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3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 22 de fevereiro de 2023 

 

Às dezessete horas e trinta e seis minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e 

três, 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 1ª 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 HÉLIO ALVES RIBEIRO – “Cada um, conforme a graça que recebeu, ponha-

se a serviço dos outros, como bom administrador da multiforme graça de Deus.” (1 Pedro, 

capítulo 4, versículo 10), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura 

e votação da Ata da 36ª Sessão Ordinária, de 12 de dezembro de 2022. APROVADA (por 

unanimidade); Balancete 01/2023 – Presidente da Câmara Municipal - Balancete referente ao 

mês de dezembro de 2022; Balancete 02/2023 – Presidente da Câmara Municipal - Balancete 

referente ao mês de janeiro de 2023; OFCR nº 02/2023 – Executivo Municipal - Of. DTL/GP nº 

07/2022 - Informa período de gozo de férias (10 dias) do Prefeito Municipal, no período de 16 de 

janeiro a 25 de janeiro de 2023. Com a palavra, o Sr. Presidente registrou a presença do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Nilson Alcides Gaspar, convidado a sentar-se à Mesa. 

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

(as restantes foram mantidas na ata):  Nº 1/23 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Providenciar 

implementação de um posto de coleta fixo para que os voluntários possam agendar a doação de 

sangue;  Nº 2/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar a pintura da sinalização de solo da 

Rua Siqueira Campos, no trecho entre as ruas Pedro Gonçalves e XV de Novembro;  Nº 3/23 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar reforço na sinalização de solo ao longo da 

Avenida Presidente Vargas;  Nº 4/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar redutor de 

velocidade (lombada) na Rua Ângelo Petrilli, entre a Avenida Eng. Fábio Roberto Barnabé e Rua 

Araguaia, Vila Almeida;  Nº 5/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar recuperação asfáltica na Rua 
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Humaitá, entre os números 539 e 734;  Nº 6/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar lombadas em 

ambos os lados na Rua Christiano Seleguin, altura do número 791;  Nº 7/23 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Construir uma praça com área de lazer no Jardim Veneza;  Nº 8/23 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Tomar medidas para dar cumprimento às disposições da Lei Municipal nº 4.085, de 

05 de novembro de 2007;  Nº 9/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar aparelho de ar 

condicionado ou ventiladores no setor de internação da UPA;  Nº 10/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO 

- Substituir as placas indicativas com nomenclatura das ruas no Bairro Jardim Monte Carlo;  Nº 

11/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Providenciar, junto à Caixa Econômica Federal, estudo de 

viabilidade de implantação de uma Casa Lotérica no Jardim Carlos Aldrovandi;  Nº 12/23 - 

OTHNIEL HARFUCH - Implementar um treinamento de evacuação nas escolas do Município;  Nº 

13/23 - OTHNIEL HARFUCH - Implantar o programa “Esta Vaga não é sua nem por um minuto”, 

reforçando campanhas pelo respeito aos direitos das pessoas com deficiência e idosos;  Nº 14/23 

- OTHNIEL HARFUCH - Adotar medidas para que seja fornecida merenda escolar diferenciada 

para os alunos diagnosticados como diabéticos, obesos e celíacos em todas as unidades 

escolares da rede pública;  Nº 15/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar lombadas em ambos os 

lados das ruas João Martini e João Marqui, altura do número 295;  Nº 16/23 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Instalar um ecoponto de coleta seletiva no Parque das Bandeiras;  Nº 17/23 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Realizar recapeamento em toda a extensão da Rua Sebastião Pereira 

da Silva, Jardim Moacyr Arruda;  Nº 18/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Instalar um parquinho 

cercado para as crianças, na Praça Laercio Neumeister - Vô - Cidade Nova II;  Nº 19/23 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco em toda a extensão da Rua Vicente 

Ferrer, Jardim Pau Preto;  Nº 20/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa 

buraco na Rua Padre José de Anchieta, Jardim Pau Preto;  Nº 21/23 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Providenciar repintura das faixas de Parada obrigatória (PARE) e faixas de 

pedestres em toda a extensão da Rua Pedro Gonçalves - Bairro Jardim Pau Preto;  Nº 22/23 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar semáforo para travessia de pedestres na Rua da Primaveras, 

altura do n° 1050, em frente à entrada do Parque Mall;  Nº 23/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Implantar rampa de acessibilidade ou escada com corrimão no canteiro central da Avenida Clóvis 

Ferraz de Camargo, onde ocorre a interseção em "T" com a Rua Edeltrudes de Souza de Oliveira;  

Nº 24/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar câmeras de segurança e monitoramento no Jardim 

Morada do Sol;  Nº 25/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a realização da limpeza e a 

manutenção contínua dos bueiros na Rua Domacir Stocco Junior, Bairro Jardim Califórnia;  Nº 

26/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar estacionamento rotativo pago - Zona Azul na rua 

Domingos de Genaro Neto e na rua existente junto à lateral do Shopping 13 de Maio;  Nº 27/23 
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- HÉLIO ALVES RIBEIRO - Instalar lixeiras na área de lazer em torno da Rua Jacob Lyra, próximo 

aos eucaliptos;  Nº 28/23 - OTHNIEL HARFUCH - Realizar análise de tempo nos semáforos do 

cruzamento da Av. Eng. Fabio Roberto Barnabé e Av. Manoel Ruz Peres;  Nº 29/23 - ANA MARIA 

DOS SANTOS - Disponibilizar, semanalmente, o plantão de uma equipe de profissionais da 

saúde e uma ambulância para atendimento aos frequentadores do Parque do Mirim e região;  Nº 

30/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Criar plano de arborização em toda a extensão do canteiro 

central da Avenida Horst Frederico João Heer;  Nº 31/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Remover 

lombada existente na Rua Haiti, em frente ao nº 109, Parque Boa Esperança;  Nº 32/23 - HÉLIO 

ALVES RIBEIRO - Criar plano de arborização em toda a extensão da Avenida Luiz Bruno Petrilli, 

Parque Residencial Sabiás;  Nº 33/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Realizar pintura de uma faixa 

de pedestres na Av. Francisco de Paula Leite, n° 3.465, em frente ao Habib's;  Nº 34/23 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Readequar a sinalização de trânsito e realizar melhorias do complexo viário na 

saída do Distrito Indústria, altura do número 733, da Rua Diamante, e acesso à rodovia;  Nº 35/23 

- ANA MARIA DOS SANTOS - Instalar banheiros sustentáveis no Parque Ecológico do Buru, 

Parque Campo Bonito;  Nº 36/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Executar com urgência a 

operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Presidente Vargas;  Nº 37/23 - OTHNIEL 

HARFUCH - Efetuar a construção de espaço coberto para os zeladores da Praça Roque Torce 

Filho (Bosque da Cerejeira);  Nº 38/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar uma academia 

municipal no bairro Jardim Brasil;  Nº 39/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a limpeza e 

roçagem na praça do Bairro Camargo Andrade, localizada na Rua Henrique Mora, de fronte ao 

número 138;  Nº 40/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Criar mais vagas de estacionamento para 

idosos, deficientes, mobilidade reduzida para estacionamentos públicos, coletivos e privados no 

Município de Indaiatuba;  Nº 41/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar o 

desassoreamento no córrego localizado na área verde do Jardim Montreal Residence, 

Condomínio Casa Bella e Residencial Flamboyant;  Nº 42/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Efetuar o recapeamento da Alameda das Perobas no Colinas do Mosteiro de Itaici;  Nº 43/23 - 

HÉLIO ALVES RIBEIRO - Implantar um Projeto Social de Natação com crianças portadoras do 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) a partir de 03 anos de idade;  Nº 44/23 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Realizar asfaltamento do estacionamento interno do Hospital Dia;  Nº 45/23 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar estudo para manutenção da pista de caminhada no Parque das Frutas;  

Nº 46/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar uma alternativa de rota segura (ciclofaixa) em 

toda a extensão da Rua Almirante Tamandaré - Cidade Nova II;  Nº 47/23 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Pleitear, junto ao Governo do Estado, a liberação de recursos necessários 

para a realização do desassoreamento da Barragem do Parque do Mirim;  Nº 48/23 - 
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ALEXANDRE CARLOS PERES - Reajustar o valor do Vale-Cesta dos servidores públicos 

municipais, autárquicos e fundacionais, para o valor mínimo de R$ 529,78, conforme 

levantamento de preços da cesta básica nas capitais brasileiras aferido pelo Dieese;  Nº 49/23 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Tomar providências para aplicar reajuste de 15% no piso base salarial 

dos professores da rede municipal de Indaiatuba, publicado no Diário Oficial da União desta 

terça-feira, 17 de janeiro de 2023;  Nº 50/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a limpeza da 

praça existente no cruzamento da Rua Guaicurus com a Rua Bororó;  Nº 51/23 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Realizar a sinalização de solo (faixa amarela no meio fio) na Avenida Itororó, 

próximo ao cruzamento com a Rua 09 de Julho;  Nº 52/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a 

reforma e manutenção do ponto de ônibus na Av. Engenheiro Fabio Roberto Barnabé;  Nº 53/23 

- ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar o recapeamento asfáltico da R. Armando Salles de 

Oliveira, altura do número 541 ao 623;  Nº 54/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar 

análise para a detecção da qualidade da água da Praça Elis Regina - Chafariz;  Nº 55/23 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a instalação de redutores de velocidade na Rua Barcelona 

- Jd. Europa;  Nº 56/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Tapar o buraco existente na Rua Rosa da 

Mata, acesso ao Residencial Bira da Mata;  Nº 57/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar 

estudos de planejamento operacional da linha de ônibus 302, com itinerário do Terminal Prefeito 

Alberto Brizola (Ponto Cidadão) até Bairro Tombadouro (Conjunto Habitacional Caminho da Luz);  

Nº 58/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Incluir no rol dos medicamentos distribuídos gratuitamente 

aos usuários do SUS os seguintes medicamentos de uso tópico ocular: MAXFLOX-D, 

CYLOCORT, OFTPRED, PREDFORT;  Nº 59/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar academia 

ao ar livre na Rua Oswaldo Groff, de fronte ao número 200;  Nº 60/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Efetuar recuperação asfáltica na Av. Francisco de Paula Leite entre os números 524 ao 1144, 

sentido Centro/Bairro;  Nº 61/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar recuperação asfáltica na Rua 

Quinze de Novembro, a partir do número 555 até a Rua Convenção;  Nº 62/23 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Intensificar a fiscalização de trânsito nas áreas centrais da cidade;  Nº 63/23 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo visando a instalação de iluminação de LED por placas de 

energia solar e tomadas para carregamento de celular nos pontos de parada de ônibus de todo 

município;  Nº 64/23 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Avaliar o controle do tráfego de veículos 

na Avenida Presidente Vargas, anterior ao cruzamentos de vias com a Rua Ranulfo Fonseca, na 

Vila Homero;  Nº 65/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Efetuar a manutenção e reforma do 

playground infantil, bem como a substituição da areia do campo de futebol da área de lazer 

localizada no Conjunto Habitacional Veredas da Conquista;  Nº 66/23 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Efetuar a fiscalização da água que está escorrendo pelo muro do Condomínio 
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Residencial Village Terras de Indaiá, localizado na Rua Carlos Pucci, altura do número 10, no 

Jardim Dr. Carlos Augusto de Camargo Andrade;  Nº 67/23 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Reavaliar o tipo de tinta utilizada para a demarcação da sinalização gráfica horizontal das vias 

públicas do município;  Nº 68/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Criar o museu da história do 

“Centenário do Esporte Clube Primavera” no município de Indaiatuba;  Nº 69/23 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Efetuar instalação de isolante térmico e exaustores no Ponto Verde - Feira da 

