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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 21 de novembro de 2022 

 

Às dezessete horas e trinta e quatro minutos do dia vinte e um 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 33ª Sessão Ordinária, presidida 

pelo Senhor JORGE LUIS LEPINSK e secretariada pela Vereadora SILENE SILVANA 

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

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

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

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

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

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

a leitura do texto bíblico pelo Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES – "Pois a palavra do 

Senhor é verdadeira; Ele é fiel em tudo o que faz. ” (Salmos, capítulo 33, versículo 4), o Sr. 

Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 32ª 

Sessão Ordinária, de 16 de novembro de 2022. APROVADA (por unanimidade); OFCR nº 

15/2022 - Executivo Municipal - Of. DTL/GP Nº 05/2022 - Solicita concessão de licença ao Vice-

Prefeito Municipal, no período de 22 de dezembro de 2022 a 10 de janeiro de 2023 (20 dias), 

para gozo de suas férias, autorizando inclusive viagem ao exterior. Com a palavra, o Sr. 

Presidente informou que o ofício foi transformado em projeto de decreto legislativo e entraria 

para votação na Ordem do Dia; Edital de chamamento público: Audiência Pública na modalidade 

presencial. Projetos de Leis Complementares nos. 11/2022 e 12/2022, dia 25 de novembro de 

2022 às 9h00, no Plenário da Câmara Municipal de Indaiatuba. A audiência será transmitida ao 

vivo pelo canal da Câmara Municipal no Youtube (Câmara Municipal de Indaiatuba). Ato 

contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco de uma indicação de cada vereador (as 

restantes foram mantidas na ata): Nº 2144/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Aumentar o 

número de câmeras de segurança públicas no Parque Ecológico Dr. Clain Ferrari; Nº 2145/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Viabilizar travessia de pedestres elevada na Avenida 

Presidente Vargas, altura do número 2931; Nº 2146/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Realizar melhoria no cruzamento da avenida Itororó com a Rua Osvaldo Cruz, no bairro Cidade 

Nova; Nº 2147/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Intensificar as rondas das forças de 
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segurança no Jardim Lauro Bueno de Camargo; Nº 2148/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Ampliar a entrega de fraldas geriátricas para pessoas com deficiência e com mobilidade 

temporariamente reduzida; Nº 2149/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar manutenção 

periodicamente na Praça Acrísio de Camargo, Jardim Pau Preto; Nº 2150/22 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Implantar estacionamento em 45 graus na Praça do Parque Corolla, na Rua 

Seraphin Gilberto Candello; Nº 2151/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar grade de 

proteção ou guarda corpo para impedir tráfego de motoboys no calçadão da Rua Zephiro 

Puccinelli, próximo à UPA, Paróquia Santo Antônio, Funsol e Conselho Tutelar, no Jardim 

Morada do Sol; Nº 2152/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar estudo para identificação 

dos motoboys no colete, bag e baú de entrega; Nº 2153/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Efetuar a manutenção da iluminação dos postes da rodovia que dá acesso à Vila Avai até Parque 

lndaiá, Jardim Morumbi e Parque do Mirim; Nº 2154/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar 

instalação de sistema de monitoramento na Praça Guilherme Padetti - Jd. Eldorado; Nº 2155/22 

- SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar placas de sinalização ou identificação, para que os 

munícipes recolham as fezes dos seus animais; Nº 2156/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar 

manutenção na Praça Guilherme Padetti - Jd. Eldorado; Nº 2157/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Realizar estudo de viabilidade junto ao Governo do Estado de São Paulo para instalação de uma 

Delegacia de Ensino no Município de Indaiatuba; Nº 2158/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Ampliar 

a decoração natalina na Avenida Conceição, no trecho entre as Avenidas Presidente Vargas e 

Visconde de indaiatuba; Nº 2159/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar lixeira tipo container nas 

Ruas Ivonete Delboni, nº 448 e Rua Lourenço Martim do Amaral, nº 562, Jardim Brasil; Nº 

2160/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a varrição nas laterais da antiga e da nova ponte do 

Rio Jundiaí - Itaici; Nº 2161/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Aumentar o policiamento no bairro 

Jardim Paulista para inibir a presença de traficantes e usuários de droga; Nº 2162/22 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Efetuar estudo para mudança na demarcação das faixas de rolamento utilizadas 

para retorno e conversão à esquerda na Avenida Francisco de Paula Leite, altura do número 

3627; Nº 2163/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Aumentar o policiamento nos entornos e vias de 

acesso da Rua José Carlos Wolf, no período noturno, para inibir a ação de traficantes; Nº 2164/22 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar lombadas em ambos os lados da Rua Christiano Seleguin, 

altura do número 791; Nº 2165/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar poda das árvores na 

Avenida Itororó em toda a sua extensão; Nº 2166/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar uma 

base do Corpo de Bombeiros no Bairro Campo Bonito; Nº 2167/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Instalar câmera de segurança nos dois semáforos existentes na ponte do Rio Jundiaí, ltaici, para 

identificar veículos que avançarem o sinal vermelho, passarem acima da velocidade ou 
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avançarem a faixa de pedestre; Nº 2168/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a instalação 

de lixeiras subterrâneas na Rua Tieko Ueda - Jardim Morumbi; Nº 2169/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Instalar parquinho infantil feito de pneus na Creche Prof. Morivaldo Antônio de Morais; 

Nº 2170/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Fazer base de concreto e instalar ponto de ônibus com 

cobertura na Avenida Clovis Ferraz de Camargo, altura do número 380; Nº 2171/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar operação tapa-buraco na Av. Francisco de Paula Leite, Cecap; Nº 

2172/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar Jardim Vertical nas escolas da Rede Municipal 

do município; Nº 2173/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Instalar gradil na vala da lombada 

elevada na Av. Ário Barnabé, em frente ao n° 1422, Jardim Morada do Sol; Nº 2174/22 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Implementar softwares livres nos sistemas informacionais 

computadorizados dos órgãos da Administração Pública Municipal; Nº 2175/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para o desenvolvimento de aplicativo, similar ao Limpe 

