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3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 06 de março de 2023 

 

Às dezessete horas e trinta e nove minutos do dia seis de março 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 3ª 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, EDUARDO TONIN, 

HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUIS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI 

e WILSON JOSÉ DOS SANTOS, totalizando quórum de doze vereadores. ABERTURA: 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos. Após a leitura do 

texto bíblico pelo Sr. Vereador - ALEXANDRE CARLOS PERES - “Conhecereis a verdade, e a 

verdade vos libertará.” (João, capítulo 8, versículo 32), o Sr. Presidente inaugurou a fase do 

Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 27 de 

fevereiro de 2023. APROVADA (por unanimidade); Ofício Recebido nº 2/2023 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA - Renúncia ao mandato eletivo desta legislatura, em caráter irrevogável e 

irretratável, para tomar posse no mandato de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo. Com a palavra, o Sr. Presidente declarou extinto o mandado do Sr. 

Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA, presente à sessão, a partir de 28 de fevereiro de 

2023, nos termos do Art. 231 do Regimento Interno. Em seguida, o Sr. Presidente nomeou os 

vereadores LEANDRO JOSÉ PINTO e ANA MARIA DOS SANTOS para conduzir ao Plenário 

para tomar posse no mandato de vereador o Sr. EDUARDO TONIN, que prestou compromisso 

nos termos do Art. 7º, § 3º, do Regimento Interno. Em seguida, o Sr. Presidente declarou 

empossado o Sr. Vereador EDUARDO TONIN, que usou da palavra para fazer seus 

agradecimentos iniciais. Após, a Sra. 1ª Secretaria fez a leitura do Ofício de Retirada nº 8/2023 

- Executivo Municipal - Of. DTL/GP nº 01/2023 - Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 23/2023, 

que “Dispõe sobre a compensação financeira para a regularização de edificações na área 

urbana, e dá outras providências”. Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco 

de uma indicação de cada vereador (as restantes foram mantidas na ata):  Nº 206/23 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo urgente para que seja feita a implantação de fraldário em 
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todos banheiros do Complexo Esportivo do Campo Bonito; Nº 207/23 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Verificar a possibilidade de repintura das faixas de sinalização de solo e 

identificação de lombadas em todo trecho da Rodovia João Ceccon; Nº 208/23 - LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE - Realizar o serviço de tapa buraco na Avenida Horst Frederico João Heer, 

próximo a empresa Jatinox; Nº 209/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa 

buraco em toda extensão da Estrada General Motor; Nº 210/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - 

Realizar serviço de tapa buraco em toda extensão da Rua Rafard - Vila Furlan; Nº 211/23 - 

ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua 

Carlos Pucci - Jardim Doutor Carlos Augusto de Camargo Andrade; Nº 213/23 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Viabilizar junto ao governo do Estado a construção de um Hospital Regional 

em Indaiatuba; Nº 214/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar estudo de viabilidade 

para a implantação de um Crematório Municipal em Indaiatuba; Nº 215/23 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Viabilizar a contratação de mais médicos especialistas em neuropediatria para 

atender à rede pública municipal de Indaiatuba; Nº 216/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar o 

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

necessidades especiais em todas as ruas do bairro Jardim Morada do Sol devidamente 

sinalizadas; Nº 217/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a pintura de faixa de pedestres com 

placa indicativa e guia rebaixada na Av. Visconde de Indaiatuba, altura do número 332; Nº 

218/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Criar um projeto social chamado "Hora do Silêncio" e 

oferecer experiência de compra aos com poucos estímulos sensoriais deixando esses locais 

mais adequados e acessíveis para pessoas com transtorno de espectro autista e idosos no 

Município de Indaiatuba; Nº 219/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar novas lixeiras no 

Parque das Frutas; Nº 220/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Priorizar no sistema vagas 

para os familiares, e que haja triagem para as vagas destinadas aos servidores, no curso de 

Libras oferecido pelo Centro de Referência em Atenção à Pessoa com Deficiência; Nº 221/23 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Interceder junto ao SAAE para restabelecer o fornecimento de água 

para os imóveis no Jardim Presta; Nº 222/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Executar medida de 

interesse público no sentido de viabilizar asfalto em todas as ruas existentes no Jardim Presta; 

Nº 223/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Providenciar cadeiras de rodas nos complexos 

esportivos que ainda não possuem; Nº 224/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Revitalizar e 

fechar com alambrado o parquinho que fica em frente ao Bairro Jardim Morumbi; Nº 225/23 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Efetuar repintura das faixas de pedestres e sinalizações de 

trânsito no Bairro Jardim Morumbi; Nº 226/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Efetuar um estudo de 

viabilidade junto à concessionária do transporte público coletivo, para que seja providenciada a 
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manutenção dos equipamentos de ar condicionado nos ônibus; Nº 227/23 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Efetuar a construção de uma praça de lazer com bancos, lixeiras, parque infantil, 

quadra de esportes e academia ao ar livre, no Bairro Jardim dos Sabiás; Nº 228/23 - HÉLIO 

ALVES RIBEIRO - Efetuar um estudo de viabilidade, junto ao departamento competente, 

visando a construção de banheiros públicos de alvenaria (masculino e feminino) no espaço 

onde constantemente ocorrem eventos, em frente à Prefeitura; Nº 229/23 - HÉLIO ALVES 