Agricultura Familiar Agenor Tachinardi;  Nº 70/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar um 

placar no campo de futebol da Vila Avaí;  Nº 71/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar instalação 

de bebedouro no setor de mecânica na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - 

SEMURB;  Nº 72/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Disponibilizar uma ambulância com profissionais 

da saúde para prestar socorro imediato em casos de emergência ou lesões causadas durante 

os jogos da Copa Vila Avaí, campeonato de futebol amador que acontece no Campo da Vila 

Avaí;  Nº 73/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco na Rua Tuiuti, 

esquina com a Rua Alberto Santos Dumont — Bairro Cidade Nova;  Nº 74/23 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Efetuar instalação de um sistema semafórico entre a Avenida Almirante 

Tamandaré com a Rua Ademar de Barros;  Nº 75/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Efetuar 

instalação de um redutor de velocidade na Rua Tupiniquins, próximo ao cruzamento da Rua 

Caipó — Jardim Maria Helena;  Nº 76/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Implantar uma 

academia ao ar livre na praça ao lado da Estação Cultura — localizada na Rua Convenção;  Nº 

77/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Efetuar repintura das faixas de "parada obrigatória" 

(PARE) e faixas de pedestres no entorno da EMEB Osório Germano e Silva filho - Jardim São 

Paulo;  Nº 78/23 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para o aumento da linha de 

ônibus para os alunos SENAI;  Nº 79/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar a sinalização 

viária de redução de velocidade na Rua Jacarandá Branco, entre os números 161 ao 199, do 

Bairro Parque Campo Bonito ;  Nº 80/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar melhorias, serviço de 

roçagem do mato e manutenção na praça existente no Jardim Casa Blanca;  Nº 81/23 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Efetuar revitalização e melhorias na iluminação da praça existente na Rua 

Amadeu Schreiner, de fronte ao número 207, Jardim Santiago;  Nº 82/23 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Realizar o recapeamento da Rua Hercules Mazzoni;  Nº 83/23 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco na Rua Nicanor Francisco Ferraz — Jardim 

Regina;  Nº 84/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Organizar e agilizar o atendimento de crianças 

com o TEA - Transtorno do Espectro Autista, em todo o município;  Nº 85/23 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Realizar a reforma do calçamento no trecho compreendido entre a Rua Aimoré e Rua 

Carlos Pucci, próximo aos números 645 e 648, Jardim Dr. Carlos Augusto de Camargo Andrade;  
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Nº 86/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Instalar cobertura para proteção na parada de ônibus na 

Rua Carlos Pucci, próximo aos números 09 e 10 - Jardim Doutor Carlos Augusto de Camargo 

Andrade;  Nº 87/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Interceder junto as Secretarias responsáveis 

para que seja executada com urgência a operação tapa buracos em toda extensão da Rua 

Claudionor Carlos Galvão, Parque São Lourenço;  Nº 88/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Efetuar a limpeza da praça, bueiros e poda de galhos de árvores na Rua Carlos Pucci com Rua 

Aimoré, Bairro Jardim Doutor Carlos Augusto de Camargo Andrade;  Nº 89/23 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Estudar a viabilidade para a contratação de médicos plantonistas para atuarem junto 

às Unidades Básicas de Saúde do nosso município;  Nº 90/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Implantar ciclofaixa no trajeto da Av. Horst Frederico Joao Herr até a JSL S/A., Rua Moises 

Valezin, Caldeira;  Nº 91/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar recuperação de pavimentação 

asfáltica na Rua Moises Valezin, Caldeira;  Nº 92/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Estudar 

a viabilidade técnica de implantar um conjunto semafórico ou travessia de pedestres elevada na 

Rua Siqueira Campos, antes do cruzamento com a Rua Pedro de Toledo, no Centro;  Nº 93/23 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar o recapeamento de asfalto e repintura da faixa de pedestres 

nas proximidades do centro esportivo da CECAP;  Nº 94/23 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - 

Interceder junto à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU/SP com 

o objetivo de disponibilizar uma linha intermunicipal direta para a Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) e Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas);  Nº 

95/23 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para a adoção do método ABA para 

tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede pública municipal de 

saúde;  Nº 96/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Verificar viabilidade técnica para implantação de 

estacionamento 45 graus na Rua lvan Roberto Canavezi, entre os números 215 e 363, Jardim 

Regina;  Nº 97/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Efetuar realocação do sistema semafórico 

localizado na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, próximo ao número 4807, no Jardim Tancredo 

Neves, por ser ineficaz no local atual;  Nº 98/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar semáforo para 

travessia de pedestres com temporizador de trânsito na Avenida Coronel Antônio Estanislau do 

Amaral, altura do número 286, Itaici;  Nº 99/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Executar operação 

tapa-buracos em toda extensão da Avenida Visconde de Indaiatuba;  Nº 100/23 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Efetuar recapeamento de asfalto em toda extensão da Rua José de Campos, Jardim 

São Conrado;  Nº 101/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Podar árvore localizada na Rua José de 

Campos, n° 1126, Jardim São Conrado;  Nº 102/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar um 

estudo, em caráter de urgência, para fechar os retornos da Av. Itororó, Bairro Cidade Nova I;  Nº 

103/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Fazer paisagismo no canteiro central da Av. Antônio José 
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Petrilli – Jardim Park Real;  Nº 104/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar o reparo no 

escoamento da água, na Rua Victorio Zoppi, em frente aos números 74 e 84 – Vila Costa e Silva;  

Nº 105/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar estudo para substituição total da iluminação da 

Alameda Antônio Ambiel, a partir da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes até Rod. Eng. Paulo 

de Társo Souza Martins, por iluminação de LED;  Nº 106/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Implantar 

redutor de velocidade (lombada) na Rua José Paulo lfanger, Jardim dos Sabiás, altura do número 

405;  Nº 107/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar melhorias no transporte público em geral 

no município;  Nº 108/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar redutor de velocidade no trecho 

da Avenida Presidente Vargas, na altura da concessionária Paganini Mitsubishi Motors;  Nº 

109/23 - SILENE SILVANA CARVALINI - Assegurar as mulheres o direito a acompanhante 

durante as consultas médicas, exames e demais procedimentos clínicos nos estabelecimentos 

de saúde públicos e privados;  Nº 110/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar um estudo para 

denominação e instalação de placas de identificação nas ruas que ainda não possuem nome no 

condomínio Jardim Laguna;  Nº 111/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar melhorias no tráfego 

de veículos no condomínio Jardim Laguna;  Nº 112/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Fazer estudo 

para reparo (buraco) no piso na Rua Sérgio Mário de Almeida, 806, Jardim Morada do Sol;  Nº 

113/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar a revitalização da área verde do terreno na Rua 

Sérgio Mário de Almeida, em frente ao número 986, Jardim Morada do Sol;  Nº 114/23 - HÉLIO 

ALVES RIBEIRO - Efetuar um estudo junto ao Governo do Estado de São Paulo para verificar a 

viabilidade de instalar uma Delegacia de Ensino no Município de Indaiatuba;  Nº 115/23 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao setor competente para determinar que a empresa 

concessionária/permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica efetue 

vistorias em todos os postes de nosso município;  Nº 116/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Podar 

as árvores e fazer a manutenção dos muros da Escola Estadual Professor Carlos Tancler;  Nº 

117/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Fazer um estudo para instalação de vagas exclusivas para 

motos na Rua Cinco de Julho n.º 1003 - Centro;  Nº 118/23 - OTHNIEL HARFUCH - Providenciar 

a transformação do canteiro central da Avenida Vitoria Rossi Martini, Distrito Industrial, em 

estacionamento 45º graus;  Nº 119/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Efetuar um estudo de 

trânsito na Avenida Francisco de Paula Leite e no cruzamento entre a Rua Jacob Lyra e João 

Wolf Filho para instalação de um sistema semafórico;  Nº 120/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS 

- Efetuar um estudo na Praça Vereador Roberto dos Anjos, situada na Rua Dr. Sérgio Mário de 

Almeida, no Jardim São Conrado, para implantar lixeiras subterrâneas a fim de evitar lixos 

jogados incorretamente na praça;  Nº 121/23 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto 

à ARTESP e ao Governo do Estado de São Paulo para a instalação de passarela para passagem 
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de pedestres na Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, sobretudo, nas imediações 

do Km 48,5;  Nº 122/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Priorizar no sistema vagas para 

crianças com deficiências (PCD) nos complexos esportivos;  Nº 123/23 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Providenciar a substituição do veículo oficial (Fiat Palio) da UBS 07 (Unidade Básica 

de Saúde) do Jardim Morada do Sol;  Nº 124/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Executar, com 

urgência, a operação tapa - buracos na Rua Sílvio CandelIo, no Jardim Morada do Sol;  Nº 125/23 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar recapeamento/recuperação asfáltica na Rua Ignacio Ambiel 

Junior;  Nº 126/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar tela alambrado de proteção na quadra 

existente na Praça Luiz Narezzi - Vila Suíça;  Nº 127/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Promover a 

revitalização e manutenção da Praça Miyoji Takarara, localizada na Rua Olímpia Cândida de 

Andrade, Jardim Kioto;  Nº 128/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Construir uma escada/rampa de 

acesso para travessia do canteiro central entre as Ruas Soldado João Carlos de Oliveira e Rua 

Alcides Pirone, em frente à CONI - Comunidade Negra de Indaiatuba;  Nº 129/23 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Efetuar estudos para realizar a coleta, o processamento e a disseminação 

de dados demográficos, similar ao Projeto Censo Inclusão, que permitam a identificação e a 

caracterização socioeconômica de pessoas com deficiência residentes no Município de 

Indaiatuba;  Nº 130/23 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Efetuar estudos de viabilidade para a 

concessão de vale-transporte, proporcional aos dias úteis trabalhados, aos servidores municipais 

que necessitem do transporte coletivo de passageiros em seus deslocamentos diários para 

prestar serviço público;  Nº 131/23 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Verificar a possibilidade 

de dispensar as pessoas com deficiência irreversível e/ou permanente da renovação da carteira 

de identificação de gratuidade de transporte público municipal;  Nº 132/23 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Promover a manutenção e revitalização do Bairro Chácaras Videiras de Itaici;  Nº 

133/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Construir uma praça de lazer com bancos, lixeiras, parque 

infantil, quadra de esportes e academia ao ar livre, na área situada na Av. Euclides Galvão, Bairro 

Chácaras Videiras de Itaici;  Nº 134/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Realizar limpeza e a 

manutenção contínua das galerias e bueiros na Rua Padre Bento Pacheco, em toda sua 

extensão;  Nº 135/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Promover a limpeza, revitalização e 

manutenção da Praça Dom Pedro ll;  Nº 136/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Implantar 

placas com orientações aos tutores de animais no Parque das Frutas e imediações;  Nº 137/23 

- ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar estudos visando implementar o programa “Nota 

Fiscal Indaiatubana”;  Nº 138/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Viabilizar uma unidade 

SENAC em Indaiatuba;  Nº 139/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar estudos para 

viabilizar a vinda de um SESC para Indaiatuba;  Nº 140/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 
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Realizar melhorias na praça Luiz Roberto Ifanger;  Nº 141/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar 

reparo na pista de caminhada do Parque Ecológico, na altura da Av. Eng. Fábio Roberto 

Barnabé, 1241 – Jd. Esplanada;  Nº 142/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Executar com urgência 

operação tapa buracos no cruzamento das Avenidas Engenheiro Fábio Roberto Barnabé x 

Avenida Ário Barnabé, Jardim Morada do Sol;  Nº 143/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar 

,em caráter de urgência, a manutenção de todas as ruas de terra do Recanto Campestre 

Aldrovandia;  Nº 144/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar fiscalização e melhorias na segurança 

do trânsito na Rua Perdiz, 320, Vila Avai, em frente à EMEB Prof.ª Maria Cecília Ifanger;  Nº 