Já Entulho, que permita aos usuários localizar o ecoponto mais próximo, consultar 

transportadores e gerar ocorrência de descarte irregular de materiais; Nº 2176/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Realizar a fiscalização, a adequação e a manutenção nas rampas de 

acesso para pessoas com cadeiras de rodas nas calçadas do município; Nº 2177/22 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para a implementação de mais unidades regionais da 

Guarda Civil Municipal; Nº 2178/22 - OTHNIEL HARFUCH - Efetuar plano de recuperação e 

recapeamento asfáltico no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima (Cecap); Nº 2179/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar a reforma/manutenção dos bancos do Parque Ecológico na 

extensão da pista de caminhada, na altura do Bairro Chácaras Areal, que se encontram 

quebrados; Nº 2180/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar o Reparo no escoamento da água, 

na Rua Padre Bento Pacheco, entre os números 1950 a 2204 – Vila Aurora; Nº 2181/22 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Trocar as lâmpadas dos postes de iluminação pública, localizados na 

Estrada do Fogueteiro, por LED; Nº 2182/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Viabilizar a construção 

de calçada de passeio público nas laterais da Rod. Eng. Paulo de Tarso Souza Martins, entre o 

Posto Ipiranga até a entrada da estrada do Fogueteiro; Nº 2183/22 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Realizar melhorias no trânsito das ruas Hermínio Steffen e Antônio Narezzi, 

localizadas no Jardim Regina; Nº 2184/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Providenciar 

recapeamento da Rua Travessa das Flores, no Bairro Vila Vitória II; Nº 2185/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Revitalizar iluminação da Praça Padre Renato França, especialmente 

na área do bowl de skate; Nº 2186/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Desenvolver uma 

cartilha didática e informativa sobre os Parques Ecológicos de Indaiatuba; Nº 2187/22 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Implantar placas de identificação através do sistema de QR Code, da Fauna 
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e Avefauna no Parque Ecológico de Indaiatuba, de acordo com o Diagnóstico da Fauna Silvestre 

elaborado pela SEMURB - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente; Nº 

2188/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar placas ao longo do Pq. Ecológico, orientando a 

utilizar o espaço público com consciência; Nº 2189/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Providenciar contratação de um médico especializado em Clínica Geral para atendimentos 

diários na UBS do Jardim Brasil; Nº 2190/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Construir uma alça 

de acesso na Marginal Sul e Norte, próxima à empresa Filtros Mann; Nº 2191/22 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Viabilizar um sistema semafórico no cruzamento das Ruas Soldado João 

Carlos de Oliveira Junior com a Rua Pérsio Sampaio Filho; Nº 2192/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Viabilizar a criação de uma agência lotérica no Bairro Jardim Veneza ou arredores; 

Nº 2193/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar estudos para contratação de profissional 

auxiliar especializado para acompanhamento de deficiente (TEA) de gênero masculino na rede 

de ensino do município de Indaiatuba; Nº 2194/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar 

recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Ângelo Tachinardi – Jardim Eldorado; Nº 

2195/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar recapeamento asfáltico em toda a extensão 

da Rua Primo José Mattioni – Jardim Eldorado; Nº 2196/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Implantar 

uma feira livre na Vila Castelo Branco; Nº 2197/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar 

reestruturação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) III – Jardim Morada do Sol; Nº 2198/22 

- SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar sistema semafórico em frente à Escola Dom José de 

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

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

DOS SANTOS e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. Com a palavra, o Sr. Presidente informou 

que as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal pelo Departamento de 

Expediente. Seguiu-se à leitura em bloco das moções: Nº 524/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS 

- Congratula o Atleta da GAADIN - Basquete Sobre Rodas, Victor Henrique Vanso Martins, pela 

convocação para o Campeonato Brasileiro de Seleções sub 23, a ser disputado na cidade de 

Niterói/RJ; Nº 525/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o Atleta da GAADIN - 

Basquete Sobre Rodas, Jonas Eduardo Paladini pela convocação para o Campeonato Brasileiro 

de Seleções sub 23, a ser disputado na cidade de Niterói/RJ; Nº 526/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO 

- Congratula a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais pela 22º Edição da Feira 

da Bondade de Indaiatuba; Nº 527/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Luiz 

Scachetti, gastrônomo e empresário de Indaiatuba, pioneiro na gastronomia para eventos 

personalizados e que, há quase 30 anos, mantém o seu nome frente à empresa, que leva a sua 

assinatura; Nº 528/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Congratula o Sr. Agnaldo Sérgio Hubert, 
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Presidente da ACI - Associação dos Ciclistas de Indaiatuba - pela indicação para compor a Frente 

Parlamentar em Defesa da Mobilidade Cicloviária na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo; Nº 529/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA 

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

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

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

Congratula os Delegados Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira e Dr. Adriano Carpino Prado, os 

Investigadores de Polícia Márcio Ribeiro Marinho e Rafael Luis Leite Moreira, os Agentes 

Policiais Eduardo Donizete Dias e Wagner Maria César Diniz, e o Escrivão de Polícia Sandro 

Luis Ribeiros dos Santos, pela celeridade da persecução criminal dos autores do crime de 

homicídio ocorrido no dia 06 de novembro de 2022 no Bairro Itaici; Nº 530/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Congratula a Focinho Amigo Indaiatuba pelo sucesso na realização do 

bingo beneficente ocorrido no domingo dia 13 de novembro; Nº 531/22 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Congratula a Funcionária Pública Rosangela Bega pelos relevantes serviços 

prestados na Prefeitura Municipal de Indaiatuba. A seguir, usaram da palavra para justificar as 

homenagens os(as) Srs(as). Vereadores(as) HÉLIO ALVES RIBEIRO, SILENE SILVANA 

CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS. Colocadas em votação, as moções foram 

APROVADAS (por unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura das matérias 

apresentadas: Projeto de Lei Nº 194/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina "Rua José 

Mendes de Souza" o logradouro público do Jardim Bom Sucesso que especifica; Projeto de Lei 

Nº 195/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos o 

Dia Municipal de Conscientização e Orientação do Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES, no 