RIBEIRO - Efetuar melhorias no trânsito na Rua Chile, Jardim América; Nº 230/23 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Efetuar a implantação de um Hospital Público Municipal em 

Indaiatuba; Nº 231/23 - OTHNIEL HARFUCH - Implantar bolsão de estacionamento 

pavimentado na pista de Bicicross Luís Claudio Katayama; Nº 232/23 - OTHNIEL HARFUCH - 

Implantar uma faixa elevada de pedestre na Rua Persio Sampaio Filho, defronte ao número 

163, Jardim Renata; Nº 233/23 - OTHNIEL HARFUCH - Efetuar a construção de rampas de 

acessibilidade com superfície tátil no canteiro central da Av. Francisco de Paula Leite, Bairro 

Santa Cruz; Nº 234/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar recapeamento da 

Estrada Dr. Rafael Elias José Aun, no trecho entre a Vila dos Pinheiros até o Condomínio Terra 

Magna; Nº 235/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar manutenção da Rua Arara 

Azul, Bairro Fogueteiro; Nº 236/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar estudo de 

viabilidade técnica para implantar pista de caminhada e ciclofaixa na Alameda Vale do Sol, 

ligando a Rodovia Cônego Cyriaco Scaranelo Pires até o Bairro Vale do Sol; Nº 237/23 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco em toda extensão da Rua Paraguai, 

Jardim Moacyr Arruda; Nº 238/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Efetuar a repintura das 

faixas de Parada obrigatória (PARE) e faixas de pedestres nas ruas do bairro Vila Furlan; Nº 

239/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Providenciar reconstrução e manutenção das canaletas 

de escoamento de águas fluviais em todas as ruas do Bairro Jardim Morada do Sol; Nº 240/23 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Criar um treinamento para o mercado de trabalho, voltado 

para a Comunidade Surda, no Centro de Referência em Atenção à Pessoa com Deficiência; Nº 

241/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Executar, com urgência, obra de restauração do 

acostamento na Estrada Doutor Rafael Elias José Aun (próximo Condomínio Villa dos 

Pinheiros), Bairro Jardim Morumbi ; Nº 242/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Intensificar a 

fiscalização de trânsito nas imediações da Feira Noturna no Parque Ecológico (Barco); Nº 

243/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Fazer a manutenção da iluminação de LED no entorno do 

Parque Ecológico entre o CIAEI, Parque das Crianças e Ponte Estalada (Barco); Nº 244/23 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar banheiros químicos durante a realização da feira de 

artesanato na Praça Rui Barbosa; Nº 245/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar manutenção 
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geral na Praça Rui Barbosa; Nº 246/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar instalação de 

sistema de monitoramento no Distrito Industrial com o fim de inibir o abandono de animais de 

estimação; Nº 247/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar melhorias de tráfego no 

cruzamento das ruas Augusto de Oliveira Camargo, Pedro de Toledo e Praça Newton Prado; 

Nº 248/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Providenciar adequação das placas de trânsito 

em frente ao Museu Ferroviário, na Praça Newton Prado; Nº 249/23 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Buscar diálogo, junto ao E.C. Primavera e à Federação Paulista de futebol, para 

viabilizar a realização da Copa São Paulo de Futebol Juniors 2024, evento esportivo que 

tradicionalmente mais atrai público em nossa cidade; Nº 250/23 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Realizar estudos visando implementar curso de formação para Guias Turísticos 

em Indaiatuba; Nº 251/23 - OTHNIEL HARFUCH - Efetuar o reparo de afundamento do asfalto 

na Rua Pérsio Sampaio Filho, defronte ao número 152 - Jardim Renata; Nº 252/23 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Instalar faixa de pedestres elevada na Avenida Engenheiro Fabio Roberto 

Barnabé, altura dos números 1870/1882; Nº 253/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Efetuar 

melhorias no trânsito na saída do Jardim Sevilha para acesso à Avenida Visconde de 

Indaiatuba; Nº 254/23 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implementar uma UBS na região norte 

da cidade, voltada à prevenção e atendimento integral à saúde da mulher; Nº 255/23 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Implementar uma UBS na região do Campo Bonito da cidade, voltada à 

prevenção e atendimento integral à saúde da mulher; Nº 256/23 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Criar ações referentes à Lei nº 7.170/2019 sobre a Campanha de 

Conscientização e Enfrentamento da violação dos Direitos da Mulher; Nº 257/23 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Criar um programa de bolsas de estudos para mulheres que desejam 

voltar a estudar e se qualificar para o mercado de trabalho; Nº 258/23 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Viabilizar estudos para recuperação de manta asfáltica na extensão da Turim 

entre os nº 165 a 252 – Jardim Europa 2; Nº 259/23 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Recuperar a manta asfáltica na Rotatória do Jardim Bela Vista, entre as Ruas Ulderico 

Escodro, nº 168, e Antonio Vivente Ferreira; Nº 260/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Implementar um sistema de cadastro e entrega de receitas e documentos online na farmácia 

popular; Nº 261/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Instalar semáforo na Rua João Martini, no 

cruzamento de vias com a Rua Aristóteles Pereira dos Santos, no Bairro Jardim Morada do Sol; 