145/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar a substituição das cadeiras de rodas antigas 

e aquisição de cadeiras de rodas para pacientes obesos do Centro Integrado de Oncologia do 

Jardim Morada do Sol;  Nº 146/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar manutenção preventiva em 

todas as ruas de terra de nosso município;  Nº 147/23 - SILENE SILVANA CARVALINI - Realizar 

reparo e manutenção na estrada do Itaboraí. Com a palavra, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Nilson Alcides Gaspar agradeceu pela oportunidade de participar na sessão, parabenizando o 

trabalho realizado pela Câmara em parceria com o Executivo. A seguir, usaram da palavra para 

dar ênfase a indicações de suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) ANA MARIA DOS 

SANTOS, HÉLIO ALVES RIBEIRO, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS e ALEXANDRE CARLOS PERES. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as 

indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal pelo Departamento de 

Expediente. Seguiu-se à leitura em bloco das moções:   Nº 558/22 - ANA MARIA DOS SANTOS 

- Manifesta pesar pelo falecimento da Sra. Suely Maria Packer Jacomino, ocorrido em 13 de 

dezembro 2022;  Nº 1/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula o grupo musical "Samba da 

Figueira", que promove encontro de sambistas eventualmente em baixo do pé de figueira, 

localizado em frente à Prefeitura Municipal de Indaiatuba;  Nº 3/23 - ANA MARIA DOS SANTOS 

- Manifesta pesar pelo falecimento da Sra. Maraline Pereira Pardim, ocorrido em 06 de janeiro 

de 2023;  Nº 4/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Manifesta pesar pelo falecimento da Sra. Vera 

Lucia de Deus ocorrido em 14/01/2023;  Nº 5/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula 

a Secretaria Municipal de Cultura pela realização do Primeiro Pedal de Natal, ocorrido no dia 15 

de dezembro de 2022, por meio do Departamento de Turismo;  Nº 6/23 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Congratula a Associação dos Ciclistas de Indaiatuba pela realização, em parceria com 

a Secretaria Municipal de Cultura, do Primeiro Pedal de Natal, ocorrido no dia 15 de dezembro 

de 2022;  Nº 7/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Congratula os “Federados Moto Clube” pela 

realização do evento realizado em comemoração aos 22 anos de existência;  Nº 9/23 - JORGE 
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LUÍS LEPINSK - Congratula o Esporte Clube Primavera, em comemoração do seu aniversário 

aos 96 anos de existência no município de Indaiatuba;  Nº 10/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES 

- Congratula a equipe de psicólogas responsáveis pela realização da ação de conscientização 

sobre o Janeiro Branco, ocorrida no Parque Pet dia 28 de janeiro;  Nº 11/23 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Congratula os guardas civis da décima turma, pelos 25 anos de bons serviços 

prestados aos cidadãos indaiatubanos, como membros da honrosa Guarda Civil de Indaiatuba, 

comemorado no dia 03 de fevereiro de 2023;  Nº 12/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Congratula a ROCAM FT 47° BPM/l pela ação exitosa na apreensão de drogas ocorrida no dia 

02/12/2022;  Nº 14/23 - JORGE LUÍS LEPINSK, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA 

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

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

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

Congratula o SEPREV Indaiatuba pelos 30 anos de existência frente ao município de Indaiatuba;  

Nº 17/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula Wellington Ayrton da Silva pelo 

trabalho que vem realizando há 15 anos na cidade de Indaiatuba, com ações e apresentações 

beneficentes;  Nº 19/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o Comandante CE Fabiano 

Gomes e toda sua equipe pela maior apreensão de produtos de estelionatário da cidade;  Nº 

20/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula o Padre Vinícius Prado dos Santos, como 

o novo administrador paroquial da Paróquia Cristo Rei;  Nº 21/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Congratula Sophia Mattiuzzo Abacherly pela medalha de ouro conquistada no campeonato de 

Jiu Jitsu na última etapa do Paulista e Mundial da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo 

(CBJJE);  Nº 22/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula Wagner Bortolato pelo Dia do 

Esportista, comemorado em 19 de fevereiro de 2023;  Nº 24/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Congratula a CLIP FM pelos 20 anos de existência a ser comemorado no dia 10 de março de 

2023;  Nº 25/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula Thiago Henrique Moisés pela 

vitória conquistada no UFC 283, evento realizado no dia 21 de Janeiro de 2023, na Jeunesse 

Arena, no Rio de Janeiro;  Nº 26/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Congratula Topázio 

Cinemas pela iniciativa de desenvolvimento do projeto “Sessão Acolher”, um projeto que realiza 

sessões especiais para pessoas com distúrbios sensoriais, autistas e suas famílias;  Nº 27/23 - 

ANA MARIA DOS SANTOS - Manifesta pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Toshio Sakata, 

ocorrido em 02 de fevereiro de 2023. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens 

os(as) Srs(as). Vereadores(as) ANA MARIA DOS SANTOS, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, JORGE LUÍS LEPINSK e ALEXANDRE CARLOS PERES. 

Colocadas em votação, as moções, com exceção das moções de pesar, foram APROVADAS 
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(por unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as moções de pesar serão 

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

seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura das matérias apresentadas: Veto Nº 2/22 - Executivo 

Municipal - Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 215/2022, que “Denomina 'Rua Devanir Marcelo 

Garcez' o logradouro público do Parque Barnabé que especifica”; Projeto de Lei Nº 174/22 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de 

Indaiatuba - ADVI; Projeto de Lei Nº 209/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Cria o Programa Parada 

Segura para mulheres, idosos e pessoas com deficiência em horários noturnos; Projeto de Lei 

Nº 221/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Institui o "Dia de Combate ao Câncer Infantojuvenil" e 

dá outras providências; Projeto de Lei Nº 224/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Institui a Semana 

Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico no Município de Indaiatuba; Projeto de Lei Nº 

229/22 - Executivo Municipal - Denomina "Parque Ecológico do Buru" a área urbanizada do 

loteamento denominado Parque Campo Bonito; Projeto de Lei Nº 230/22 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Denomina Maurilio Pinto Paixão o logradouro público do Loteamento Park 

Comercial e Industrial Joana Leite, que especifica; Projeto de Lei Nº 2/23 - Executivo Municipal - 

Denomina “Centro Esportivo Jardim Morada do Sol Rei Pelé" o polo esportivo localizado no 

Jardim Morada do Sol; Projeto de Lei Nº 6/23 - Executivo Municipal - Dispõe sobre o Sistema 

Municipal de Cultura - SMC e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 22/23 - Executivo 

Municipal - Autoriza o Poder Executivo a receber, mediante doação, o imóvel que especifica, 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 22/23 - Executivo Municipal - Autoriza o Poder Executivo a receber, 

mediante doação, o imóvel que especifica, e dá outras providências. Colocado em votação, o 

requerimento de regime de urgência especial foi APROVADO (por unanimidade), e o referido 

projeto passou a ter preferência sobre todas as matérias da Ordem do Dia, nos termos do artigo 

134, parágrafo único, do Regimento Interno. Finalizado o Expediente e havendo quórum 

regimental, com a presença dos(as) Srs(as). Vereadores(as) ALEXANDRE CARLOS PERES, 

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

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

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

CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS, determinou o Sr. Presidente que se passasse à 

Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 22/2023 - Executivo Municipal - Autoriza o 

Poder Executivo a receber, mediante doação, o imóvel que especifica, e dá outras providências. 
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Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA 

comentou que o projeto trata de uma doação de um prédio da FIEC para a Prefeitura, destinado 

à construção de uma escola municipal de período integral; em seguida, solicitou o voto favorável 

de todos os vereadores. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade). Não havendo 

mais nenhuma proposição a ser deliberada, passou-se à Palavra Livre. PALAVRA LIVRE: 

Inscreveu-se o Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS, que comentou a respeito da 

Campanha Fraternidade e Fome, realizada pela Igreja Católica, solicitando a participação de 

todos e colaboração com doações de alimentos. Em seguida, com a palavra, o Sr. Vereador 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA comentou que os vereadores são frequentemente criticados 

por problemas que são de responsabilidade da Concessionária CPFL Paulista, como a habitual 

falta de energia e fios espalhados pelas ruas, enfatizando que será solicitada instalação de CPI 

para investigar os atos da concessionária, caso continue tal descaso com a população de 

Indaiatuba. Com a palavra, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Nilson Alcides Gaspar parabenizou 

todos os homenageados da sessão e os vereadores pelos trabalhos realizados na cidade. Nada 

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando a sessão às 

dezoito horas e cinquenta e um minutos. 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 

 

 
 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 22 de fevereiro de 2023 

 

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

presença de todos, nobres colegas, registrar aqui a presença do secretário jurídico da Prefeitura 

Municipal de Indaiatuba, o Senhor Boni, ao lado dele a secretária de Relações Institucionais, 

Doutora Graziela Milani, Ivan Nogueira, o ex-vereador Jair Leme, imprensa falada e escrita, e, 
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em nome da Patrícia Lisboa, cumprimento todos. E declaro aberta a 1ª Sessão Ordinária de dois 

mil e vinte e três. Para a leitura de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa tarde a todos. “Cada um, conforme a graça que 

recebeu, ponha-se a serviço dos outros, como bom administrador da multiforme graça de Deus”, 

1 Pedro, Capítulo 4, Versículo 10. 

EXPEDIENTE 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura do Expediente. 

Leitura e votação da Ata da 36ª Sessão Ordinária, de doze de dezembro 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 Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Balancete nº 1/2023, presidente da Câmara 

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

Balancete 2/2023, presidente da Câmara Municipal, “Balancete referente ao mês de janeiro de 

2023”. 

Ofício recebido nº 2/2023, Executivo Municipal, “Informa período de gozo de férias de dez dias 

do prefeito municipal no período de 16 de janeiro a 25 de janeiro de 2023”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Balancete nº 1, o Balancete nº 2 e o Ofício 

nº 2/2023 se encontram na secretaria da Casa à disposição dos nobres colegas. 

E vamos para as indicações. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Alexandre Peres, “Reajustar o valor do vale-cesta dos servidores públicos municipais, 

autárquicos e fundacionais para o valor mínimo de R$ 529,78, conforme levantamento de preços 

da cesta básica nas capitais brasileiras aferido pelo Dieese”. 

Sérgio Teixeira, “Criar o museu da história do Centenário do Esporte Clube Primavera no 

município de Indaiatuba”. 
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Luiz Chiaparine, “Efetuar instalação de um sistema semafórico entre a Avenida Almirante 

Tamandaré com a Rua Ademar de Barros”. 

Ricardo França, “Interceder junto à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São 

Paulo com o objetivo de disponibilizar uma linha intermunicipal direta para a Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp) e para a PUC-Campinas”. 

Leandro Pinto, “Efetuar um estudo, em caráter de urgência para fechar os retornos da Avenida 

Itororó, bairro Cidade Nova Um”. 

Silene Carvalini, “Assegurar às mulheres o direito de acompanhante durante as consultas 

médicas, exames e demais procedimentos clínicos nos estabelecimentos de saúde públicos e 

privados”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria registrar aqui, interrompendo a 

secretária, a presença do nosso prefeito Nilson Gaspar - seja bem-vindo - para a abertura do ano 

legislativo de dois mil e vinte e três. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Antes de passar a palavra ao prefeito, peço 

que a primeira-secretária continue a leitura das indicações. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Vou voltar. 

Silene Carvalini, “Assegurar às mulheres o direito de acompanhante durante as consultas 

médicas, exames e demais procedimentos clínicos nos estabelecimentos de saúde públicos e 

privados”. 

Hélio Ribeiro, “Efetuar um estudo junto ao governo do estado de São Paulo para verificar a 

viabilidade de instalar uma delegacia de ensino no município de Indaiatuba”. 