Município de Indaiatuba, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 197/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Denomina Rua Yvette Battisti Wanderley, o logradouro público do Parque Barnabé 

que especifica; Projeto de Lei Nº 200/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Dispõe sobre a 

conservação, proteção e preservação da avifauna silvestre nativa, residente ou em rota 

migratória, em especial da ave passeriforme Sporophila bouvreuil, popularmente conhecida 

como Caboclinho, mediante a regeneração, utilização e proteção da vegetação nativa no 

Município de Indaiatuba; Projeto de Lei Nº 207/22 – Executivo Municipal - Dispõe sobre o 

licenciamento de atividades que gerem poluição sonora no âmbito do Município de Indaiatuba, e 

dá outras providências; Projeto de Lei Nº 208/22 – Executivo Municipal - Dispõe sobre o 

procedimento para a instalação de infraestruturas de suporte para Estação Transmissora de 

Radiocomunicação (ETR), autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL, nos termos da legislação federal vigente, e dá outras providências; 
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Projeto de Lei Nº 211/22 – Executivo Municipal - Autoriza a transposição e transferência de 

dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente; Projeto de Lei Complementar Nº 

11/22 – Executivo Municipal - Institui o novo Plano Diretor do Município de Indaiatuba - PDI e dá 

outras providências; Projeto de Lei Complementar Nº 12/22 – Executivo Municipal - Institui a 

nova Lei de Uso e Ocupação do Solo Município de Indaiatuba que dispõe sobre o ordenamento 

do uso e da ocupação do solo, 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 ao Projeto de Lei Nº 212/2022 – 

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

de Saúde, em favor das entidades que especifica, e dá outras providências – apresentado e 

recebido em Plenário. Colocado em votação, o requerimento de urgência especial foi 

APROVADO (por unanimidade) e o referido projeto passou a ter preferência sobre todas as 

matérias da Ordem do Dia, nos termos do artigo 134, parágrafo único, do Regimento Interno. 

Finalizado o Expediente e havendo quórum regimental, com a presença dos(as) Srs(as). 

Vereadores(as) ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS, ARTHUR 

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

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

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

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

Nº 212/2022 - Executivo Municipal - Autoriza repasse de recursos financeiros vinculados à 

Secretaria Municipal de Saúde, em favor das entidades que especifica, e dá outras providências. 

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

agradeceu aos vereadores pela aprovação do regime de urgência e ao presidente da Câmara 

por dar celeridade a projetos importantes ao município, fazendo um breve resumo dos valores 

que serão repassados às entidades. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade); 

Projeto de Decreto Legislativo Nº 25/2022 – A Mesa da Câmara Municipal - Dispõe sobre 

autorização para o Vice-Prefeito Municipal de Indaiatuba licenciar-se do cargo para gozo de 

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

185/2022 - 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. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura dos seguintes projetos: Projeto de 

Lei Nº 186/2022 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Denomina Edna Casagrande Milani o 
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logradouro público, que especifica; Projeto de Lei Nº 187/2022 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Denomina "Álvaro Pascoal Bernardinetti” o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé, 

que especifica; Projeto de Lei Nº 189/2022 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina "Vera 

Ferigatti Brunetti" o logradouro público do Loteamento Jardim Laguna, que especifica; e Projeto 

de Lei Nº 193/2022 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Rua Elisabeth Novacek Ribeiro, 

o logradouro público do Residencial Maria Candida que especifica. Colocados em discussão, 

com a palavra, o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES fez uma breve biografia da 

homenageada Sra. Elisabeth Novacek Ribeiro. Colocados em votação, os projetos foram 

APROVADOS (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 202/2022 – 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. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (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 segunda votação; Projeto de Lei Nº 

199/2022 – 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. 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 

dezesseis 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 

 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 21 de novembro de 2022 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Boa tarde a todos. Declaro aberta a 33ª 

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

vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: “Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel 

em tudo que faz.” Salmos, Capítulo 33, Versículo 4.  

EXPEDIENTE 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): E vamos para o Expediente. Com a palavra 

a primeira-secretária, Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: E leitura e votação da Ata da 32ª Sessão 

Ordinária de dezesseis 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 permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A Ata 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ofício Recebido número 15/2022, Executivo 

Municipal, “Solicita concessão de licença ao vice-prefeito municipal no período de 22 de 

dezembro de 2022 a 10 de janeiro de 2023, 20 dias, para gozo de suas férias autorizando 

inclusive viagem ao exterior”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Esse ofício foi transformado em um projeto 

de decreto legislativo. Ele está na Ordem do Dia de hoje para ser votado. Com a palavra a 

primeira-secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Edital de chamamento público, “Senhores 

Vereadores, ilustres munícipes, a presidência dessa Casa de Leis e as comissões permanentes 

comunicam Vossas Senhorias de que faremos realizar Audiência Pública na modalidade 

presencial para a apresentação do Projeto de Lei Complementar número 11/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, que institui o novo Plano Diretor do Município de Indaiatuba e dá outras 

providências, o Projeto de Lei Complementar número 12/2020, que institui a nova lei de uso e 

ocupação do solo do município de Indaiatuba, que dispõe sobre o ordenamento do uso e da 

ocupação do solo e dá outras providências, no próximo dia 25 de novembro de 2022, às 9h, 

nesse mesmo Plenário. A audiência supracitada será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara 

Municipal no Youtube, Câmara Municipal de Indaiatuba”.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos para as indicações. Com a palavra a 

primeira-secretária Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações.  

Alexandre Peres, “Ampliar a entrega de fraldas geriátricas para pessoas com deficiência e com 

mobilidade temporariamente reduzida”. 

Luiz Chiaparine, “Implantar estacionamento em 45 graus na Praça do Parque Corolla, na Rua 

Seraphin Gilberto Candello”. 

Wilson Índio da Doze, “Viabilizar estudo para identificação dos motoboys no colete, bag e baú 

de entrega”. 

Hélio Ribeiro, “Realizar estudo de viabilidade junto ao governo do estado de São Paulo para 

instalação de uma Delegacia de Ensino no município de Indaiatuba”. 

Pepo, “Instalar parquinho infantil feito de pneus na Creche Professor Morivaldo Antônio de 

Morais”. 

Sérgio Teixeira, “Implantar jardim vertical nas escolas da rede municipal do município (sic)”. 