Nº 262/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar estudos visando a implantação semafórica 

na bifurcação da Avenida Presidente Vargas x Avenida Almirante Tamandaré - Jardim 

Esplendor; Nº 263/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Melhorar a iluminação do Cemitério Parque 

dos lndaiás; Nº 264/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo sobre a viabilidade de 
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construir um complexo esportivo na Vila Furlan; Nº 265/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Providenciar reforma da Creche Municipal Vânia Aparecida Martim De Melo, localizada na Rua 

Compositor João Canova, 303, Bairro Jardim Doutor Lauro Bueno de Camargo; Nº 266/23 - 

EDUARDO TONIN, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Tomar providências junto à Secretaria 

da Cultura para que seja executado o Festival Teatral Ara-Erê-Uçu, de autoria do músico 

indaiatubano Nabor Pires Camargo, entre os grupos artísticos de nossa cidade; Nº 267/23 - 

EDUARDO TONIN - Tramitar junto à Viação Bonavita ações para garantir os direitos das 

pessoas com deficiência (PCD) que moram em Indaiatuba; Nº 268/23 - EDUARDO TONIN - 

Implantar um Caixa Eletrônico 24 horas no Terminal Rodoviário Maurilio Gonçalves Pinto; Nº 

269/23 - EDUARDO TONIN - Providenciar melhoria no sistema de informação do Terminal 

Rodoviário Vereador Maurilio Gonçalves Pinto; Nº 270/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar 

manutenção na calçada do Núcleo Rêmulo Zoppi, localizada na Rua José Borghezani – Jd. 

Rêmulo Zoppi; Nº 271/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Efetuar melhorias referente à tinta 

utilizada na pintura das faixas de sinalização de solo do município, que principalmente quando 

estão molhadas se tornam muito escorregadias; Nº 272/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Providenciar melhorias no fluxo do trânsito, principalmente em horários de pico, na Rua Pedro 

Virillo, nas proximidades do Cond. Reserva Vista Verde – Jd. Santiago; Nº 273/23 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Disponibilizar equipamentos de primeiros socorros para os polos esportivos que 

oferecem a modalidade de hidroginástica; Nº 274/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar 

manutenção na calçada ao redor do minicampo da Vila Avaí. 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, EDUARDO TONIN, LEANDRO JOSÉ PINTO, WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS, ALEXANDRE CARLOS PERES, JORGE LUÍS LEPINSK, ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA e SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA. Com a palavra, o Sr. Presidente informou 

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

Expediente. Seguiu-se à leitura em bloco das moções: Nº 32/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Congratula a enfermeira Michele Bianca Costa pelos serviços prestados frente ao Munícipio de 

Indaiatuba; Nº 33/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula a Loja Maçônica Estrela de 

Indaiá por ocasião do seu aniversário de 25 anos de fundação, comemorado no dia 06 de 

março de 2023; Nº 34/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Manifesta pesar pelo falecimento do 

Subinspetor da Guarda Civil, Sr. Manoel Messias da Costa, ocorrido em 27/02/2023; Nº 35/23 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Congratula Roberto Quitzau pelos serviços prestados à 

municipalidade desde 2002, sempre realizando o trabalho com zelo e dedicação; Nº 36/23 - 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Manifesta pesar pelo falecimento de Rosana Carolina Falasco 
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Transfereti, ocorrido em 28 de fevereiro de 2023; Nº 37/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Congratula os Guardas Civis de Indaiatuba pela conquista de medalhas e primeira colocação 

geral na primeira fase da XI Olimpíadas das GCM’s, realizada nos dias 25 e 26 de fevereiro de 

2023; Nº 39/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula os Guardas Civis da Oitava Turma 

pelos 31 anos de bons serviços prestados aos cidadãos Indaiatubanos como membros da 

Honrosa Guarda Civil de Indaiatuba, comemorados no dia 24 de fevereiro de 2023; Nº 40/23 - 

SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula Wanilza Rodrigues Botta pelo "Dia Internacional da 

Mulher", comemorado no dia 08 de março e por ser uma grande mulher, mãe, avó e 

profissional; Nº 41/23 - SILENE SILVANA CARVALINI - Pesar pelo falecimento de Onofre 

Engel, ocorrido aos 02 de março de 2023; Nº 42/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Congratula Cristina Toledo pelos 30 anos de excelentes serviços prestados na Secretaria 

Municipal de Esportes; Nº 43/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS, ALEXANDRE CARLOS 

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

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

SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Manifesta pesar pelo falecimento de Vicente 

de Paula Barbosa ocorrido em 02 de março de 2023; Nº 44/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Congratula a Escola Estadual Prof.ª Suely Maria Cação Ambiel Batista pelo brilhante 

desempenho de seus alunos no vestibular 2023; Nº 46/23 - JORGE LUÍS LEPINSK, OTHNIEL 

HARFUCH - Protesta contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por deixar a 

região de Campinas fora da rota do empreendimento que pretende implantar o Trem de Alta 

Velocidade (TAV); Nº 47/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Manifesta pesar pelo falecimento do 

Sr. Sergio Ricardo Sanches, ocorrido em 02 de março de 2023; Nº 48/23 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Manifesta pesar pelo falecimento de José Luiz Furlanetto, ocorrido aos 03 de 

março de 2023. A seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os(as) Srs(as). 

