de 9 de dezembro de 

2021, que autoriza repasse de recursos financeiros vinculados à Secretaria Municipal de Saúde 

em favor das entidades que especifica”. Às comissões.  

Projeto de Lei Complementar do Executivo Municipal, “Altera dispositivos do Código Tributário 

do Município de Indaiatuba, instituído pela Lei nº 1.284, de 20 de dezembro de 1973, e 

alterações subsequentes e dá outras providências”. Às comissões.  

Temos três requerimentos, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu peço que a vereadora... peço a 

autorização para os nobres colegas, pode ler os três de uma vez, para a gente votar em bloco, 

ou vocês preferem que sejam separados?  

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

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Separado é melhor? Já vai votar contra 

algum, né, Ricardo? Já estou sabendo. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento, “A Mesa da Câmara Municipal 

vem respeitosamente requerer ao Plenário nos termos do artigo 133, alínea “a”, do Regimento 

Interno, que o Projeto de Lei nº 198/2022, de autoria do Executivo Municipal, tramite em regime 

de urgência. Sala das Sessões, 16 de novembro de 2022. Mesa da Câmara Municipal”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O pedido de urgência do requerimento está 

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

contrários se manifestem. O pedido de urgência foi aprovado. Eu já vou pedir para ler direto o 

projeto, a gente já vota o projeto. Vamos votar o projeto já, pode ser? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei 198/2022, Executivo Municipal, 

“Autoriza o repasse de recursos financeiros vinculados à Secretaria Municipal de Cultura em 

favor das entidades que especifica e dá outras providências”. 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vamos agora para o outro pedido de 

urgência. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Segundo requerimento, “Projeto de Lei 

203/2022, de autoria do Executivo Municipal, que tramite em regime de urgência especial. Sala 

das Sessões, 16 de novembro de 2022”. É 203. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Este aqui. O pedido de regime de urgência 

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

contrários se manifestem. O pedido foi aprovado. Peço para que leia o projeto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 203/2022, Executivo 

Municipal, “Dá nova redação aos dispositivos da Lei nº 7.727, de 9 de dezembro de 2021, que 

autoriza repasse de recursos financeiros vinculados à Secretaria Municipal de Saúde em favor 

das entidades que especifica”. 

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

palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, como temos um Plenário cheio 

e também pessoas que nos assistem de forma on-line, na Câmara, algumas pessoas também 

que foram homenageadas, eu acho importante explicar o que nós estamos fazendo aqui nesse 

momento, o que é regime de urgência que acabou de ser aprovado e o que é este projeto em 

específico que vai ser votado agora por esses doze vereadores. Então, em primeiro lugar, em 

relação ao regime de urgência, é um método que permite dentro do Regimento Interno e 

também, se eu não me engano, da Lei Orgânica do Município, para que algumas matérias, 

alguns projetos de lei, se forem entendidos por esses vereadores que têm que ser aprovados 

de forma urgente, para que eles não passem por todo o trâmite natural de passar por duas 

votações em sua maioria, né? Então, tem que ser lido em uma sessão, votado na primeira 

votação, na outra, depois na outra. Então, a gente teria semanas aí para aprovação de um 

determinado projeto. Quando entende-se que algo é urgente, nós trazemos esse projeto para 

regime de urgência para poder ser votado aqui em uma única sessão e a gente poder dar os 

encaminhamentos necessários para aquilo que está sendo debatido e foi entendido que é uma 

forma urgente. Um desses exemplos é esse projeto que vai ser votado agora, que faz o 

seguinte: ele autoriza a prefeitura a realizar o encaminhamento de recursos financeiros à Apae, 

em cento e vinte mil reais... perdão, à Apae, em sessenta mil reais, e ao Cirva em cento e vinte 

mil reais. Então, esse dinheiro vai ser encaminhado agora como recursos financeiros pela 

prefeitura. A prefeitura só consegue fazer esse auxílio e esse repasse para entidades tão 

sérias como essas duas se tiver aprovação desses vereadores e a compreensão desses 

vereadores de que trata-se de uma matéria urgente. Por isso que eu peço o voto favorável de 

todos e agradeço a oportunidade de poder explicar a vocês como que isso funciona. Parabéns, 

Cirva. Muito obrigado, Sr. Presidente. 