Ricardo França, “Implementar softwares livres nos sistemas informacionais computadorizados 

dos órgãos da administração pública municipal”. 

Othniel Harfuch, “Efetuar plano de recuperação e recapeamento asfáltico no Núcleo Habitacional 

Brigadeiro Faria Lima (Cecap)”. 

Leandro Pinto, “Viabilizar a construção de calçada de passeio público nas laterais da Rodovia 

Engenheiro Paulo de Tarso Souza Martins, entre o Posto Ipiranga até a entrada da Estrada do 

Fogueteiro”. 

Arthur Machado Spíndola, “Desenvolver uma cartilha didática e informativa sobre os Parques 

Ecológicos de Indaiatuba”. 

Ana Maria do Santos, “Construir uma alça de acesso na marginal sul e norte, próxima à empresa 

Filtros Mann”. 

Silene Carvalini, “Viabilizar a criação de uma agência lotérica no bairro Jardim Veneza ou 

arredores”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As indicações estão em discussão. Com a 

palavra o vereador Hélio Ribeiro. Queria registrar a presença do Rogério Luchini, funcionário da 

Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Obrigado pela presença, Rogério.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite, Sr. Presidente, nobres vereadores e 

vereadoras, público presente. Falar de uma indicação aqui, eu sei que ela já deve ter acontecido 

ao longo desses meus catorze anos nessa Casa, acho que todos os anos tem essa indicação e 

a gente não consegue uma solução. E nós já tentamos de outras formas, esperamos agora com 

o novo governo que possa ser possível, que é a viabilidade de nós termos uma delegacia de 

ensino aqui na nossa cidade. Não menosprezando a cidade Capivari, a delegacia de ensino a 

qual nós respondemos está lá em Capivari. As pessoas têm uma dificuldade muito grande, 

principalmente nessa época, quando a chega época de realizar matrícula do seus filhos, muitas 

vezes pedir uma transferência. Quando é uma escola municipal, nós temos contato com a 

Secretaria de Educação, nós conseguimos conversar. Com a delegacia de ensino não, a gente 

tem uma dificuldade, e a orientação é que as pessoas se dirijam até Capivari para que elas 

possam talvez conseguir uma vaga. Também é de ciência que na mudança de um ano para outro 

as crianças que estão na Escola Helena vão fazer o segundo ano na Helena, e assim por diante. 

Aquelas crianças que muitas vezes vêm de fora e que vão pleitear uma vaga no seu bairro, têm 

dificuldade para conseguir essa vaga. Porque nem sempre abrem-se vagas novas. Mas quando 

se tem, se nós tivéssemos uma delegacia de ensino na cidade, ficaria muito mais fácil as pessoas 

conversarem com o órgão competente [interrupção no áudio]. No ano passado ou retrasado, se 

não me engano, talvez o Sérgio possa me corrigir, nós tínhamos como se fosse um atendimento 

aqui no Dom José. As pessoas não precisavam ir até lá, tinha um atendimento no Dom José. 

Depois, com a pandemia, eu não sei se isso continua acontecendo. Mas a indicação é essa, que 

através da prefeitura, do nosso prefeito, até aqui nós possamos também oficializar a Secretaria 

de Estado de Educação solicitando que seja instalado um delegacia de ensino aqui na nossa 

cidade. Essa é a indicação que eu queria tratar nessa noite. Muito obrigado.  

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

Com a palavra o vereador Wilson Índio da Doze.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite a Deus, primeiramente. Boa noite à 

imprensa falada e escrita. Boa noite a todos presentes aqui. Eu queria aqui já deixar meu grande 

abraço ao Dedé do Gaadin, presente, Morgana, ‘deixa nós’ magrinho, o Marcos, a Kátia, Mari, 

Valéria, e o Renato, esse grande amigo aí. Sr. Presidente... E aos meus nobres vereadores. 

Hélio, parabéns pela sua indicação, tá? Sr. Presidente, eu quero falar de um assunto aqui hoje 
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do qual o próprio presidente Pepo sempre falou referente a isso. Todo mundo sabe que devido 

à pandemia o serviço de prestação de motoboy cresceu mais de quatrocentos por cento na nossa 

cidade. Quer dizer, cresceu o serviço, mas os cuidados muitas vezes não estão sendo 

suficientes. Então, Sr. Presidente, eu estou solicitando aqui através da Indicação 2.152, para que 

seja criado também para esses prestadores de serviço, motoboys, que seja criados um 

dispositivo de identificação. Por quê? Porque a gente não consegue separar joio do trigo hoje. 

Nós não conseguimos saber quem é o certo e quem é o errado, quem é o bom, quem é o ruim. 

Então, eu acho que nós podemos, sim, solicitar para que o poder público crie alguma maneira 

para que seja identificado esses nossos amigos que estão trabalhando dessa forma. Sr. 

Presidente, eu tenho certeza que meus amigos vereadores vão votar a favor para que a gente 

possa dar sequência nessa indicação. Obrigado, Sr. Presidente.  

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

vereadora Ana Maria dos Santos.  

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

integrantes da Mesa, Senhores Vereadores, pessoal da imprensa. Essa plateia está muito bonita 

hoje. Eu quero cumprimentar o Jose Luiz Scachetti, meu amigo querido. Sejam todos muito bem-

vindos. Antes de eu falar da minha indicação de hoje, eu quero me apresentar para os deficientes 

visuais que nos acompanham de casa e da Câmara.  

Meu nome é Ana Maria. Eu tenho um metro e sessenta de altura, sou morena, cabelos longos e 

estão presos hoje, estou usando uma camisa de meia manga amarela, calça jeans azul escuro 

e um tamanquinho, calçado de salto preto. Muita luz para todos que estão nos acompanhando.  

A indicação que eu trago hoje é a Indicação de 2.190. Eu já trouxe essa indicação no ano 

passado e trago novamente, a respeito do trânsito ali na marginal, na Rodovia Alberto Santos 

Dumont para quem sai para ir para a marginal, indo sentido [ininteligível] ali do Polo Shopping. 