Othniel Harfuch, “Providenciar a transformação do canteiro central da Avenida Vitoria Rossi 

Martini, Distrito Industrial, em estacionamento 45 graus”. 

Wilson Índio da Doze, “Priorizar no sistema vagas para crianças com deficiências (PCD) nos 

complexos esportivos”. 

Ana Maria dos Santos, “Providenciar a substituição do veículo oficial (Fiat Palio) da UBS 7 no 

Jardim Morada do Sol”. 

Arthur Spíndola, “Realizar estudos visando implementar o programa Nota Fiscal Indaiatubana”. 
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Pepo, “Efetuar manutenção preventiva em todas as ruas de terra de nosso município”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu gostaria de passar a palavra ao nosso 

prefeito Nilson Gaspar, e daqui a pouquinho entraremos na discussão das indicações, ok? 

SENHOR PREFEITO NILSON GASPAR: Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que 

estão assistindo hoje a sessão. Cumprimentar aqui todos os vereadores, cumprimentar aqui o 

Pepo, a Silene Carvalini, a Ana, Ricardo, que vai ter uma nova empreitada agora para a frente, 

né, Ricardo? Não esquece de nós lá. Faz as emendinhas aqui para Indaiatuba, viu? Tenho 

certeza que você vai dando uma atenção especial para nós aqui. Doutor Othniel, Alexandre 

Peres, Doutor Chiaparine, Professor Sérgio, Índio da Doze, nosso líder Arthur Spíndola, Leandro 

Pinto e também aqui Hélio Ribeiro, cumprimentar a todos vocês e agradecer, agradecer pela 

confiança, pela credibilidade, pela oportunidade. Estamos começando mais um ano, um ano 

cheio de desafios, um ano que começou com muita chuva. Eu estava, inclusive, nesse último 

final de semana aí assistindo os estragos que aconteceram lá na região litorânea, São Sebastião, 

Ilhabela. Entre desaparecidos está chegando a cinquenta e sete pessoas. Então, uma 

calamidade, uma tragédia e que, infelizmente, a gente não tem muito, nós, aqui o que fazer. 

Algumas pessoas já estão... alguns amigos nossos já estão fazendo arrecadações para mandar 

mantimentos e ajuda para aquelas pessoas, mas é a força da natureza, e com a natureza não 

se brinca. E aí está o resultado aí das agressões, infelizmente, que acontecem do ser humano 

com a natureza. A natureza, o meio ambiente está mandando recados, e o ser humano, 

infelizmente, ele ignora. E está aí o resultado. Infelizmente, aconteceu, pessoas inocentes que 

acabaram perdendo a vida e outros que estavam passeando e acabaram sofrendo também. Mas 

esse ano é um ano que promete muito, um ano de muitas realizações em diversas áreas, e a 

Câmara Municipal tem agido com responsabilidade, com idoneidade, tem agido, assim, com 

muita tranquilidade, com firmeza, tenho que colocar aqui, e tem feito a diferença. E a cidade onde 

a Câmara Municipal e o Executivo trabalham de forma conjunta, a cidade evolui, porque onde há 

disputa de ego e vaidade, disputa de poder, a cidade anda para trás. E aqui, graças a Deus, a 

gente tem uma Câmara aqui que é responsável e faz a diferença aqui no nosso município de 

Indaiatuba. Por isso que Indaiatuba hoje está no patamar que está. Temos problemas? Tem. Até 

na casa da gente tem. Tem desafios? Vários desafios. Mas a gente vai continuar trabalhando 

para poder fazer mais e melhor pela nossa cidade. Então, tudo o que estiver dentro do nosso 

alcance, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e dentro de previsibilidade orçamentária, a 

gente vai cumprir à risca. A gente não pode dar um passo maior que a perna, senão acontece o 
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que aconteceu em muitas cidades por aí, onde deu-se o passo maior que a perna e a cidade 

acabou andando para trás, e quem sofre depois é a população, é o funcionalismo público que 

não recebe e fica em uma situação complicada. E aqui, graças a Deus, há muitos anos não se 

atrasa um dia de salário para o nosso funcionário público. E a gente está sempre dando atenção 

e faz aquilo que é possível dentro da realidade orçamentária e dentro do que a lei nos permite. 

Então eu só tenho, Pepo, que agradecer por você me dar a oportunidade de vir aqui, dar as boas-

vindas. Vai ter muitos projetos bons para a gente estar... para a Câmara estar analisando e 

votando, e projetos que vão transformar e vão melhorar a qualidade de vida e o dia a dia do 

cidadão indaiatubano. A Câmara hoje, posso dizer, é uma das melhores... Não é porque eu estou 

aqui, não, mas hoje é uma das melhores Câmaras do nosso Brasil, e não sei, não, se não é a 

mais econômica, porque a responsabilidade dos vereadores, de todos, Pepo está como 

presidente, mas todos fazem parte desse conjunto, e vocês todos juntos têm feito a diferença 

aqui na nossa cidade. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e bom trabalho para 

todos vocês. Um abraço, gente. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Nós que agradecemos a palavra do prefeito. 

E é uma frase que nós também falamos muito, né? Cidade que a Câmara, a maioria anda 

contrário, votando por vaidade, por ego, a cidade não caminha. E aqui eu posso falar em nome 

dos doze vereadores, Gaspar: todos têm responsabilidade, tanto a oposição como situação, 

porque às vezes até nos tira da zona de conforto. A discussão aqui é sadia, a discussão aqui é 

sempre pensando na nossa população. Então agradecemos você pela confiança na nossa 

Câmara, e tenho certeza... Eu sempre falo uma coisa, eu não acredito que nenhum vereador se 

candidata para querer o mal da cidade, sendo ele do partido A ou partido B. Às vezes, nós temos 

as nossas discussões aqui, que é divergência às ideias, e como dizia o nosso Cebolinha: “Toda 

unanimidade é burra”. Então o que faz Indaiatuba crescer são essas discussões. E você, 

dispenso comentário. É a cidade número um, sim. Como o prefeito já citou, tem problema, tem 

problemas, mas o importante é que está sempre solucionando e sempre avançando. Então muito 

obrigado, e parabéns pela condução à frente da nossa cidade de Indaiatuba. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O prefeito vai acompanhar a sessão aqui 

com a gente. 

Vamos lá, as indicações. Com a palavra a vereadora Ana Carvalini... Ana Maria dos Santos. 
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[Risos] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Mistura [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu ia falar outra coisa, né? São duas 

mulheres, Ana Carvalini e Silene Bannwart. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Ana dos Santos. 

[Risos] 

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

Presidente, todos os integrantes da Mesa, à nossa intérprete, os vereadores. Sejam todos muito 

bem-vindos. Muito bom estar de volta às sessões e muito bom contar com todos vocês aqui 

presentes. Antes de eu falar da minha indicação, eu quero me apresentar para o pessoal de 

casa. Os deficientes visuais são aqueles que só nos ouvem, né? Então para eles eu vou dizer 

que meu nome é Ana Maria, tenho cabelo médio, hoje está meio preso. Estou usando uma 

camisa branca, uma calça preta e um tamanco sandália cor-de-rosa. 

A minha indicação de hoje... são três, né? Eu destaquei uma, que é... Eu fui na UBS Sete, na 

Morada do Sol, e visitando lá, pegando algumas demandas, uma delas que eu achei a mais 

urgente é o carro. O carro lá da UBS Sete está muito desgastado. É um Palio muito antigo, e as 

enfermeiras têm que sair para socorrer os munícipes acamados, aqueles que não podem se 

locomover. Elas precisam de segurança, tendo um carro melhor. Então fica a minha indicação 

aqui para que seja providenciado um carro melhor, substituindo aquele Palio ali na UBS Sete. 

A outra indicação é no centro oncológico, o centro ali no antigo mini-hospital. Eu estive lá também 

visitando semana passada e vi que as cadeiras de rodas estão precisando de uma reforma e, 

também, substituição de cadeiras novas. Também é necessário cadeiras para obesos, tá? 

Pacientes obesos que chegam ali no centro oncológico não têm como serem transportados. 

Então, a cadeira normal, uma pessoa que chega ali, ela vai usar tranquilo. Uma pessoa que 

chega ali que não é obesa, mas se tem a cadeira de obeso, a pessoa normal pode usar, que tem 

o seu peso normal, mas quem é obeso precisa ter a cadeira especial para ela. Então a gente 

pede essa atenção, que é muito necessária, e também a substituição das cadeiras que estão lá, 

as cadeiras de roda, que estão muito antigas. Isso no centro oncológico. 

A outra indicação que eu peço é que tenha uma equipe de enfermagem ali no Mirim, no Parque 

do Mirim. Eu gosto de ir lá aos finais de semana, quando eu tenho uma folga, no domingo 

principalmente de manhã, às vezes passar até o dia lá, e eu presenciei uma pessoa que passou 
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mal, uma moça muito jovem, a pressão dela caiu, e não tinha nenhuma enfermeira, nenhum 

médico ali presente. Então essa minha indicação de número vinte e nove - só um momentinho, 

Sr. Presidente -, é para que tenha ali um posto de atendimento, uma equipe de enfermagem ali 

no Parque do Mirim, para atender as pessoas que ali frequentam. Gratidão e muita luz a todos. 

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

pedir para os nobres colegas respeitarem o tempo, porque senão a sessão não termina. Com a 

palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Mais uma vez quero cumprimentar a todos, 

cumprimentar o nosso presidente Pepo, os demais vereadores, o nosso prefeito Nilson Gaspar, 

que nos honra com a sua presença aqui hoje. Já esteve na última sexta-feira em uma reunião 

importante aqui com todos os secretários e hoje aqui participando desse retorno nosso às 

sessões. 

Na realidade, apresentei hoje - até pedi para o meu pessoal dividir um pouco - vinte e três 

indicações. Marquei aqui três ou quatro que eu quero estar falando, mas creio que todas são 

importantes e de vários pontos de nossa cidade. Uma delas diz respeito à distribuição 

gratuitamente de colírios para aquelas pessoas que realizam cirurgias de catarata lá no Hospital 

Dia. Então tem colírios que ela tem que usar antes e colírios que ela tem que usar depois. E nem 

todos têm condições de comprar esse colírio. Então, que na hora que essa pessoa for fazer a 

cirurgia, que seja entregue já o colírio, que ela possa usar no pós-cirurgia e até mesmo antes da 

cirurgia. 

Tem também uma outra indicação - deixa eu procurar aqui - que diz respeito à construção de um 

estacionamento de quarenta e cinco graus ali na Rua Ivan Roberto Canavezi. Eu estive inclusive 

conversando com o nosso prefeito Nilson Gaspar. Essa Rua Ivan Roberto Canavezi é quando 

você passa a prefeitura e vira à direita, sentido Jardim Regina. Ali nós temos o CT do Cruzeiro e 

temos mais três igrejas evangélicas. Quando chega no final de semana, o volume de carros é 

muito grande ali. O estacionamento vai ajudar para que essas pessoas, quando comparecerem 

à igreja, quando forem lá no Cruzeiro, possam estacionar seus veículos. 

Outra indicação diz respeito à educação. Nossos nobres colegas aqui são testemunha, recebem 

toda semana pedidos, solicitações no que se refere às nossas escolas municipais. Temos acesso 

ao prefeito, temos acesso à Secretaria de Educação. E quando diz respeito às escolas estaduais, 

nós temos uma dificuldade muito grande. E todo final de ano, início de ano, nós somos 

procurados por pais que precisam de vagas para os seus filhos. Só que o estado tem uma forma 
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de distribuição que não é diferente do município, só que não temos acesso lá, que eles falam de 

um georreferenciamento, e nós não conseguimos, muitas vezes... Talvez o Sérgio ou qualquer 

um de nós temos acesso, conversamos com a diretoria, mas nem sempre nós conseguimos 

conversar, e esses pais têm que se deslocar ou fazer contato com a diretoria de ensino, que é lá 

em Capivari, não desmerecendo a cidade de Capivari, mas nós já tínhamos que ter uma 

delegacia de ensino aqui na nossa cidade. Dia oito de março eu tenho uma agenda em São 

Paulo, no Palácio dos Bastantes, vou estar também com o nosso deputado estadual Rogério 

Nogueira e vou levar um ofício solicitando mais uma vez que interceda junto à Secretaria de 

estado da Educação para que tenhamos uma delegacia de ensino em nossa cidade. Muito 

obrigado. 