 
 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 LUIS LEPINSK): 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. Temos mais um regime de urgência. 

Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Projeto de Lei Complementar nº 10/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, que tramite em regime de urgência especial. Sala das Sessões, 

16 de novembro de 2022, Mesa da Câmara Municipal”. 

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

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

manifestem. O pedido de regime foi aprovado com dois votos contrários. Vamos para o projeto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Complementar nº 10/2022, 

Executivo Municipal, “Altera dispositivos do Código Tributário do município de Indaiatuba 

instituído pela Lei nº 1.284, de 20 de dezembro de 1973, e alterações subsequentes e dá 

outras providências”. 

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

palavra o vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Mais uma vez, boa noite a todos. Muito 

obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Esse projeto aí tem alguns acertos e algumas questões 

que a gente poderia aprofundar mais na discussão, tanto é que este o motivo de votar contra o 

regime de urgência, por entender que é um assunto importante e que poderia ser melhor 

esmiuçado dentro dos debates, tanto públicos quanto internos. Mas esse projeto foi 

apresentado hoje cedo, teve o tempo de dar uma analisada por cima, é óbvio que por ser a lei 

de setenta e três e ter quase umas quarenta alterações de lá para cá, a gente não conseguiu 

superesmiuçar o conteúdo, mas a discussão em si consiste no quê? Existe uma normativa, 

existe uma exigência legal para que a taxa de lixo, ela seja cobrada em separado do IPTU. E 

até então o município veio cobrando esses valores juntos. Então, é um acerto dessa lei cumprir 

essa determinação de fazer a separação dos valores. Porém junto com essa separação dos 

valores tem outro acerto que é mudar a unidade fiscal de real para Ufesp. Porque isso vai gerar 

um reajuste natural, não teria que passar todo ano ou a cada X anos por uma votação que 

gerará um impacto financeiro para o contribuinte. Porém, ao meu entender, esse valor está 

sendo reajustado, não está só transformando em Ufesp, hoje é cobrado um valor e que vai ser 

cobrado a partir do ano que vem o mesmo valor, só Ufesp é corrigido naturalmente pelo 
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decorrer dos anos. Estão fazendo uma compensação. Pode ter argumentos favoráveis, 

contrários, mas eles estão fazendo essa divisão do IPTU, transformando do jeito certo, 

discriminando o que é lixo, o que é IPTU, mas estão fazendo uma recomposição do valor deles 

em vinte e três e meio por cento. O qual acabo não concordando com o valor. Eu entendo os 

argumentos, mas eu gostaria de ter mais tempo de aprofundar, de discutir, talvez apresentar 

emendas junto com o Plenário para em vez de ser vinte e três por cento fosse apenas a 

inflação desse último ano e daqui a cinco anos voltar a discutir uma recomposição ou não. Já 

que pela Ufesp em si o valor não ia continuar perdendo valor de mercado pela própria correção 

monetária que a Ufesp daria. Então, esse tipo de problema de ter que corrigir de uma vez só é 

porque estava fixado em real. E o real desvaloriza, e a Ufesp, ela é uma unidade fiscal do 

estado, que a cada ano ela é reajustada conforme a inflação. Então, se você não reajusta em 

dez anos, chega um momento que você tem que fazer o reajuste e esse valor pode ser grande, 

pode ser menor, enfim, tem que conseguir entender melhor o cálculo. Então, a parte de fazer a 

discriminação do IPTU está certa, transformar em Ufesp eu acho que é saudável, mas a gente 

poderia discutir melhor essa porcentagem. Porque em um momento de crise qualquer valor, 

mesmo uma porcentagem baixa, acaba impactando as famílias. Então, acredito que seria mais 

saudável a gente ter mais tempo de discutir isso, já que só passa a valer também para o ano 

seguinte a questão da correção da Ufesp, enfim. Mas entendo a posição da base, sabemos 

que sairemos dessa votação não vitoriosos, mas eu queria apontar que existem dois acertos 

nesse projeto e um ponto que a gente não conseguiu convergir, igual em tantos outros projetos 

que a gente acaba votando favorável. Muito obrigado pela oportunidade de explicar, Sr. 

Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Lembrando a todos que estão nos ouvindo 

em casa, que estão presentes, nós temos mais quatro sessões no ano e na Ordem do Dia hoje 

nós temos mais nove projetos, mais três, são onze, temos o orçamento da cidade para votar. E 

quando eu assumi a presidência dessa Casa, eu falei que nada, nenhum projeto iria ficar se 

arrastando aqui, como em outros anos. Então, quando a gente vota, como nós votamos aqui, 

verbas para entidades, ninguém sabe falar, ninguém sabe elogiar, mas quando a gente vota 

alguma coisa que é necessária para a cidade, quando a cidade está suja, todo mundo reclama, 

mas a gente precisa dar condições para quem limpa. Se você contratar uma empregada 

doméstica e não pagar o salário dela, não vai funcionar. Então, como o Índio falou uma frase 

hoje, é fácil ser pedra, difícil é ser vidraça. A gente tem que continuar fazendo a coisa correta 
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aqui, às vezes, nem agradando a todos, mas Indaiatuba é o que é, recebeu mais um prêmio, 

porque nós temos essa responsabilidade aqui. 

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

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente. 

Ricardo, vou fazer uma correção. Essa lei, ela é tão antiga que a tabela está em cruzeiro, cara, 

que era a moeda de mil novecentos e setenta e três. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): De mil novecentos e setenta e três a lei. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: De mil novecentos e setenta e três. Em 

cruzeiro, nem pensava em nascer. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: A primeira tabela é de cruzeiro, mas a lei já foi 

modificada diversas vezes. 

[Falas sobrepostas]  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Gonçalo não tinha nem o bar Estrela 

ainda ou já tinha?  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Senhores, em primeiro lugar, eu acho que é 

importante colocar nessa discussão o que eu sempre coloco em projetos como esse. Nós 

temos um grupo político e existem várias formas de se fazer gestão. Então, a gente tem que 

respeitar a opinião da oposição sobre a forma como eles veem que se faz gestão. E nós temos 

a nossa forma de fazer gestão, que é a que todos vocês confiaram a nós de estar aqui, além 

do nosso prefeito municipal, dos nossos secretários, que compõem, as pessoas que fazem a 

gestão de Indaiatuba e pensam da forma como a gente vem agir. E tem mais uma vez, acho 

que semana passada a gente recebeu mais uma vez um prêmio em excelência em gestão. 

Sr. Presidente, o vereador Alexandre Peres, engenheiro, trouxe para mim um dado muito 

interessante sobre a produção de lixo. O Senado Federal disse que no Brasil, em média, nos 

últimos dez anos, nós produzimos vinte e um por cento a mais de lixo. E a nossa lei está 

falando de cinquenta anos atrás. Qual será a diferença de produção de lixo que a gente tinha 

em mil novecentos e setenta e três e que a gente tem agora, em dois mil e vinte e dois? Vocês 

imaginam o reajuste, não só em valor, em produção mesmo, em coleta, como era e como é, o 

que era descartável e o que não é, enfim. Então, acreditamos que nos últimos dez anos 

Indaiatuba deve ter uma média em torno de vinte e cinco a vinte e seis por cento de aumento 

na produção de lixo, só nos últimos dez anos. Estamos votando aqui uma alteração de 
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cinquenta anos. E aí é muito bem o que o nosso presidente colocou, a gente não pode esperar 

por um serviço de qualidade se a gente não tiver pelo menos algum tipo de pagamento em 

cima disso. Nós temos hoje uma empresa que realiza a coleta de lixo e nós sabemos, nós 

fazemos estatística, nós sabemos o que acontece na cidade, esses vereadores rodam muito, 

conversam com muita gente, representam muita gente, e a gente sabe a satisfação do 

indaiatubano em relação ao serviço de coleta de lixo. É um dos serviços mais elogiados do 

nosso município, a forma como ocorre a coleta de lixo, a periodicidade, a forma como o 