Ali o trânsito está cada dia pior e o meu gabinete tem recebido muito pedido que seja feito uma 

alça de acesso, para quem sai da cidade sentido bairro e para quem vem do bairro sentido 

cidade. Ali está uma confusão. Nossa, horário de pico é terrível. E a gente vê o acidente 

acontecer ali na nossa frente. Então, essa indicação fica assim um pedido muito sério. A alça de 

acesso sendo feita ali, ela estará salvando vidas. Nosso trânsito aumentou muito, então nós 

temos que levar em consideração também que precisam ser feitas as modificações adequadas.  

E também quero deixar a Indicação aqui de 2.194 e 2.195, lá no Jardim Eldorado, na Rua a 

Ângelo Tachinardi e na Rua Primo José Mattioni, que seja feito o recapeamento. Na verdade, 
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toda aquela região está precisando. Mas essas duas ruas, elas têm sido... tem vindo muito pedido 

no meu gabinete para que sejam recapeadas.  

Fica aqui, com muito respeito e meu carinho, para que o Executivo analise essas indicações e 

atenda também o pedido da população. Gratidão e muita luz a todos. Boa noite.  

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

Com a palavra o vereador líder de governo Arthur Spíndola.  

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

noite ao senhor, ótima noite a todos os vereadores, a todo o público presente, a quem nos 

acompanha na internet também, à imprensa e a todos que acompanham os trabalhos aqui na 

Câmara Municipal. Primeiro lugar, agradecer a todas as indicações enviadas, a gente lembra 

que são sugestões enviadas ao Executivo e que tem sido respondido a contento a todos a 

possibilidade ou não de elaboração de cada uma delas.  

Falando exclusivamente das minhas, em primeiro lugar, Sr. Presidente, aumentar o número de 

câmeras de segurança pública no Parque Ecológico Doutor Clain Ferrar. O nosso parque é uma 

referência, não só de beleza, mas da prática de esporte, na prática de convívio familiar. 

Infelizmente, nós tivemos alguns casos recentemente de coisas absurdas acontecendo no 

Parque Ecológico. E além da Polícia Civil, que vem realizando um ótimo trabalho, além da 

Guarda Municipal, a gente percebe que também é importante uma nova instalação de câmeras, 

algo que a gente possa utilizar para, infelizmente, coibir pessoas que nem na sociedade deveriam 

estar. Então, é um pedido direto para que a gente possa aumentar não só a fiscalização ali, 

principalmente por câmeras, já que o efetivo da Guarda tem realizado um excelente trabalho, 

mas também para a gente prevenir e poder elucidar casos absurdos como os que ocorreram 

recentemente.  

Também, Sr. Presidente, realizar providências de recapeamento na Travessa das Flores, Vila 

Vitória II. A gente fez junto com os moradores um abaixo-assinado e todos solicitaram melhorias 

por isso. A gente sabe que a prefeitura tem recapeado a cidade inteira e é um local que a gente 

pode executar um excelente trabalho.  

Por último, Sr. Presidente, e não menos importante, o desenvolvimento de uma cartilha didática 

informativa sobre os Parques Ecológicos de Indaiatuba. Como eu falei, a gente conhece e tem 

uma referência muito grande do nosso Parque Ecológico, mas nós temos o Parque Ecológico do 

rio Jundiaí, o do córrego Cupini, o do córrego do Buruzinho, o do córrego do Buru, o córrego das 

Pedrinhas, o córrego da Barrinha e o próprio Parque do Mirim. A gente tem uma enorme 
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biodiversidade na cidade de Indaiatuba e isso poderia ser mais explorado criando uma cartilha 

didática para isso, sendo impressa, digital, mas a gente pode fazer as pessoas terem mais 

conhecimento ainda do grande cuidado com o meio ambiente que temos em Indaiatuba. 

Obrigado, Sr. Presidente.  

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

Queria aqui registrar presença de secretária adjunta da Secretaria Social, Senhorita Viviane 

Barnabé. Seja bem-vinda. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções.  

Wilson Índio da Doze, “Congratula o atleta da Gaadin – Basquete Sobre Rodas – Victor Henrique 

Vanso Martins pela convocação para o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-23, a ser 

disputado na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Congratula também Jonas Eduardo Paladini pela 

convocação para o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-23, a ser disputado também na 

cidade de Niterói”. 

Hélio Ribeiro, “Congratula a Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – pela 22ª 

Edição da Feira da Bondade de Indaiatuba”.  

Wilson Índio da Doze, “Congratula Luiz Scachetti, gastrônomo e empresário de Indaiatuba, 

pioneiro na gastronomia para eventos personalizados e que há quase 30 anos mantém o seu 

nome frente à empresa, que leva a sua assinatura”. 

Hélio Ribeiro, “Congratula o Senhor Agnaldo Sérgio Hubert, presidente da ACI – Associação dos 

Ciclistas de Indaiatuba – pela indicação para compor a Frente Parlamentar em Defesa da 

Mobilidade Cicloviária na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo”. 

Ricardo França e demais vereadores todos, “Congratula os delegados Doutor Luiz Fernando 

Dias de Oliveira e Doutor Adriano Carpino Prado, os investigadores de polícia Márcio Ribeiro 

Marinho e Rafael Luis Leite Moreira, os agentes policiais Eduardo Donizete Dias e Wagner Maria 

César Diniz, e o escrivão de polícia Sandro Luis Ribeiro dos Santos, pela celeridade da 

persecução criminal dos autores do crime de homicídio ocorrido no dia 6 de novembro de 2022 

no bairro Itaici”. 

Arthur Spíndola, “Congratula a Focinho Amigo Indaiatuba pelo sucesso na realização do bingo 

beneficente ocorrido no domingo, dia 13 de novembro”. 
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Silene Carvalini, “Congratula a funcionária pública Rosangela Bega pelos relevantes serviços 

prestados na Prefeitura Municipal de Indaiatuba”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente.  

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

palavra o vereador Hélio Ribeiro. Queria registrar o presença do presidente da Apae, Senhor 

Fernando Civolani. Parabéns pela festa, viu?  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos novamente, cumprimentar a minha 

amiga Viviane Barnabé, secretária adjunta da Assistência Social. A Rosangela está aí? Está? 