Vereadores(as) HÉLIO ALVES RIBEIRO, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA 

CARVALINI, ALEXANDRE CARLOS PERES, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, JORGE LUIS 

LEPINSK e OTHNIEL HARFUCH. Colocadas em votação, as moções, com exceção das 

moções de pesar, foram APROVADAS (por unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente 

informou que as moções de pesar serão enviadas às famílias enlutadas, nos termos do artigo 

165, § 2º, do Regimento Interno. Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura das matérias 

apresentadas: Projeto de Lei Nº 12/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Institui e insere no 

calendário oficial de eventos do município de Indaiatuba o "Dia do Cerimonialista", a ser 

comemorado anualmente no dia 29 de outubro; Projeto de Lei Nº 14/23 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Denomina Rua Marcos Cesar Lopes dos Reis o logradouro público do 
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Jardim Bom Sucesso que especifica; Projeto de Lei Nº 19/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Denomina Rua Walter Eugenio, o logradouro público do Parque Barnabé que especifica; 

Projeto de Lei Nº 21/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Denomina José Marques Caldeira 

Filho o próprio municipal, que especifica; Projeto de Lei Nº 24/23 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Institui no Município de Indaiatuba a semana de Conscientização e Combate a 

esclerose Múltipla, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 32/23 - Executivo Municipal - 

Dispõe sobre a instituição do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). 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. 

Com a palavra, o Sr. Presidente informou que o setor competente irá designar data da 

Audiência Pública referente ao Projeto de Lei nº 32/2023. 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, EDUARDO TONIN, 

HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUIS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, 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 Decreto Legislativo Nº 1/2023 - WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS - Dispõe sobre a concessão de Titulo Honorifico de Cidadão Benemérito "Dr. Caio da 

Costa Sampaio" a José Luis Scachetti. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

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

Nº 222/2022 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Institui o Dia Municipal dos Observadores de Aves 

no Município de Indaiatuba e dá outras providências; Nº 4/2023 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Denomina "João Marques da Silveira" o logradouro público do Jardim Vale do Sol, que 

especifica; Nº 7/2023 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Denomina "Rua José Acassio Ambiel" o 

logradouro do bairro Parque Villa dos Pinheiros; Nº 8/2023 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Insere o "Carnapet" no calendário oficial do município e dá outras providências; Nº 10/2023 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Denomina "Cicero Natalício de Alencar" o logradouro público 

do Loteamento Jardim Bom Sucesso, que especifica; Nº 11/2023 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 7.918, de 08 de dezembro de 2022, que 

denomina logradouro no Jardim Residencial Dona Maria Candida; Nº 13/2023 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Denomina Avenida Eduardo Furtuoso Barbosa o logradouro público do 

Jardim Park Vista Real que especifica; Nº 18/2023 - JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua 

Cleyde Maria de Menezes Eugenio, o logradouro público do Park Gran Reserve que especifica; 

e Nº 26/2023 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Edmar Fazzolari de Freitas, o 
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logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria Candida que especifica. Colocados em 

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

biografia do homenageado Edmar Fazzolari. Colocados em votação, todos os projetos foram 

APROVADOS (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 209/2022 - JORGE LUÍS LEPINSK - Cria o 

Programa Parada Segura para mulheres, idosos e pessoas com deficiência em horários 

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

votação; Projeto de Lei Nº 223/2022 - Executivo Municipal - Organiza a política municipal de 

prevenção e combate à violência contra as mulheres, conceitua e define as bases técnicas de 

seu planejamento e execução, e dá outras providências. Colocado em discussão, com a 

palavra, o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES comentou sobre a necessidade de 

implementar programas, projetos e ações integradas a respeito do feminicídio, cujos índices 

têm aumentado nos últimos tempos, dando alguns exemplos de proposições de sua autoria a 

respeito do tema. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade) em segunda 

votação; Projeto de Lei Nº 6/2023 - Executivo Municipal - Dispõe sobre o Sistema Municipal de 

Cultura - SMC e dá outras providências. Com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA pediu vista do projeto até a próxima sessão. Colocado em votação, o pedido foi 

APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 15/2023 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Acrescenta o artigo 2°-A à lei municipal n° 7.088, de 06 de março de 2019. Colocado em 

discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA comentou que o 

projeto foi escrito com a coautoria do ex-Vereador e atual Deputado Estadual RICARDO 

LONGATTI FRANÇA, e trata de uma alteração na Lei nº 7.088/2019 para que pessoas 

doadoras de sangue, de leite materno e de medula óssea possam ter metade do tempo de 

inscrição para requererem isenção da taxa de concursos públicos no município. Colocado em 

votação, foi APROVADO (por unanimidade) em primeira votação; Projeto de Lei Nº 16/2023 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI - Insere o § 3° ao art. 1° da Lei n° 

5.879, de 19 maio de 2011, que "Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de telefonia 

celular e congênere dentro das agências bancárias e instituições assemelhadas. Emenda Nº 1 

(Modificativa) - SILENE SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Altera a redação da 

ementa do Projeto de Lei nº 16/2023. Colocada em discussão e votação, a emenda foi 

APROVADA (por unanimidade). Colocado em discussão o projeto, com a palavra, o Sr. 