pessoal tem agido, a pontualidade do serviço. Só que isso tem um custo. E em vez de repassar 

esse custo para os cidadãos, nós estamos fazendo uma adequação, que é o que todos os 

municípios do Brasil vão ter que fazer. Existe uma recomendação de que todas as tarifas 

discricionárias do município estejam indicadas no carnê de IPTU e separadas. Então, nós 

vamos ter que discriminar do IPTU de todos vocês o quanto é destinado à questão da coleta de 

lixo. E o que nós estamos fazendo a partir desta lei aqui? Eu quero colocar os valores em claro 

para vocês. O valor que está colocado na lei, como bem colocou o Ricardo, é em Ufesp e esse 

valor é calculado por metro quadrado construído da sua residência, construído, não de terreno. 

A gente fez uma média, em Indaiatuba, a média de residências, de metro quadrado construído 

por residência é de cem metros quadrados. Imaginem todos vocês que uma casa de cem 

metros quadrados construída é uma casa boa, uma casa legal e é a média que nós temos no 

nosso município. Sabe quanto então será cobrado em relação a essa taxa de coleta de lixo? 

Que já é cobrado, que agora será apenas separado? O valor de cento e oitenta e quatro reais 

por ano. Fiz uma conta de padaria aqui, significa que nós vamos pagar por residência de cem 

metros quadrados construído quinze reais por mês. Quinze reais por mês para você ter coleta 

de duas a três vezes, na maioria dos bairros é de três vezes por semana, na porta da sua 

residência, e um serviço que, mais uma vez falando, é bem realizado, aceito e elogiado pelos 

indaiatubanos. Quinze reais por mês, é isso que nós estamos votando aqui nessa Câmara, isso 

que nós estamos votando aqui nesse projeto. E repito, respeito a opinião da oposição, são 

formas de se fazer gestão, mas acredito que assim, entregando algo de qualidade e sendo 

transparente, é a nossa forma de fazer gestão. Se fizessem de outras maneiras, valores 

menores, empresas diferentes, vai saber como estaria. A nossa pelo menos está dando certo e 

é esse voto de confiança que eu peço a vocês. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

[Aplausos] 

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

está em votação. Vereador Alexandre Peres. 
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VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Contrário. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Contrário. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Meu voto também é favorável. O projeto foi 

aprovado por dez votos favoráveis e dois contrários. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia.  

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

público do loteamento Jardim Bom Sucesso”. Votação única simples. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Nós vamos ler os cinco de projetos de uma 

vez e votar em bloco, tá bom? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 181/2022, Alexandre Peres, 

“Denomina Professora Simone Andréa Fortunato o próprio municipal que especifica, situado no 

Jardim Residencial Veneza”. Votação única simples. 

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

público do Parque Barnabé”. Votação única simples. 

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

Parque Barnabé”. Votação única simples. 

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

Parque Barnabé”. Votação única simples. 

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

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

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

secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 188/2022, Executivo 

Municipal, “Autoriza a alienação de lotes remanescentes localizados no Distrito de Micros e 

Pequenas Empresas - Dimpe I - e dá outras providências”. Primeira votação, dois terços, 

nominal. 

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

está em votação. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Meu voto também é favorável. O projeto foi 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Complementar 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”. 

Primeira votação, três quintos, nominal. 

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

votação. Vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Doutor Othniel. 
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VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O meu voto também é favorável. O projeto 

foi aprovado com doze votos. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Complementar nº 8/2022, 

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”. Primeira votação, três quintos, nominal. 

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

votação. Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O meu voto também é favorável. O projeto 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: 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 Esgoto - Saae - e dá outras providências”. Primeira votação, três quintos, 

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

está em votação. Vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

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

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Meu voto também é favorável. O projeto foi 

aprovado por unanimidade. Nenhum vereador inscrito à Palavra Livre.  
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Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, todos os homenageados, os nossos 

secretários, Heleno, da Educação, Doutora Graziela Garcia, da Saúde, sua secretária adjunta, 

a Doutora Heloísa. Que Deus abençoe a vida de cada um. Até a próxima e declaro encerrada a 

30ª (sic) Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois.  

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 59 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