Não estou enxergando, meus óculos estão muito embaçados, não estou vendo. E através da 

Viviane cumprimentar a moção que foi feita à Rosangela pelos anos de trabalho prestado junto 

a Secretaria de Assistência Social. Tive oportunidade de estar com ela e sei a capacidade duelo 

enquanto foi funcionária da nossa querida prefeitura e da Secretaria de Assistência Social.  

Apresentei duas moções, uma delas é para o Senhor Agnaldo Hubert, que é o presidente da 

Associação dos Ciclistas aqui de nossa cidade. Recentemente ele foi indicado a fazer parte da 

Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana de Ciclismo da Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo. Às vezes quando alguém é indicado, nós perguntamos: o que ele vai fazer lá? Ele 

vai fazer muita coisa. Vai participar de discussões importantes, de ações que visam melhorar o 

que se refere à mobilidade urbana, principalmente relacionado ao ciclismo.  

Eu creio que Indaiatuba vai estar bem representada através do Agnaldo Hubert, pela experiência 

que ele tem e a capacidade que ele tem já há bastante tempo como presidente da Associação 

de Ciclismo aqui de nossa cidade. Parabéns, Agnaldo, que você possa nos representar lá da 

melhor maneira possível.  

A segunda moção eu fiz a Apae, através do Fernando Civolani e da Mariza Bernardinetti, que 

está aqui nesta noite, e que eu desde que eu estou vereador sempre os vejo participando da 

Feira de Bondade. Essa foi a vigésima segunda feira. Nós sabemos hoje o quanto é difícil presidir 

uma instituição, uma entidade, uma OSC. E os dirigentes da Apae, ao longo desses anos, o 

Fernando não tem deixado cair essa bola junto com a Mariza, e toda a sua diretoria tem feito um 

excelente trabalho frente à Apae. Eu tive lá no sábado com a minha esposa e a minha filha e vi 

a amplitude que se tornou a Feira de Bondade. Cada ano que passa, ela está melhorando mais, 

até porque a [ininteligível] agora é um espaço que pode receber as pessoas, muitas pessoas lá, 

muitas atrações culturais, não parava, era uma atrás da outra, várias atrações lá, além da praça 

de alimentação. Os expositores que estavam lá vendendo todo tipo de produto. Parabéns, 
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Fernando, parabéns, Mariza, leve os cumprimentos desta Casa à diretoria da Apae, a todos que 

estiveram envolvidos nessa Feira da Bondade que aconteceu agora no dia oito, nove, dez e onze 

de novembro. Parabéns. Obrigado, presidente.  

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

a palavra a vereadora Silene Carvalini.  

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

o presidente, em nome de quem eu cumprimento a Mesa, nobres vereadores, vereadora Ana, 

demais públicos aqui presentes, imprensa. A minha homenageada é a Rosangela. Infelizmente, 

agora na saída ela teve um imprevisto e não pôde vir. Mas eu vou deixar aqui registrado porque 

a Rosangela trabalhou trinta e oito anos e dez meses na Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Ela 

trabalhava na Secretaria Municipal de Assistência Social, por quatro anos que ela ficou fora e 

que ela trabalhou em um projeto do fundo social. Hoje nós queremos homenagear por ela ter 

conquistado a sua justa aposentadoria. Nós sabemos foi apenas um encerramento de uma das 

suas etapas de sua vida. A Rosangela está concluindo a faculdade de direito e ainda tem muito 

aí que aproveitar da sua vida e desfrutar da sua faculdade. Eu deixo a homenagem, já agradeço 

aos vereadores que vão aí votar essa moção para homenagear a Rosangela. Obrigada.  

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

moções estão em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ah, vai falar, 

Índio? Está com a palavra o vereador Índio.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Obrigado, presidente. Cumprimentar a Jeniffer 

também, a colega tradutora. Sr. Presidente, hoje eu fiz três moções tá? Fiz uma moção, entre 

elas, para o Jonas do Gaadin e o Victor. Jonas e o Victor, estão aqui na frente, a gente muitas 

vezes reclama das situações da nossa vida, mas esses são exemplo para a gente. O Jonas, eu 

vou falar aqui, até carreguei ele no colo quando era criança, a mamãe dele está aí, né, Jonas? 

É um guerreiro, os dois são guerreiros. Tanto que agora eles foram convocados para jogar na 

Seleção Brasileira Sub-20 no Rio de Janeiro. Então, queria parabenizar vocês pelo exemplo que 

vocês são, pelas pessoas que vocês são. E o Dedé também, que está aqui, porque é uma pessoa 

que é formidável. Dedé, parabéns pelo trabalho que você faz no Gaadin. Como está aqui um 

exemplo, o futuro que se Deus quiser, vai estar na Europa aí também se destacando e 

representando Indaiatuba. Que Deus abençoe muito vocês e continue sempre assim, sendo esse 

menino bom, esse menino carinhoso, que está levando também muita coisa maravilhosa para 

nossas crianças.  
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Eu quero falar também aqui, meu presidente, de um amigo que eu aprendi a gostar dele, não só 

eu, mas muitos que estão aqui, uma pessoa [ininteligível], uma pessoa maravilhosa, uma pessoa 

que sua família inteira de Indaiatuba, sua família, é uma pessoa de nome na nossa cidade, tanto 

que eles são da época do Zé Carlos Toninho, Clain Ferrari, passou por todos esses prefeitos, 

Romeu Zerbini, tudo pessoas carinhosas mesmo. Como a minha amiga Ana já entregou quem é 

meu homenageado também de hoje, é o Luiz Scachetti. Você hoje é meu homenageado por tudo 

que você representa na cidade da Indaiatuba, pelo crescimento da cidade de Indaiatuba.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Por favor, fique em pé, Luiz. Uma salva de 

palmas para ele.  

[Aplausos]  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Obrigado, presidente. O presidente adiantou a 

minha chamada, mas eu agradeço, tá bom? O Luiz, há mais de trinta anos, gente, ele é 

empresário da gastronomia. O Luiz já tem mais de cinco mil eventos realizados. Presidente, o 

Luiz já fez mais de dois mil e quinhentos casamentos. Imagina quantas famílias esse homem 

não fez no estado de São Paulo inteiro aí. O Luiz, o pai dele, para quem sabe [ininteligível] Vale 

das Laranjeiras que todos nós falamos aqui, o pai dele que praticamente começou lá. Como? O 

pai dele convidava os moradores que chegavam ali para cada um plantar um pé de laranja. Por 

isso que hoje é intitulado Vale das Laranjeiras. A importância que esse homem tem aqui na nossa 

cidade. O Luiz, hoje, ele emprega mais de cinquenta colaboradores que trabalham com ele. 