Vereador SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA primeiramente parabenizou todas as mulheres pelo Dia 

Internacional das Mulheres; em seguida, comentou que o projeto visa permitir o uso do celular 

pelas pessoas surdas em agências bancárias, solicitando o voto favorável de todos. Colocado 

em votação, o projeto foi APROVADO (por unanimidade) em primeira votação. Não havendo 
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mais nenhuma proposição a ser deliberada, passou-se à Palavra Livre. PALAVRA LIVRE: 

Inscreveu-se o Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS, que parabenizou o Sr. Vereador 

JORGE LUÍS LEPINSK pela eleição como presidente da Região Metropolitana de Campinas, e 

comunicou que protocolou um documento referente à SP-75 para que sejam tomadas 

providências a respeito dos acidentes frequentes que acontecem entre os quilômetros 47 e 63. 

Com a palavra, o Sr. Presidente comentou que o Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS 

foi o primeiro a protocolar um pedido após a sua eleição como Presidente da Região 

Metropolitana de Campinas, e que se trata de uma solicitação antiga para transformar o trecho 

citado em perímetro urbano, a fim de reduzir a velocidade máxima permitida no local. Com a 

palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA comentou que, em reunião realizada 

entre a CPFL e a Secretaria de Relações Institucionais, foi informado que empresas de 

telefonia são corresponsáveis pelos fios emaranhados e espalhados pela cidade, tendo já sido 

cobradas diversas vezes pela CPFL para solucionarem o problema; em seguida, informou que 

a CPFL comprometeu-se a passar os nomes dessas empresas e enfatizou que continuará a 

fiscalização, como vereador, até que esses problemas sejam solucionados. Com a palavra, a 

Sra. Vereadora ANA MARIA DOS SANTOS parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional 

das Mulheres, fazendo um breve resumo da origem da data. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 

Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando a sessão às dezenove horas e vinte 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 
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3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 6 de março de 2023 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Boa tarde a todos. Gostaria de 

cumprimentar os presentes aqui. Estou vendo José Carlos Tonin, ex-prefeito, ex-deputado 

estadual; deputado estadual Bruno Ganem; ex-vereador e ex-presidente desta Casa Major 

Waldemar. É sempre bom ver vocês por aqui. Impressa falada e escrita, ex-vereador e agora 

deputado estadual Ricardo França - o Ricardo França já deve estar com saudade, ele voltou. 

Ele tem saudade -, e a todos os presentes, os homenageados que receberão as moções, 

enfim, a todos. Declaro aberta a 3ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e três. Para a leitura de 

um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: “Conhecereis a verdade, e a verdade vos 

libertará”. João, Capítulo 8, Versículo 32. 

EXPEDIENTE 

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

Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura do Expediente. 

Leitura e votação da Ata da 2ª Sessão Ordinária de vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte 

e três. 

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

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

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ofício recebido nº 2/2023, Ricardo Longatti 

França: “Ao Excelentíssimo Senhor Vereador Jorge Luis Lepinsk, presidente da Câmara 

Municipal de Indaiatuba. Ricardo Longatti França, vereador eleito pelo Podemos para o 

exercício do mandato na legislatura 2021-2024, vem muito respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência, nos termos do artigo 243, inciso I, do Regimento Interno desta Casa, 

renunciar ao mandato eletivo dessa legislatura em caráter irrevogável e irretratável, pois irá 

tomar posse no mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do estado de São 
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Paulo. Nos termos do artigo 234 também do Regimento Interno, requer a leitura do presente 

em sessão pública, independentemente de deliberação. No mais, reitero meus votos de 

elevada consideração e estima a Vossa Excelência, aos integrantes da Mesa Diretora, demais 

vereadores e funcionários desta Casa de Leis. Indaiatuba, 28 de fevereiro de 2023. Ricardo 

Longatti França”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Nos termos do artigo duzentos e trinta e 

um do Regimento Interno desta Casa, declaro extinto, a partir do dia vinte e oito de março de 

dois mil e vinte e três, data do protocolo, o mandato do ilustre vereador Ricardo Longatti 

França, em decorrência da justificativa constante no Ofício número dois de dois mil e vinte e 

três da sua lavra. Determino a inserção na íntegra do referido ofício em Ata para os efeitos 

legais. Com a palavra a primeira-secretária. Eu... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu gostaria de chamar aqui para tomar 

posse no mandato de vereador... Nomeio o vereador Leandro Pinto e a vereadora Ana Maria 

dos Santos para que conduza o vereador Eduardo Tonin até essa Casa. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Solicito ao Senhor Vereador Eduardo Tonin 

que se coloque de pé, que já está, para prestação do compromisso, nos termos do artigo 

sétimo, parágrafo terceiro, do Regimento Interno. Lerei o termo do compromisso. Após a 

leitura, o vereador deverá repetir a seguinte frase: “Assim o prometo”. 

Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a Constituição e as 

leis e defendendo os interesses do município. 

VEREADOR EDUARDO TONIN: Assim o prometo. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Declaro empossado o vereador Eduardo 

Tonin. 