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

Com a palavra o vereador Professor Sérgio. 

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

às autoridades aqui, ao nosso prefeito Nilson Gaspar, aos vereadores, à imprensa. A minha filha, 

que está lá no fundo, veio prestigiar a sessão hoje. É muito bom poder voltar a prestar contas à 

comunidade. Voltar assim, porque nós continuamos o trabalho, tá? Ficamos em recesso, mas o 

trabalho é contínuo, tá? Aqui a gente está apresentando apenas algumas das indicações, porque 

tem os atendimentos, os ofícios que nós não disponibilizamos aqui, mas fica disponível aí no site 

da Câmara. 

Uma das indicações que eu fiz é por conta do centenário do nosso Esporte Clube Primavera, 

que está chegando aí, a gente pensar em uma parceria público-privada de organizar aí até um 

museu do nosso centenário do nosso Esporte Clube Primavera, tá? 

Outra indicação é instalação, aproveitando que o Ivan Nogueira está aí. Cadê o Ivan Nogueira? 

Estava aí. Ó lá, o Ivanzinho Nogueira está aí. Eu estive lá no Ponto Verde, e o calor lá ‘judia’ um 

pouquinho, né, Ivan? O pessoal pediu aí para instalar ali um isolante térmico e exaustores. 

Acredito que você já está até mobilizando isso, né, Ivan? Então é uma solicitação nossa aqui. 

Organizar e agilizar - isso já tenho conversado com o secretário Heleno, tenho conversado 

também com o prefeito - o atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista, tá? 

Essa solicitação feita, e estou em conversa constante com o nosso secretário de Educação e o 

nosso prefeito. 

Então essas são algumas das indicações, que tem várias, pessoal. Então, as demais vocês 

podem acessar ao site da Câmara Municipal. Obrigado, Sr. Presidente. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ainda nas indicações. Com a palavra o 

vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, nosso 

prefeito municipal Nilson Gaspar, o qual eu tenho a honra de representá-lo nessa instituição. Boa 

noite, nossa secretária Graziela Milani. Boa noite, Boni, Marquinhos, secretários, que muito 

colaboram para o nosso município, ao grande Edson Massaioli aqui presente - muito obrigado -

, nosso diretor da Guarda Municipal, Ivanzinho Nogueira, grande gestor público, e o Doutor 

Thiago também, que abraça muita bucha nossa, né, doutor? 

Sr. Presidente, apresentei algumas indicações, vou falar apenas de duas. Em primeiro lugar, a 

implantação de placas com orientações aos tutores de animais no Parque das Frutas e nas 

imediações. O que está acontecendo lá? O pessoal usa bastante... Nós fizemos até um espaço 

pet por lá, mas por ser um parque algumas pessoas ainda insistem em duas práticas 

complicadas. A primeira é de soltar os seus animais. Então, o fato de você soltar ele no parque, 

pode ser que ele seja atacado por algum outro animal ou pode ser que ele deixe algum tipo de 

dejeto, e você precisa limpar, né, precisa ajudar na nossa manutenção do parque. E dentre disso 

(sic), o mais grave de todos, e é o que vem ocorrendo ali, é o atropelamento, porque não é um 

parque fechado, é um parque aberto, e nem todos os animais sabem se comportar no meio 

urbano. Então a ideia é que a gente possa distribuir placas, indicações de boas práticas, de boas 

maneiras, para a gente garantir a diversão e a conscientização de todos. 

E segundo e não menos importante, Sr. Presidente, a ideia da implantação do Nota Fiscal 

Indaiatubana. A gente tem um modelo muito interessante, que é o Nota Fiscal Paulista, mas a 

ideia é que a gente possa incentivar a elaboração das notas fiscais, incrementar, inclusive, 

arrecadação do município, mas sempre buscando a formalidade, a formalização das profissões, 

as coisas que possam ser controladas, e quando a gente não emite uma nota fiscal, a gente está 

cometendo um crime de sonegação. Então tudo o que a gente puder para poder incentivar a 

elaboração e distribuição das notas fiscais é sempre bem-vindo. E a ideia é que a Nota Fiscal 

Indaiatubana conte com um sorteio. Toda vez que você emitir uma nota, você tira um cupom da 

sorte, parecido com o que acontece na Nota Fiscal Paulista, e a partir disso, no final do ano, a 

prefeitura poderia realizar um sorteio de brindes, de algo que seja interessante para os 

comerciantes e empresários, para que possa divulgar e ainda mais se utilizar das notas fiscais. 

É sempre um ganho para todos nós dentro da nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As indicações continuam em discussão. 

Com a palavra o vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Obrigado, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimento todos 

os vereadores da Casa, nosso prefeito Nilson Gaspar, a quem tenho a honra de sempre estar 

apoiando, porque realmente é uma honra apoiar todo o trabalho que você faz. Cumprimento a 

todos, em nome da nossa secretária Graziela, a todos os secretários que aqui estão. 

E eu queria falar de dois projetos só que eu... duas indicações, perdão, que eu fiz. Uma é muito 

simples, que é um treinamento, realizar treinamento de evacuação nas escolas dos municípios. 

Graças a Deus, a gente não tem tido incidentes desse tipo, mas se houver, talvez as nossas 

crianças, os nossos professores não estejam preparados para uma evacuação de emergência. 

Então acho que criar algum programa de realização de treinamento nesse sentido seria muito 

interessante. 

E a segunda indicação, mas, como diz o Arthur, não menos importante, é aquela... implementar 

um programa de “esta vaga não é sua nem por um minuto”. Infelizmente, apesar de toda a 

propaganda que a gente vê na televisão, em todos os meios de comunicação, você ainda tem 

aqueles indivíduos que insistem em parar em vagas específicas para deficientes, para idosos, 

para gestantes, e aquela resposta é sempre assim: “É só um minuto”. Só um minuto pode custar 

a vida de alguém, pode custar a necessidade ampliada e piorada de um autista, de um deficiente 

físico ou até mesmo de uma gestante. Então, acho que a gente poderia, junto com a mídia que 

já existe, incentivar um pouquinho mais, “essa vaga não é sua nem por um minuto”. Essas são 

duas indicações que eu fiz, apesar de terem outras, mas eu considero as duas mais importantes. 

Obrigado. 

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. Cumprimentar o prefeito municipal Nilson Gaspar e, em nome dele, 

cumprimento todos os secretários e funcionários públicos que estão presentes aqui. Falar de 

algumas das minhas indicações. Até peço desculpas pela voz. Voltei para o ar-condicionado 

aqui, teve dedetização, não estou me dando bem com resquícios, mas enfim. 

Primeira indicação que faço nessa tarde é para que a prefeitura desenvolva um ponto fixo de 

coleta de sangue. Hoje todos sabem que é possível doar uma vez por mês na Fiec, normalmente 

o último sábado de cada mês, porém, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que não 
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conseguem adequar a sua rotina com aquela disponibilização e, por vezes, acabam optando por 

irem até o hemocentro de Campinas, na Unicamp, para fazer a doação. Se a gente tivesse em 

Indaiatuba um posto fixo de coleta, com certeza a gente ia aumentar muito a nossa quantidade 

de doações recebidas, ainda mais em um momento pós-pandemia, que, infelizmente, a gente 

ainda vê os bancos de sangue muito... com um nível muito baixo, com muita dificuldade de atrair 

pessoas para serem doadoras. Então, por mais que a gente veja muitas campanhas publicitárias 

na TV, ainda assim a gente tem que, enquanto município, facilitar o máximo para que a 

população possa doar e fazer esse ato de solidariedade. 

Uma outra indicação que trago nessa noite é sobre uma linha intermunicipal específica para 

estudantes da Unicamp, para estudantes da PUC. É uma reivindicação antiga que já fiz algumas 

vezes. Muitos estudantes me procuram falando sobre essa possibilidade. Levantei informações 

de que muitos e muitos anos atrás, mais de dez anos atrás, houve por um período uma linha 

semelhante, que depois acabou não tendo mais uso e foi retirada. A gente tem o Bolsa-Passe 

no município, que ajuda os estudantes, mas ainda assim, para quem utiliza do Bolsa-Passe para 

eliminar parte dos custos, que normalmente varia em torno de quinhentos reais uma van escolar, 

para ir até Campinas em uma dessas faculdades, o Bolsa-Passe, ele ajuda, mas ele não 

soluciona, onde o custo desse transporte para o aluno continua girando em torno de um terço, 

até cinquenta por cento de um salário mínimo só para ir até a faculdade. E existem modos, né? 

Hortolândia fez isso, Vinhedo fez isso. Então existe a possibilidade de o município interceder 

junto com a EMTU para viabilizar essa linha, e aí os estudantes vêm com a solicitação de meio-

passe e a solicitação de pobreza, de dificuldade financeira, para ter integralmente a possibilidade 

de fazer esse transporte gratuitamente. Então o município não vai desembolsar nada, ele só vai 

intermediar esse diálogo com a EMTU, que vai possibilitar isso. Hoje a gente tem mais de 

duzentos e sessenta alunos que fazem uma espécie de revezamento, de carona coletiva, e 

obviamente isso custa muito a todos eles. E a dificuldade de estudar já é muito grande. Então, o 

que a gente puder, enquanto poder público, facilitar e promover avanços nesse sentido acho que 

é muito importante. 

Então, o meu tempo vai acabar, vou falar apenas dessas duas indicações. Agradeço a atenção 

de todos. Boa noite. 

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

vereador Wilson Índio da Doze. 
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VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Deus, primeiramente. Obrigado pela 

dádiva da vida, que, infelizmente, muitos não tiveram esse presente, e nós tivemos e estamos 

aqui hoje. Boa noite à imprensa falada e escrita. Boa noite, meus nobres amigos vereadores, 

meu amigo deputado, que continue sempre assim, sendo essa pessoa maravilhosa que você 

sempre foi. Vou sentir saudade lá de você, viu? Agradecer ao nosso chefe maior do Executivo, 

o Gaspar, Jennifer, ao melhor secretário de Esportes, o Marquinho, Doutor Boni, Doutor Thiago, 

Graziele (sic), Jair Leme, o primeiro vereador dos paranaenses, um abraço, o Ivan e todos os 

demais vocês. 

Sr. Presidente, hoje, aproveitar que o prefeito está aqui hoje, trago aqui uma indicação sobre 

aquele semáforo que existe ao lado do novo elevado do Tancredo Neves. Ali na parte da manhã, 

quando abre o farol aqui indo para o Hubert, lá já dá vermelho. Então eu acho que tem que fazer 

um estudo ali hoje. Aquele semáforo não tem mais necessidade de estar naquele local, porque... 

penso eu que ele está causando só um tumulto ali hoje. Então eu acho que aquele semáforo 

pode ser retirado dali e deixar somente por enquanto aquele que dá acesso ali ao João Pioli, 

porque ali cedo, gente, ninguém passa. É quinze minutos que a gente tem que esperar naquele 

local. 

Quero aqui também falar uma indicação muito importante, que é uma das mães inclusive que 

trouxeram para mim, aproveitar que o meu secretário melhor de Esportes está aqui, tá, para que 

a gente crie um sistema para ter mais vagas para as pessoas que são portadoras de deficiência, 

PCD. Por quê? Porque essas pessoas... muitas das vezes os pais vão fazer a matrícula deles, e 

eles concorrem com as pessoas de formas normais. E o que acontece? O Ivan do Procon está 

aí... Um abraço, Ivan. Então, essas pessoas não têm a mesma chance que essas pessoas têm. 