Então, Luiz, eu quero te parabenizar por tudo que você faz na cidade Indaiatuba. Eu tenho mais 

para falar de você, mas em breve você vai ter outra grande surpresa, tá? Aí nesse momento vai 

ser o momento que eu tenho certeza que você vai chorar. Aqui, Luiz, um abraço, você é o meu 

homenageado também dessa noite. Muito obrigado.  

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

quero parabenizar todos os homenageados de hoje, pessoal do Gaadin, pessoal da Apae. Eu 

conheci bem o pai do Luiz, conheci o pai dele e o tio dele. Íamos para a Romaria de Pirapora. 

Eles gostavam muito de charrete, Eduardo Scachetti e o Luiz Scachetti. Não sei se você é filho 

do Eduardo ou do Luiz? Do Luiz, né? Eram dois irmãos, nós gostávamos muito de cavalo.  

SR. LUIZ SCACHETTI: [pronunciamento fora do microfone].  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): É, seu pai deixou muitas lembranças boas. 

E gostaria de parabenizar a todos.  
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As moções continuam em discussão. As moções estão em votação. Os vereadores favoráveis 

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

unanimidade. Vamos para as matérias apresentadas. Com a palavra a primeira-secretária Silene 

Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia. Perdão. Está aqui, está 

certo. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone].  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Alexandre Peres, “Denomina Rua José Mendes 

de Souza o logradouro público do Jardim Bom Sucesso”. Às comissões.  

Silene Carvalini, “Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos o Dia Municipal de 

Conscientização e Orientação do Lúpus Eritematoso Sistêmico no município de Indaiatuba”. Às 

comissões.  

Pepo, “Denomina Rua Yvette Battisti Wanderley o logradouro público do Parque Barnabé”. Às 

comissões.  

Sérgio Teixeira, “Dispõe sobre a conservação, proteção e preservação da avifauna silvestre 

nativa, residente ou em rota migratória, em especial da ave popularmente conhecida como 

Caboclinho, mediante a regeneração, utilização e proteção da vegetação nativa no município de 

Indaiatuba”. Às comissões.  

Executivo Municipal, “Dispõe sobre o licenciamento de atividades que gerem poluição sonora no 

âmbito do município de Indaiatuba e dá outras providências”. Às comissões.  

Executivo Municipal, “Dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestruturas de 

suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação autorizadas e homologadas pela 

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL –, nos termos da legislação federal vigente, 

e dá outras providências”. Às comissões.  

Executivo Municipal, “Autoriza a transposição e transferência de dotações orçamentárias 

consignadas no orçamento vigente”. Às comissões.  

Executivo Municipal, “Institui o novo Plano Diretor do Município de Indaiatuba e dá outras 

providências”. Às comissões.  
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Executivo Municipal, “Institui a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Indaiatuba 

que dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo e dá outras providências”. Às 

comissões. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Temos requerimento de urgência. Gostaria 

que a primeira-secretária lesse.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: [ininteligível].  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu quero que ela leia para a gente, por favor. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 34/2022, “Autoriza repasse de 

recursos financeiros vinculados à Secretaria Municipal de Saúde em favor das entidades que 

especifica que e dá outras providências”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos votar em... recebi esse projeto às 

cinco e quinze da tarde do Executivo. É um projeto que trata-se de repasse de recursos 

financeiros para as entidades, para a Apae e para o Cirva. O Arthur trouxe o projeto em mãos e 

eu gostaria de pedir licença do Plenário para votar em regime de urgência, ok? Por favor, leia o 

requerimento. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura do 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 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza repasse 

de recursos financeiros vinculados à Secretaria Municipal de Saúde em favor das entidades que 

específica e dá outras providências tramite em regime de urgência especial. Sala das sessões, 

21 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 

contrário se manifestem. O pedido de urgência foi aprovado. Peço para que a primeira-secretária 

leia o projeto.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 34/2022, “Autoriza 

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

entidades que especifica e dá outras providências”.  

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

o vereador líder do governo Arthur Spíndola.  
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VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Obrigado pela palavra novamente, Sr. 

Presidente. Eu quero agradecer de antemão aos vereadores mais uma vez dessa legislatura que 

aprovaram em regime de urgência para que a gente possa apreciar isso daqui. É uma constante 

do presidente Pepo, acho que ele já falou em umas cinco, seis votações esse ano, o 

compromisso que ele fez como presidente da Câmara de dar andamento a tudo que é importante 

para o nosso município, a tudo que é importante, principalmente que nós estamos votando do 

nosso terceiro setor e que ajuda a nossa população, né, Pepo? Parabéns mais uma vez pela sua 

condução e agradeço aos vereadores o regime de urgência. Apenas para uma questão de 

transparência à sociedade de Indaiatuba, para que vocês saibam o que está sendo repassado 

ao nosso terceiro setor. Eu vou falando o nome da entidade. Lembrando que esse valor é anual, 

tá bom? É uma forma de subvenção que é paga mensalmente [ininteligível] um valor que eu 

estou relatando aqui é anual. Para a Apae o valor de subvenção social até o limite de seiscentos 

e trinta e oito mil reais, para a Aprai, Associação de Proteção aos Animais, até o limite de 

quarenta e cinco mil reais, para o [ininteligível] até o limite trezentos e quarenta e dois mil reais, 

para o Lar de Velhos Emmanuel trezentos e quarenta e dois mil, ao Cirva, grande trabalho 

realizado com o TEA, né, Silene? Tem que aprender direitinho, TEA, setecentos e vinte e dois 

mil e quatrocentos reais, a Upar, trinta e quatro mil reais. Lembrando que isso daqui é um termo 

de fomento realizado entre as entidades e o poder público. E lembrando também que essa é só 

uma das formas como esse governo, como essa gestão lida com o nosso terceiro setor. Temos 

também o Funcri, temos outras formas que a gente arrecada e repassa para entidades que fazem 

um trabalho sério. E peço mais uma vez o voto favorável dos vereadores em relação a esses 

projetos. E lembro as entidades também. É muito importante deixar claro quão importante 

também é o voto desses vereadores para esse tipo de recurso. Se nós não temos uma Câmara 

alinhada, não temos vereadores que pensam na população, temos pessoas aqui em mandato, e 

que não é o caso, essa Câmara é muito transparente, mas se tivéssemos pessoas aqui que 

pensam em algum tipo de vantagem, pensam apenas no próprio umbigo ou fazem um mandato 

ruim, nós teríamos problemas. Então os representantes do Legislativo são muito importantes 

para que a gente tenha esse tipo de trabalho. E que continue funcionando e que esse terceiro 

setor continue recebendo esses recursos. Por isso eu peço voto favorável a todos. Obrigado, Sr. 