[Aplausos] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Dá cinco minutinhos para ele falar. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu estou vendo que essa Casa está 

repleta de convidados do Eduardo Tonin. Eu queria abrir uma exceção e passar a palavra ao 

vereador Eduardo Tonin. 
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VEREADOR EDUARDO TONIN: Meus cumprimentos a todos os presentes, Sr. Presidente 

Pepo Lepinsk, Senhoras e Senhores Vereadores. Primeiramente, gostaria de agradecer a 

Deus por essa oportunidade na convicção que me dê sabedoria, direcionamento para o que é 

certo, o que é justo e humano. Um beijo para a minha família, para minha esposa Monyse, para 

minha filha Rafaela, para minha mãe Emilia, para o meu pai José Carlos Tonin e meu irmão 

Rodrigo. Beijos aos meus tios, meus primos, minha sogra, meu sogro e aos amigos que aqui 

vieram nesta data tão importante. 

Há exatamente quarenta anos, meu pai, José Carlos Tonin, assumia a Prefeitura de Indaiatuba 

e me carregava nos braços. Após quarenta anos, estou aqui carregando a minha filha Rafaela, 

com seis meses de idade, junto com o meu querido pai, que deixou um legado. Agora chegou a 

minha vez de contribuir para as próximas gerações. Passado, presente e futuro se encontram 

aqui hoje: meu pai, eu e minha filha Rafaela. Dedico esse mandato a uma das pessoas mais 

importantes da minha vida, que foi meu avô Oscar Tonin, o qual me deixou a maior herança de 

todas: seus ensinamentos. Represento aqui o grupo do nosso deputado federal Bruno Ganem, 

que, somados à sua mãe, a deputada Clarice Ganem, ao deputado Ricardo França e à minha 

parceira, vereadora Ana Maria, estamos na busca de uma Indaiatuba cada vez mais justa, 

igualitária e humana. Venho humildemente pedir orientação e ajuda possíveis aos de ora em 

diante, nobres colegas, em função da Casa do Povo de Indaiatuba, materializada fisicamente 

por esse Palácio Votura, projeto de lavra do engenheiro José Carlos Tonin, meu pai. Saúdo, 

também, meu tio Flávio, vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito, que em vinte 

anos seguidos ajudou a erigir esta pujança que é nossa Indaiatuba. Flávio Tonin com meu pai, 

prefeito também, duas vezes deputado, líder do parlamento paulista e secretário de estado, 

deixaram para a nossa querida Indaiatuba a primeira UTI de Indaiatuba, a Fatec, a Fiec, o 

Senai, o Sesi, a Fundação Pró-Memória Casarão Pau Preto, a Guarda Municipal, Corpo de 

Bombeiros, Delegacia de Defesa da Mulher, criação do primeiro Distrito Industrial e a 

instalação da Toyota, a maior obra dos últimos cinquenta anos, ligando Campinas a Sorocaba, 

que foi a duplicação da SP-Setenta e Cinco, todas as vicinais - Itupeva, Monte Mor e Elias 

Fausto. Nosso grupo do deputado Bruno Ganem sempre irá apoiar os interesses maiores de 

Indaiatuba naquilo que ela mais precisa e para aqueles que mais precisam. Por isso, assumo 

hoje pela vontade popular, e teremos um compromisso muito forte com a verdade e com a 

transparência, com vigilância diuturna do que acontece na vida pública da cidade, do que está 

às claras e do que está nos subterrâneos, estiveram e estão. 
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Peço agora aos amigos aconselhamento, orientação e ajuda para o exercício do meu mandato 

com lucidez, fidelidade aos bons princípios, firmeza de caráter e respeito às pessoas e aos 

indaiatubanos que escolheram essa cidade ou que nasceram aqui como eu. O meu muito 

obrigado, e que Deus nos abençoe sempre. Uma boa tarde a todos. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Desejamos boa sorte ao novo vereador, o 

novo companheiro. E eu costumo dizer uma frase que... Eu acredito muito... eu não acredito 

que alguém, algum candidato a vereador, seja do partido A ou B, ele se candidate a vereador 

para prejudicar a população. Eu acredito muito em divergências de ideias, cada um tem um 

pensamento, e é isso que nós debatemos aqui, porque toda unanimidade é burra, mas sempre 

respeitando, assim como foi com o Ricardo França, que passou por aqui sempre debatendo as 

ideias, nada no pessoal, e tenho certeza que com o Du não será diferente. Vamos continuar 

esse trabalho. 

Queria aqui fazer registro da presença do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, ex-vice-

prefeito, ex-prefeito Flávio Tonin, que é sempre bom vê-lo aqui nesta Casa. Também quero 

fazer registro da deputada estadual Dona Clarice Ganem. 

E com a palavra agora nossa - vamos seguir na sessão -, nossa primeira-secretária Silene 

Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ofício de Retirada nº 8/2023, Executivo 

Municipal, “Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 23/2023, que dispõe sobre a compensação 

financeira para regularização de edificações na área urbana, e dá outras providências”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos para as indicações. Com a palavra 

a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Luiz Chiaparine, “Verificar a possibilidade de repintura das faixas de sinalização de solo e 

identificação de lombadas em trecho da Rodovia João Ceccon”. 

Alexandre Peres, “Viabilizar junto ao governo do estado a construção de um hospital regional 

em Indaiatuba”. 