Então, meu secretário, se você puder aí fazer um estudo para que se possa criar, tá, uma 

quantidade de vagas para que essas pessoas possam ter acesso também, mais, eu sei que tem, 

mas que possa ter mais acesso também ao esporte, também, tá bom? Um abraço. Obrigado, 

prefeito. Um abraço a todo mundo. Um abraço, Jennifer. 

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

secretário municipal de Esportes, Senhor Marquinhos. Seja bem-vindo, Marquinhos. As 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Queria aqui cumprimentar o 

prefeito Gaspar, que veio prestigiar essa 1ª Sessão do Legislativo do ano de dois mil e vinte e 

três, cumprimentar a todos os meus colegas vereadores e cumprimentar a todos vocês que 
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vieram aqui abrilhantar a nossa sessão. Quero cumprimentar meu querido amigo que eu estou 

vendo aqui, o Doutor Thiago, lá da RIC. Quero cumprimentar a secretária Graziela, minha amiga 

há muitos e muitos anos - vou nem falar o tempo, porque senão vai... a gente vai falando da 

idade, né? -, Boni, ao lado dela, secretário jurídico. Enfim, tanta gente ilustre aqui que eu estou 

vendo e, se for falar todos, a gente vai ficar até amanhã, mas um grande abraço a todos. 

Quero... Eu fiz algumas indicações para serem lidas hoje, e é um privilégio aqui... A gente vai 

falar das indicações que vão parar na mão do prefeito olhando para ele aqui, né, para mostrar a 

transparência que essa Câmara e a administração têm. Então a gente coloca e ele já vai ouvindo 

e já vai ‘canetando’ aqui. Espero que seja tudo positivo, né, pelo menos as de hoje. Mas vamos 

lá. Algumas são referentes ao trânsito. A gente sabe que, por mais que a gente faça melhorias 

no trânsito da nossa cidade, sempre tem mais a ser feito, e... Então alguns colegas já falaram 

aqui de coisas para o trânsito, mas tem várias minhas aqui para o trânsito, mas eu quero destacar 

aqui três: uma em relação a... que o prefeito coloque na programação desassoreamento lá do 

córrego que tem atrás do Jardim Montreal. Para quem não sabe, ali é a nascente do córrego 

Barnabé, esse córrego que deixa... que abrilhanta o nosso Parque Ecológico, é o córrego do 

Barnabé. Ele nasce lá no Montreal. Isso foi uma pesquisa que a gente fez quando eu era 

superintendente do Saae. Então ali é a nascente, a verdadeira nascente do córrego do Barnabé 

lá. Então vamos pôr na programação o desassoreamento daquele local lá, porque a gente... a 

saúde dos nossos recursos hídricos ‘são’... o desassoreamento ajuda na saúde dos nossos 

recursos hídricos. 

Uma outra coisa também com relação a isso que eu queria deixar aqui, destacar, é que eu sei 

que na administração, no governo estadual passado, com o Rodrigo Garcia, já estava uma 

conversa bem avançada com relação a desassoreamento da barragem do Mirim, mas agora 

iniciou um governo novo. Então eu peço aqui que se continue e intensifique as conversas para a 

gente conseguir um recurso para desassorear a nossa barragem do Mirim também. Vamos 

aproveitar e fazer isso o mais rápido possível, porque do jeito que o tempo está andando daqui 

a pouco chega em agosto, que é quando a gente tem que correr atrás em tudo quanto é poça 

d’água aí, que tudo é importante. 

E uma última que eu quero falar aqui, uma indicação, vai tocar o negócio aqui, mas é importante 

- você dá um tempinho? -, é com relação ao funcionalismo público, que estou vendo uma faixa 

aqui. Quero dizer que eu sou funcionário público há vinte e oito anos, sempre lutei pelo 

funcionalismo. Se você for rastrear tudo o que é pedido aqui por mim, as minhas indicações, 

várias, várias, são em prol do funcionalismo. Eu sempre defendi que funcionalismo motivado, ele 
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ajuda, ele colabora com uma administração mais próspera. Então sempre tem o meu apoio 

demandas do funcionalismo. É lógico que a gente tem que ter responsabilidade, porque tudo 

gera um custo e tudo a gente tem que saber onde pode... até aonde pode chegar. Mas isso que 

eu quero pedir é com relação ao cartão cesta do funcionalismo público. Eu até já cheguei a 

conversar um pouquinho com o prefeito Gaspar, conversei um pouquinho também com a 

secretária Graziela, e o que eu estou pedindo aqui é um valor que foi pesquisado em todas as 

capitais do nosso país, e eu peguei o menor valor, que é de quinhentos e vinte e nove e setenta 

e oito. Então é isso que eu estou pedindo, para que haja um reajuste do cartão cesta para o 

funcionalismo, que vai ser votado junto com o dissídio, para esse valor. E o que eu escutei é que 

vai ser analisado com muito carinho e com muita responsabilidade, e isso... e eu saí muito 

satisfeito com essa conversa. Então está aqui esse pedido, porque é um aumento... é um reajuste 

que não sai tão caro porque não tem encargos, né? Quando você aumenta, por exemplo, o 

salário, vem encargos atrás. O cartão cesta não tem encargos. Então eu espero que realmente 

a gente chegue pelo menos bem próximo disso. Então é isso o que eu queria falar. Muito 

obrigado, presidente. Muito obrigado pelo acréscimo do tempo. 

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

indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Ana Maria dos Santos, “Manifesta pesar pelo falecimento da Senhora Suely Maria Packer 

Jacomino, ocorrido em 13 de dezembro 2022”. 

Pepo, “Congratula o grupo musical Samba da Figueira, que promove encontro de sambistas 

eventualmente embaixo do pé da figueira, localizado em frente à Prefeitura Municipal de 

Indaiatuba”. 

Ana Maria dos Santos, “Manifesta pesar pelo falecimento da Senhora Maraline Pereira Pardim, 

ocorrido em 6 de janeiro de 2023”. 

Sérgio Teixeira, “Manifesta pesar pelo falecimento da Senhora Vera Lucia de Deus, ocorrido em 

14 de janeiro de 2023”. 

Alexandre Peres, “Congratula a Secretaria Municipal de Cultura pela realização do 1º Pedal de 

Natal, ocorrido no dia 15 de dezembro de 2022 por meio do Departamento de Turismo”. 
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Alexandre Peres, “Congratula a Associação dos Ciclistas de Indaiatuba pela realização, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, do 1º Pedal de Natal, ocorrido no dia 15 de 

dezembro de 2022”. 

Hélio Ribeiro, “Congratula os Federados Moto Clube pela realização do evento realizado em 

comemoração aos 22 anos de existência”. 

Pepo, “Congratula o Esporte Clube Primavera em comemoração do seu aniversário aos 96 anos 

de existência no município de Indaiatuba”. 

Alexandre Peres, “Congratula a equipe de psicólogas responsáveis pela realização da ação de 

conscientização sobre o Janeiro Branco, ocorrida no Parque Pet dia 28 de janeiro”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula os guardas civis da 10ª turma pelos 25 anos de bons serviços 

prestados aos cidadãos indaiatubanos, como membros da honrosa Guarda Civil de Indaiatuba, 

comemorado no dia 3 de fevereiro de 2023”. 

Luiz Chiaparine, “Congratula a Rocam pela ação exitosa na apreensão de drogas ocorrida no dia 

2/12/2022”. 

Pepo e demais vereadores, “Congratula o Seprev Indaiatuba pelos 30 anos de existência frente 

ao município de Indaiatuba”. 

Arthur Spíndola, “Congratula Wellington Ayrton da Silva pelo trabalho que vem realizando há 15 

anos na cidade de Indaiatuba, com ações e apresentações beneficentes”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula o comandante Fabiano Gomes e toda sua equipe pela maior 

apreensão de produtos de estelionatário da cidade”. 

Arthur Spíndola, “Congratula o padre Vinícius Prado dos Santos como o novo administrador 

paroquial da Paróquia Cristo Rei”. 

Ana Maria dos Santos, “Congratula Sophia Mattiuzzo pela medalha de ouro conquistada no 

campeonato de Jiu-Jitsu na última etapa do Paulista e Mundial da Confederação Brasileira de 

Jiu-Jitsu Esportivo”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula Wagner Bortoloto (sic) pelo Dia do Esportista, comemorado em 19 

de fevereiro de 2023”. 

Pepo, “Congratula a Clip FM pelos 20 anos de existência, a ser comemorado no dia 10 de março 

de 2023”. 
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Arthur Spíndola, “Congratula Thiago Henrique Moisés pela vitória conquistada no UFC 283, 

evento realizado no dia 21 de janeiro de 2023 na Arena, no Rio de Janeiro”. 

Arthur Spíndola, “Congratula Topázio Cinemas pela iniciativa de desenvolvimento do projeto 

Sessão Acolher, um projeto que realiza sessões especiais para pessoas com distúrbios 

sensoriais, autistas e suas famílias”. 

Ana Maria dos Santos, “Manifesta pelo pesar do falecimento do Senhor Francisco Toshio Sakata, 

ocorrido em 2 de fevereiro de 2023”. 

Lida as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Hoje a minha moção vai para uma pessoa muito 

especial: a Sophia, essa pequena grande mulher. 

[Risos] 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Tão linda. Obrigada, viu, Sophia, por estar aqui. A 

Sophia... Essa é a Sophia Mattiuzzo Abacherly. Ela tem dez anos de idade, estudante e esportiva 

na modalidade jiu-jitsu. Está no quinto ano do ensino fundamental, tendo sempre como base a 

sua família: os pais Kleimann e a Carolina. Parabéns, viu? Vocês são maravilhosos por incentivá-

la no esporte. Sophia pratica esporte desde os oito anos de idade, muito esforçada e dedicada 

às práticas de esporte e competições na modalidade de jiu-jitsu. Disputou seis campeonatos em 

dois mil e vinte e dois, sendo que em quatro deles recebeu título de campeã. Conquistou medalha 

de ouro na última etapa do Paulista e Mundial e prata no Pan-americano. Já está se preparando 

para próximas competições da modalidade. Motivo de orgulho e honra para a nossa cidade em 

ter uma jovem campeã dedicada e com um futuro brilhante. E a Sophia deixou uma frase: “Honra, 

lealdade, humildade, união e maromba”. Parabéns, Sophia. Gratidão. 

[Aplausos] 

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

secretário de Segurança, do Lima. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis, Lima. As moções 

continuam em discussão. Com a palavra o vereador Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Mais uma vez boa noite. Muito bonita a homenagem, 

Ana. Parabéns, viu, Sophia. Continue assim. Bom, eu tenho duas moções aqui para fazer. Três, 

na verdade, né? 
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A primeira é uma moção de pesar pela colega de trabalho Vera Lucia. Ela era da rede municipal 

de educação. Eu a conheci na rede estadual, na Escola Helena, e em janeiro, infelizmente, ela 

veio a falecer, tá? Então fica aqui o meu pesar para toda a família, certo? 

As outras moções... A primeira vai para a turma que comemora vinte e cinco anos de bons 

serviços. Aqui nós temos a presença do nosso secretário de Segurança, Lima, nosso diretor da 

Guarda, o Massaioli, o Rogério Giora, da classe distinta, e o Fábio Antunes. Se vocês puderem 

ficar de pé, por favor. Eles aqui estão representando essa turma, tá, que completa vinte e cinco 

anos de trabalho. 

[Aplausos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Excelente trabalho para atender a nossa população. 

Muito obrigado pela presença de vocês e, mais uma vez, parabéns. 