Presidente.  

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

está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 
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manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Agradeço a todos pelo voto. Com palavra 

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

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto Decreto Legislativo número 25/2022, 

Mesa da Câmara Municipal, “Dispõe sobre autorização para o vice-prefeito municipal de 

Indaiatuba licenciar do cargo para gozo de férias”. Votação única simples.  

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

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

projeto foi aprovado. Com a palavra a primeira-secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei 185/2022, 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”. Votação única simples. 

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

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

projeto foi aprovado. Com a palavra a primeira-secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei 186/2022, Arthur Spíndola, 

“Denomina Edna Casagrande Milani o logradouro público que específica”. Votação única 

simples.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Peço que a vereadora leia todos os projetos 

que são da mesma matéria para nós votarmos em bloco.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei 187/2022, Hélio Ribeiro, 

“Denomina Álvaro Pascoal Bernardinetti o logradouro público do Loteamento Parque Barnabé”. 

Votação única simples. 

Projeto de Lei número 189/2022, Silene Carvalini, “Denomina Vera Ferigatti Brunetti o logradouro 

público do Loteamento Jardim Laguna”. Votação única simples.  

Projeto... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Pode ler. Desculpa. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei 193/2022, Alexandre Peres, 

“Denomina Rua Elisabeth Novacek Ribeiro o logradouro público do Residencial Maria Candida”. 

Votação única simples.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): São quatro projetos, né? Esses projetos 

estão em discussão. Com a palavra o vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Boa noite aos colegas 

vereadores, boa noite à imprensa. Boa noite a todos que estão aqui prestigiando mais uma 

sessão. Eu queria cumprimentar aqui o Scachetti, meu amigo, que foi homenageado agora há 

pouco. Grande amigo, o conheço há muito tempo. Também quero cumprimentar aqui a Elaine, 

do Saae, que sempre está aqui presente com a sua amiga do PSOL, não é isso? E quero aqui 

cumprimentar também o Fernando Civolani, que é um grande amigo, Mariza ao lado dele. 

Fernando está contente porque acabamos de aprovar mais de seiscentos mil reais para a Apae, 

né, Fernando? Você que é o presidente da Apae, você sabe o quanto esse dinheiro é importante 

para esse serviço maravilhoso que você e toda a sua equipe faz junto a Apae.  

Bom, eu aqui vou falar de um projeto que eu apresentei com muita satisfação, que homenageia 

através de nome de logradouro a Dona Elisabeth Novacek Ribeiro. A Dona Elisabeth veio com 

sua família nos anos setenta aqui para Indaiatuba, junto com seu marido Sílvio, que está aqui 

presente, e veio também com os filhos Patrick e a Priscila, que são meus amigos de infância. 

Aliás, vieram para cá morar na Voluntário João dos Santos, lá no Pau Preto, moravam 

praticamente em frente da minha casa. A gente teve uma amizade muito forte, muito íntima por 

muito tempo e é um prazer enorme eu poder estar hoje homenageando a Dona Elisabeth, que 

adorava essa cidade, aliás, ela adotava essa cidade como se fosse sua. E que considerava, ela 

que veio de São Paulo para cá junto com a família, ela se considerava uma paulistana de 

nascença, mas uma indaiatubana de coração. E, hoje, através do nosso Legislativo, dessa 

Câmara Municipal e desse vereador aqui, Indaiatuba retribui esse carinho que ela sempre teve 

pela nossa cidade homenageando-a através de um nome de logradouro. Todos que recebem 

nome de logradouro aqui em nossa cidade, essas pessoas são eternizadas na história de 

Indaiatuba. Porque todo o histórico para poder chegar até aqui a Câmara e para poder ser 

aprovado passa lá pela Casa da Memória, antigo Pró-Memória, e fica arquivado lá. Então daqui 

cem anos, se alguém vir o nome de placa de... o nome de algum homenageado na placa e for 

querer procurar na Fundação Pró-Memória ou Casa da Memória hoje, vai estar lá todo o histórico. 

Acaba eternizando a pessoa na história da nossa cidade. Então, foi feito com um carinho muito 

grande, viu, Silvio? E transmita o meu sincero abraço à Priscila e ao Patrick Ribeiro. Parabéns, 

Silvio.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Os projetos continuam em discussão. Os 

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

manifestem. Os quatros projetos foram aprovados em bloco. Com a palavra a primeira-secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 202/2022, Executivo 

Municipal, “Revoga a Lei número 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”. Votação única simples.  

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

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

projeto foi aprovado, Com a palavra primeira-secretária Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei 188/2022, Executivo Municipal, 

“Autoriza alienação de lotes remanescentes localizados no Distrito de Micros e Pequenas 

Empresas – Dimpe I – e dá outras providências”. Segunda 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.  

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): Leandro Pinto.  

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Hélio Ribeiro.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável.  

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável.  

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável.  



 
 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): 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): 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 e o projeto foi 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei 199/2022, 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 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”. Primeira votação simples.  

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

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

projeto foi aprovado por unanimidade.  

Não tem nenhum vereador para a Palavra Livre, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, 

nobres colegas de trabalho, imprensa falada e escrita, todos os homenageados. E declaro 

encerrada 33ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e dois. Que Deus abençoe a vida de cada 

um. 

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 16 minutos] 

 

LEGENDA: 
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(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