Pepo, “Viabilizar a contratação de mais médicos especialistas em neuropediatria para atender 

a rede pública municipal de Indaiatuba”. 
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Ana Maria dos Santos, “Efetuar a implantação de um hospital público municipal em Indaiatuba”. 

Othniel Harfuch, “Implantar uma faixa elevada de pedestre na Rua Pérsio Sampaio Filho 

defronte ao número 163, Jardim Renata”. 

Wilson Índio da Doze, “Criar um treinamento para o mercado de trabalho voltado para a 

comunidade surda no Centro de Referência em Atenção à Pessoa com Deficiência”. 

Arthur Spíndola, “Realizar estudos visando implementar curso de formação para guias 

turísticos em Indaiatuba”. 

Hélio Ribeiro, “Efetuar melhorias no trânsito na saída do Jardim Sevilha para acesso à Avenida 

Visconde de Indaiatuba”. 

Silene Carvalini, “Implementar uma UBS na região do Campo Bonito da cidade voltada a 

prevenção e atendimento integral à saúde da mulher”. 

Sérgio Teixeira, “Implementar um sistema de cadastro e entrega de receitas e documentos on-

line na Farmácia Popular”. 

Eduardo Tonin, “Implantar um caixa eletrônico 24 horas no Terminal Rodoviário Maurilio 

Gonçalves Pinto”. 

Leandro Pinto, “Disponibilizar equipamentos de primeiros socorros para os polos esportivos 

que oferecem a modalidade de hidroginástica”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

do ex-prefeito de Cabreúva Henrique Martins (sic). As indicações estão em discussão. Com a 

palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. Só um minutinho. Eu gostaria de pedir para os 

vereadores para não travar a Pauta, que nós temos tempo para entrar no expediente, para que 

não ultrapassem o tempo, ok? Por favor. 

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

integrantes da Mesa, à nossa querida interprete, aos vereadores. Sejam todos muito bem-

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

visuais. Meu nome é Ana Maria, tenho cabelo preto, comprimento médio, hoje está preso. 

Estou usando uma camisa rosa, uma calça rosa e uma sandália rosa. Tudo rosa hoje. 

E a indicação que eu trago hoje é pedindo que seja implantado um novo hospital, um novo 

hospital para Indaiatuba. Já é minha segunda indicação que eu faço com esse pedido. Tenho 
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visitado constantemente o hospital, filas de exames de três, quatro anos. É simplesmente 

desumano. Cirurgia... a pessoa esperar uma cirurgia três anos, quatro anos. O que está 

acontecendo? Morre na fila. Morre esperando exame. Morre esperando a cirurgia. Morre triste, 

morre no abandono. Eu tenho ido no Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Eu lamento muito 

pelos médicos, eu lamento enfermeiras, a equipe técnica. Ficam desesperados, querem 

amparar os doentes. Às vezes não tem nem maca para colocar. Semana passada eu fui e tinha 

uma senhora de noventa e dois anos há dois dias esperando para ir para o quarto, para ser 

internada; um senhor com problema no circulatório, na perna, correndo risco de ter uma 

trombose, um dia e meio sentado na cadeira. Ele estava internado na cadeira, no saguão de 

dentro, de espera. Então acho que chega. Não dá mais para aguentar. Alguma coisa tem que 

ser feita. Por isso que, nessa indicação, eu peço que o Executivo analise com carinho a 

construção de um novo hospital para Indaiatuba. Gratidão e muita luz a todos. 

[Aplausos] 

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

Com a palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

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

vereadores. Cumprimento especial ao Du Tonin, que hoje assume como vereador nesta Casa. 

Em nome dele, cumprimento toda a sua família. Cumprimentar aqui também a Dona Clarice 

Ganem, o Ricardo França, Henrique Martin, que foi perfeito de Cabreúva, Zé Carlos Tonin, 

Flávio Tonin e todas as demais autoridades e o público aqui presente. 

Apresentei algumas indicações. Até eu iria falar um pouco dessa indicação que diz respeito ao 

acesso ali no Jardim Sevilha, como eu tenho relacionado a uma questão da Rua Chile, tenho 

ali na Rua Onze de Junho algumas alterações, algumas necessidades que se fazem 

necessárias no nosso trânsito, mas eu quero falar de uma outra que apresentei... Inclusive, na 

semana retrasada foi feito um almoção para o pessoal que faz o samba ali da Seringueira, né, 

Pepo, Samba da Seringueira, e eu acabei passando por lá à noite-- 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Figueira. Figueira. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Figueira, né? Eu acabei passando por lá no domingo. 

Realmente, uma quantidade muito grande de pessoas que frequentam esse samba da 

Figueira. E são eventos que eles vão fazer quatro ou cinco eventos no ano, não são todos os 

domingos. Qual que é o pedido que eu fiz aqui? Que se construa um banheiro de alvenaria lá. 

Banheiros de alvenaria. Nós sabemos que hoje aquele espaço em frente à prefeitura é um 



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 
P A L Á C I O  V O T U R A 

   
Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700. 