O próximo homenageado é uma pessoa pequenininha, um pouquinho maior que a Sophia só. 

[Risos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: É o Wagner Bortolato. Cadê o Wagner? Está por aí? Ó 

o tamanho da criança ali. 

[Risos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Pelo Dia do Esportista, dezenove de fevereiro, a gente 

tem a honra de fazer essa homenagem a você, Wagner, que é um exemplo, tá, para os 

esportistas de Indaiatuba. Tem um pouco mais de título do que... título mundial do que o 

Palmeiras, entendeu? Um pouco mais só, né? Se eu for ler todos os títulos aqui, vai a sessão 

toda. E, segundo relatos de amigos, alunos e atletas, nas poucas horas de descanso da sua vida 

você ainda dedica o seu tempo a ajudar pessoas contra o vício. Então você está de parabéns. 

Que continue sendo exemplo para muitos esportistas da nossa querida cidade de Indaiatuba. 

Muito obrigado, Wagner. 

[Aplausos] 

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

a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

Presidente. Vou até já pedir um tempinho extra, porque hoje é um dia especial de homenagens. 

Tenho algumas moções para citar. 
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Congratular o padre Vinícius, estava falando agora com o Índio, novo pároco da Cristo Rei, tem 

oferecido até atendimento psicológico para a comunidade de forma gratuita. É um trabalho muito 

bem feito lá na paróquia. 

Fazer a congratulação também ao Thiago Henrique Moisés, nosso vencedor de Indaiatuba, que 

está lutando no UFC e trazendo muito orgulho para o nosso município, e vencendo, né, e 

ganhando, que é importante nessa profissão, já falando dos esportistas, né, professor? 

Também, Sr. Presidente, eu quero fazer uma grande congratulação ao Cine Topázio. O Cine 

Topázio tem feito... vai reabrir agora em março, tinha, infelizmente, paralisado por conta da 

pandemia, que assolou bastante os cinemas, demoraram muito para poderem ser reabertos, nós 

entendemos até o porquê, e o Cine Topázio vai reabrir a Sessão Acolher. Sessão Acolher é um 

projeto muito legal, muito interessante, muito bonito de acolhimento, mais um do Cine Topázio, 

né, que já trabalhou com a gente até na proteção animal, mas várias coisas que desenvolvem. 

E essa sessão, ela é feita principalmente para quem sofre do Transtorno Espectro Autista ou 

qualquer outro tipo de distúrbio psicológico que seja diagnosticado. É um projeto que existe 

desde dois mil e dezenove, que é feito no nosso município, divulgado, precisa ser mais abraçado 

por todos nós por tão bonito que é, e eu não poderia falar disso, Sr. Presidente, sem citar uma 

situação que me deixou até meio triste com uma situação. Nós fomos surpreendidos nesse 

recesso por uma matéria de jornal dizendo que seria votado nesta Casa um projeto de lei para 

obrigar o cinema a fazer o que ele já faz, que é a Sessão Acolher. E esse projete teria sido 

rejeitado por Vossa Excelência, um projeto que já era inconstitucional desde a sua origem. O que 

acontece, Sr. Presidente? A gente fica triste... Acho que é importante a gente colocar isso em 

uma sessão, de que algumas causas... Nós temos questões envolvendo principalmente o 

Transtorno do Espectro Autista aqui na nossa cidade, né, Professor Sérgio, trabalhamos 

bastante nisso. Claro, como o prefeito disse, nem tudo é perfeito, a gente sempre tem que 

melhorar, mas é uma causa muito séria, algo muito importante, principalmente para as mães, 

que sofrem muito, e me deixa chateado ver alguma forma eleitoral, alguma forma política de se 

fazer uma coisa dessa, como foi essa matéria, como foi este projeto que obrigava o cinema a 

fazer algo que ele já faz há quatro anos. Então, deixando bem claro de que o Cine Topázio é um 

grande parceiro e que trabalha dentro da inclusão, a Sessão Acolher conta com luzes acesas, 

com um som mais baixo e, acima de tudo, a plateia pode circular, pode brincar, pode cantar, o 

que quer que seja, porque a gente precisa dar um acolhimento para essas crianças. E eu convido 

a todos a conhecer esse maravilhoso projeto. 
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E por último, mas não menos importante, Sr. Presidente, para mim um momento muito especial, 

muito emocionante, que é dar congratulações ao Wellington Ayrton Silva, que nós conhecemos 

muito bem apenas como Well. O Well foi criado pela Dona Neide, uma mãe que criou sozinha os 

dois filhos. Em dois mil e onze, com apenas dezessete anos, o Well, que atuava como monitor 

escolar dentro da nossa querida Suzana, tinha como atividade uma peça teatral que eles 

precisavam interpretar e, por que não, o Well como monitor poderia ajudar na montagem, nas 

preparações. E dentro dessa peça, os alunos buscavam representar uma mãe. E o Well foi lá e 

interpretou a Dona Hermínia, personagem do filme Minha Mãe é Uma Peça, peça teatral também 

Minha Mãe é Uma Peça, e aí se identificou, por tão bem que foi acabou ganhando o papel 

principal, e foi uma das apresentações mais comentadas até hoje da Escola Suzana, conhecida 

na nossa cidade inteira, e se transformou em um entretenimento solidário. Então o Well, 

enaltecendo sempre a obra do grande Paulo Gustavo, que nos deixou, mas que nunca deixou 

de abrir o quão inspirador ele sempre foi para o nosso Well, atuou como o Paulo Gustavo, sempre 

espalhando o amor e tentando tirar o sorriso de todas as pessoas. Já auxiliou causas como 

orfanatos, como hospitais do câncer, como lar para idosos, ajudou na arrecadação de cestas 

básicas, de brinquedos, foi conhecido por auxiliar a grande Laurinha, portadora de atrofia 

muscular espinhal, que uniu bastante gente em sua causa, e o Well foi uma das pessoas que 

conseguiu fazer um grande projeto para ela, e hoje... recentemente, ano passado, recebeu o 

Troféu Grão, que significa um ator que trabalha em causas de grande relevância social. Temos 

o nosso próximo projeto, né, Well, Minha... Mamãe, Você é Show, que é um tributo ao grande 

Paulo Gustavo, um dos maiores humoristas que nós já tivemos no Brasil, e um grande orgulho 

para a Dona Neide. Well, você já está de pé, já ficou de pé mesmo. 

[Risos] 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Você é um exemplo para todos nós, você é um 

exemplo de solidariedade, de determinação, e, acima de tudo representa o seu fã-clube, que 

está aqui presente... Quantas pessoas tem lá no pudinzinho(F)? Quantas? Ó, aí, sim, hein? Muito 

bom. Que essa homenagem da nossa cidade de Indaiatuba fique eternizada e sirva para sempre 

para mostrar o reconhecimento que a gente tem pelo seu trabalho e o quanto você é importante 

para todos nós na frente do prefeito, hein? Well, você é um show. Muito obrigado, e parabéns. 

[Aplausos] 

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

uma vez gostaria de agradecer a presença de todos, parabenizar a todos os homenageados 
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merecidamente, mais uma vez cumprimentar a presença do secretário jurídico Boni e da Doutora 

Graziela Milani, secretária das Relações Institucionais, o secretário Lima, da Segurança, do 

Marquinhos, do Esporte, e parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que vocês vêm realizando 

frente a nossa cidade, Dr. Thiago, Ivan, Ivan Gilio, enfim, a todos. 

Gostaria aqui de falar de uma moção que eu fiz para um pessoal que está fazendo a diferença 

na nossa cidade. Hoje nós fizemos uma reunião com o padre Jonas junto com o vereador Índio 

e a Silene, e hoje foi aberta a Semana da Fraternidade. Na verdade, a campanha da fraternidade, 

que é uma campanha nacional, e onde fala do trabalho social. Temos aqui o Hélio Ribeiro, que 

já foi secretário Social. E é bacana quando a gente encontra pessoas que, através do seu 

trabalho, através de sua música, faz uma coisa diferente. Eu gostaria que ficassem em pé aqui 

o Tutty, o Adriano e a Kétlyn. Eles têm um projeto musical chamado Samba da Figueira. Eu não 

sei se vocês conhecem. Além de levar entretenimento, música de qualidade para as pessoas 

gratuitamente, eles recebem doações de alimentos, fraldas, materiais higiênicos, e fazem as 

distribuições para quem precisa. Então vocês fazem a diferença não só na música, mas também 

na parte social. Não poderíamos deixar de chamar vocês aqui nessa Casa de Leis e homenagear 

vocês, porque vocês merecem. Eles conseguem reunir centenas de pessoas embaixo de uma 

árvore, e esse projeto já está andando para outras cidades, e levam alegria, e o mais importante: 

o trabalho social que eles fazem é diferente. Então parabéns, Kétlyn, Tutty e Adriano. Meu abraço 

a todos os músicos e todas as pessoas que colaboram com vocês nesse projeto. E quem não 

conhece, em breve... Qual é a data do próximo? 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: No próximo domingo. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Próximo domingo, embaixo da figueira. 

Então, o Samba da Figueira. Parabéns. Uma salva de palmas para eles, gente. 

[Aplausos] 

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

a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Bom, aproveitar o momento aqui, quero 

cumprimentar também algumas pessoas que eu acabei de ver agora pouco. Secretário Lima, 

muito obrigado pela presença, secretário de Segurança Lima; meu querido amigo secretário de 

Esporte Marquinhos, estou vendo ele agora aqui; Rogério lá da prefeitura, sempre também 

colaborando com tudo que a gente coloca lá, que a gente solicita. Quero também mandar um 

abraço... Estou vendo aqui o Jair Leme, ex-vereador, fez aniversário por esses dias aí. Parabéns, 
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Jair. Quero também parabenizar o Wellington, que trouxe todo um fã-clube aí. Você merece 

mesmo tudo o que o Arthur falou, viu? Você, realmente, é uma pessoa diferenciada. Parabéns, 

viu, Wellington? Todos aqui acham isso de você, viu? Tenha certeza que foi uma homenagem 

muito justa do querido colega e líder do governo, o Arthur. 

Mas, enfim, eu quero falar agora aqui de quatro guerreiras, quatro psicólogas guerreiras. Vou 

pedir até para elas levantarem aqui, só que só tem três, né? Uma não conseguiu vir. É a 

Fernanda, a Débora e a Danielle, e quem não conseguiu vir foi a Priscila. Acertei, né? Enfim, 

essas psicólogas, elas são exemplos dentro da categoria, porque elas sempre estão atuando em 

prol da saúde mental do cidadão. Aqui nós temos uma lei, na nossa cidade, que é uma lei 

inclusive de minha autoria, que institui no calendário oficial do município Janeiro Branco, que é 

onde a gente discute a questão da saúde mental. Para quem não sabe, a saúde mental, ela é a 

capacidade que o ser humano tem para cuidar da própria vida e de suas emoções, e que hoje 

em dia essa questão da depressão, da ansiedade, da bipolaridade, ela é muito séria, porque é 

uma doença que está atingindo muita gente, que tem preconceito e que tem muitas coisas, e que 

essas guerreiras, essas psicólogas que abraçam a causa e que saem em defesa disso, em 

defesa de uma conscientização com relação a isso, fizeram um evento lá no Parque Pet no dia 

vinte e oito de janeiro, eu estive presente. A gente percebia o empenho que elas estavam tendo 

naquele momento para poder levantar a causa, a discussão sobre a causa. E, enfim, eu quero 

dizer parabéns para vocês, tá, porque realmente a saúde mental, ela tem que... tem que ser dada 

uma atenção diferenciada. A própria administração pública está dando algumas atenções 

diferenciadas para isso. Eu estive em uma palestra no Cras onde se foi falado sobre isso. E 

vocês agindo de maneiras “solitárias”, sem até alguma ajuda financeira ou sem alguma até ajuda 

pública, vêm divulgando isso há vários anos e vocês, realmente, fazem jus a essa homenagem. 

Vocês são guerreiras, vocês são exemplo dentro da categoria de vocês, e quem já passou por 

esse tipo de problema de saúde mental sabe o quão é importante a existência de ações como o 

que vocês fazem. Parabéns, viu? 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos para as matérias apresentadas. Com 

a palavra a primeira-secretária Silene Carvalini. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Tem que votar. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Tem que votar. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ah, é. As moções continuam em discussão. 

As moções estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade, e a moção de pesar será entregue 

à família enlutada. 

Agora, então, as matérias apresentadas. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas. 

Veto nº 2/2022, Executivo Municipal, “Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 215/2022, que 

denomina Rua Devanir Marcelo Garcez o logradouro público do Parque Barnabé”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 174/2022, Pepo, “Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes 

Visuais de Indaiatuba (ADVI)”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 209/2022, Pepo, “Cria o Programa Parada Segura para mulheres, idosos e 

pessoas com deficiência em horários noturnos”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 221/2022, Sérgio Teixeira, “Institui o Dia de Combate ao Câncer Infanto-juvenil, 

e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 224/2022, Sérgio Teixeira, “Institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte 

Paraolímpico no município de Indaiatuba”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 229/2022, Executivo Municipal, “Denomina Parque Ecológico do Buru a área 

urbanizada do loteamento denominado Parque Campo Bonito”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 230/2022, Arthur Spíndola, “Denomina Maurilio Pinto Paixão o logradouro 

público do Loteamento Park Comercial e Industrial Joana Leite”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 2/2023, Executivo Municipal, “Denomina Centro Esportivo Jardim Morada do 

Sol Rei Pelé o polo esportivo localizado no Jardim Morada do Sol”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 6/2023, Executivo Municipal, “Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura 

(SMC), e dá outras providências”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 22/2023, Executivo Municipal, “Autoriza o Poder Executivo a receber, mediante 

doação, o imóvel que especifica, e dá outras providências”. Às comissões. 

Tem um regime de urgência. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu peço que a vereadora... Nós temos um 

projeto de regime de urgência. Já conversaram com a situação, com a oposição. Eu peço que a 

vereadora leia, por favor. 

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

respeitosamente requerer ao Plenário, nos termos do art. 133, alínea ‘a’, do Regime Interno, que 

o Projeto de Lei nº 22/2023, de autoria do Executivo Municipal, tramite em regime de urgência. 

Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2023, Mesa da Câmara Municipal”. 

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

em discussão. Está em votação. Vou fazer nominal, tá? 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 Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

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

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Índio já votou, Sérgio já votou. Meu voto 

também é favorável. O pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Eu peço que a 

secretária leia o projeto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 22/2023, “Autoriza o Poder 

Executivo a receber, mediante doação, o imóvel que especifica, e dá outras providências”, 

Executivo Municipal. 

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

o líder do governo Arthur Spíndola. 

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

obrigado pela palavra. Só não sei se você viu ali, Well, tem uma Dona Hermínia te 

homenageando ali. A Caira(F). Cadê a Caira(F)? Está aí? Depois a gente mostra. 

Sr. Presidente, apenas como mais uma vez transparência da administração e dessa Câmara 

Municipal, nós estamos votando hoje inclusive como um primeiro projeto no ano a alienação 

desse prédio aqui pertinho da Câmara, o prédio da Fiec Dois, onde haverá mudanças. Esse 

prédio pertence à autarquia Fiec, né, são pessoas jurídicas separadas, e a Fiec está doando este 

prédio para a prefeitura municipal. Em contrapartida, vamos auxiliá-los ali na ampliação da Fiec 

Um, que será uma Fiec só, e todas as demandas serão passadas para lá, haverá uma reforma 

no prédio, uma ampliação do que é oferecido na Fiec. E para nós, prefeitura, Secretaria de 

Educação e nós vereadores, este prédio se transformará em uma escola municipal de período 

integral, que contará com etapa um e uma parte do ensino fundamental, ensino fundamental um 

para ser mais exato. E, Sr. Presidente, acho sempre importante ressaltar, pedir o voto favorável 

de todos os vereadores e ressaltar quando as pessoas falam por aí: “Mas o que os vereadores 

fazem em relação à educação?”. Um exemplo bem colocado pelo nosso prefeito Nilson Gaspar 

são cidades onde a Câmara mão é parceira. Então vocês imaginam... Acho que em tudo que eu 

falei aqui todo mundo viu coisas positivas, mas existem locais onde nós não temos vereadores 

conscientes como temos aqui em Indaiatuba, independentemente de sua posição, existem locais 

em que as pessoas travam as coisas por politicagem, por não concordar com o governo, e vocês 

imaginam que em algumas cidades um projeto bom como esse talvez sofresse uma grande 
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dificuldade de ser aprovado, uma simples doação de prédio para a criação de uma escola em 

período integral. Então quero ressaltar mais uma vez essa legislatura, esses vereadores, o apoio 

que se tem a trabalhos bons do Poder Executivo, e por isso que a gente tem uma aprovação tão 

alta, por isso que Indaiatuba é o que é. É uma união entre o ótimo trabalho de gestão do Poder 

Executivo e a consciência principalmente do Poder Legislativo que contribui para que essas 

coisas saiam do papel e aconteçam. Muito obrigado, vereadores. Peço voto favorável a todos. E 

se aprovado, já dou os parabéns de antemão a todas as partes envolvidas. Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

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

está em votação. Vereador Doutor Chiaparine. 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável. 

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

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): 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): Vereadora 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. 
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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 unanimidade. Quero também salientar que as matérias apresentadas lidas aqui 

serão encaminhadas às comissões. 

Sem mais nada a tratar... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não, tem a Palavra Livre. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ah, tem a Palavra Livre? Quem está inscrito? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Wilson. 

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

PALAVRA LIVRE 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Agradecer aqui também o nosso secretário Lima 

pela sua presença, Massaioli e, claro, o homenageado, Rogério, e a todos vocês que foram 

homenageados. Muitos querem, mas poucos são escolhidos. 

Hoje eu estou com essa camisa porque a Conferência Nacional dos Bispos brasileiros, que 

representa a igreja católica, hoje lança a campanha com o tema Fraternidade e Fome, 

juntamente com o lema “dai-lhes vós mesmos de comer”. Eu acho que é uma coisa que às vezes 

nós temos do lado da nossa casa e a gente espera os governantes resolverem. Às vezes tem 

um irmão da gente, né, Jair, que precisa de um simples pacote de arroz, de uma alimentação, e 

esse direito hoje é tirado de mais de trinta e três milhões de brasileiros. Imagina o que é isso. 

Ainda bem que aqui, graças a Deus, em Indaiatuba nós temos um prefeito que é realmente social, 

está o Hélio Ribeiro aí, que foi nosso secretário, e nós temos esse problema em Indaiatuba 

amenizado. Mas é triste, é triste, porque muitas das vezes a gente pode fazer e a gente não faz. 

Então, assim como o nosso presidente, o Pepo, falou, hoje nós recebemos aqui o padre Jonas, 

que representa a Forania da cidade, e nós vamos fazer um trabalho referente a isso, né, 

presidente? Obrigado. E dai o de comer a quem tem fome. Não vamos esperar para que os 

outros possam fazer se a gente pode. Um abraço. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Palavra Livre. Com a palavra o vereador 

Arthur Spíndola. 
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VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Mais uma vez obrigado, Sr. Presidente. Sei que 

hoje estou falando bastante, mas prometo que é rápido e que é a última, tá? Sr. Presidente, eu 

não poderia deixar de passar algo que nós vivemos nesse recesso e que nós precisamos chamar 

a atenção, e eu vou tratar isso como um basta, porque creio que todos os vereadores recebem 

reclamações sobre isso. Eu estou falando sobre a CPFL. A concessionária, infelizmente única, 

né, única fornecedora de energia que nós temos no nosso município... Nós temos dois problemas 

sérios ocorrendo na nossa cidade. Um deles são os blecautes. Começou a chover, começou a 

ventar ou até mesmo em dias comuns de sol, nós temos alguns bairros residenciais da cidade 

que cai energia toda hora. Prejudica o comércio, queima eletrodoméstico, queima aparelhos 

eletrônicos, e você tenta contato com a concessionária, você tenta ressarcimento, o que quer 

que seja, e nunca é atendido e nada acontece. E nós como Câmara e como prefeitura somos 

criticados pelo serviço que uma terceira disponibiliza ao nosso município e que não respeita os 

indaiatubanos, acho que isso já está claro para todo mundo aqui. Não sei nem se são só os 

indaiatubanos que eles não respeitam. Sr. Presidente, eu estou nesse momento fazendo esse 

desabafo porque estamos próximos... E se continuar dessa maneira, eu vou pedir aos nossos 

vereadores desta Casa instalação de uma CPI para que a gente investigue o que está 

acontecendo com essa concessionária. E além dos blecautes, nós temos os problemas dos fios. 

Srs. Indaiatubanos, todo poste de energia que tem um fio, seja ele de telefonia, de internet, o 

que seja, é propriedade da CPFL. As companhias de telefonia, de internet, pagam aluguel 

daquele ponto. Então, quando a gente vê aqueles fios todos emaranhados, quando a gente vê 

aquele descaso que acontece nas ruas da nossa cidade, a culpa é da CPFL, que tem inclusive 

legitimidade para ir lá e cortar aquele fio, de quem quer que seja, porque o poste pertence a eles. 

É o dever de cuidar, é o dever de zelar, é o dever de trazer para todos os indaiatubanos um 

conforto. E tivemos agora, nessa semana, não sei se foi agora no começo da semana ou o fim 

de semana, um acidente, mais um acidente, provocado por fios de telefonia. E não adianta a 

gente bater em todas as operadoras. A responsabilidade é da CPFL. Então temos dois problemas 

graves, duas coisas que estão acontecendo relativas a essa empresa de desconexão em relação 

ao que a sociedade de Indaiatuba precisa, e fica aqui um basta, um último basta, porque se não 

melhorar o serviço, se não melhorar o respeito que essa concessionária tem pela nossa cidade, 

nós vamos tomar medidas drásticas, e aí não adianta vir aqui, fazer discurso bonito, falar que 

tudo vai ser maravilhoso, porque não vai mais ser assim. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

[Aplausos] 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Parabéns, Arthur. Queria passar a palavra 

mais uma vez para o nosso prefeito. Estamos encerrando nossa sessão. Gostaria de agradecer 

a presença de todos, secretários, e todas as pessoas aqui que participaram. E passo a palavra 

ao nosso prefeito municipal Nilson Gaspar. 

SENHOR PREFEITO NILSON GASPAR: Mais uma vez boa noite. Cumprimentar a todos os 

homenageados hoje aqui, que vocês realmente fazem a diferença. Eu assisto uns videozinhos 

lá do Wagnão, eu vi ele erguendo uma caçamba essa semana lá, né, Wagner? É, força bruta. 

Eu acho que é a pessoa mais forte do Brasil hoje, o Wagner, o esportista mais competitivo aí do 

Brasil, e a todos, as jovens e todas as pessoas que foram homenageados aqui. Vocês são 

cidadãos que fazem a diferença aqui na nossa cidade. Mais uma vez cumprimentar todos os 

vereadores, desejar ao Ricardo França uma boa sorte lá na Assembleia - tenho certeza que você 

vai fazer um bom trabalho e vai ajudar bastante a nossa Indaiatuba - e agradecer a todos aqui 

pela parceria e pelo trabalho que vocês vereadores vêm realizando aqui na nossa querida 

Indaiatuba. Uma boa noite, obrigado, e bom trabalho para todos vocês. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Sem mais nada a tratar, declaro encerrada 

a 1ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e três. 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 51 minutos] 

 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