CEP: 13339-140 – Indaiatuba - SP 

 

 

espaço regularmente utilizado para os eventos da nossa cidade, assim como aconteciam 

somente na Concha Acústica. Hoje é na Concha e lá em frente à prefeitura. Inclusive, os 

pedidos dos químicos que lá estão foram de um pedido que fiz, se eu não me engano, em dois 

mil e dezessete, conversando com o nosso prefeito - dezoito -, com o prefeito Gaspar, já que 

muitas pessoas frequentavam e tinha que usar o banheiro da prefeitura, não tinha como usar o 

banheiro. E no dia do Samba da Figueira são mais de quinhentas mil pessoas que passam por 

lá. A quantidade de banheiros químicos é insuficiente, porque esses banheiros já estão ali 

durante a semana inteira. Por isso, esse pedido vai ajudar muitos frequentadores do Parque 

Ecológico não somente no dia do Samba da Figueira, mas para os eventos que ocorrem ali 

todos os domingos com famílias que vão fazer seus piqueniques, vão passear, que fazem suas 

caminhadas. Então, essa indicação é de extrema importância para a nossa população, a 

construção de banheiros de alvenaria em frente à prefeitura, ali naquele espaço tão importante. 

Meu muito obrigado. 

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

Com a palavra o vereador Du Tonin. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Du, três minutos. 

VEREADOR EDUARDO TONIN: Três minutos? Tá bom. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADOR EDUARDO TONIN: Tá bom. Aí você me dá um toque. Boa noite novamente a 

todos. Gostaria de agradecer algumas pessoas presentes aqui: o prefeito Henrique Martin junto 

com o Kiko Castrinho, que é vereador... foi vereador na cidade de Cabreúva, no qual 

trabalhamos, trabalhei, fui secretário de Indústria e Comércio de governo, e o prefeito Henrique 

Martin teve uma das maiores reeleições... reeleição, percentual de reeleição do Brasil, que foi 

oitenta e seis por cento. Então eu tive a oportunidade de participar do seu governo, muito feliz 

pela sua presença. Agradeço também ao vereador Nilson, vereador Alan, de Louveira, Doutor 

Dario, e gostaria de fazer um agradecimento especial pela presença aí do meu tio Flávio Tonin, 

que também foi prefeito aí. 

Bom, eu tenho uma indicação de implementar um caixa eletrônico vinte e quatro horas no 

Terminal Rodoviário Maurílio Gonçalves Pinto. Eu sei que o Índio da Doze também tem essa 

luta, então nós vamos trabalhar em conjunto aí para poder buscar isso daí. O local é bastante 

movimentado e a instalação do terminal de banco vinte e quatro horas pode facilitar os 
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usuários, gerando uma série de benefícios, como poder de compra e a qualidade de vida, 

sendo um fator a mais para inclusão financeira. 

Tramitar junto à Viação Bonavita ações para garantir os direitos da pessoa com deficiência que 

moram em Indaiatuba. Solicito, após a leitura em Plenário, que se oficie às autoridades 

competentes. Recebi uma solicitação de um morador que é PCD, pessoa com deficiência, no 

sentido de o poder público solicitar à Viação Bonavita, que há tantos anos presta serviços em 

Indaiatuba, inclusive nas linhas exclusivas, para que instale na nossa cidade um escritório que 

permita a elaboração da carteira e autorização aqui em nossa cidade. Quando o PCD e outros 

usuários precisam da carteirinha, têm que ir para Itu. O seja, uma pessoa que é PCD precisa ir 

até Itu para conseguir uma carteirinha para poder fazer o intermunicipal. 

Então agradeço aí a oportunidade de todos. Uma boa tarde. Obrigado. 

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

vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Boa noite a 

todos. Boa noite aos meus amigos, nobres vereadores, presença... imprensa falada e escrita, a 

todos que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria aqui de cumprimentar meu amigo 

Flavinho, não sei se está aí ainda, seu pai, o Flávio Tonin, Zé Carlos Tonin - muito feliz, né, Zé, 

ver o meninão aí, bacana -, deputado Bruno Ganem, deputada Clarice Ganem, meu amigo 

Ricardo França, deputado, meu amigo Júlio, meu amigo Rolando e os demais aqui presentes. 

Sr. Presidente, eu tenho cinco indicações protocoladas, só que eu gostaria de falar de três. A 

primeira, de número dois, sete, dois, barra, vinte e três: providenciar melhorias no fluxo de 

trânsito, principalmente do horário de pico, na Rua Pedro Virillo, nas proximidades ali do 

Condomínio Reserva Vista Verde, Jardim Santiago. Ali é próximo do Deco, para quem não 

conhece. Ali principalmente na hora de cinco horas, quando... ou de manhã, quando as famílias 

vão levar as crianças, ali o fluxo é tremendo, né? Ali é uma via muito pequena. Então a gente 

pede para o Departamento de Trânsito dar uma olhada com carinho como se trata de uma 

escola ou de uma creche para as pessoas poderem aí ter um fluxo maior. 

A segunda - dois, sete, quatro, barra, vinte e três -: realizar manutenção na calçada ao redor do 

minicampo da Vila Avaí. A gente sabe que tem um torneio de início do ano lá muito famoso e 

ali passa, ali, centenas, milhares de pessoas todos os domingos, e tem bastante cadeirante, 

pessoas cadeirantes que assistem os jogos e a calçada toda irregular. A gente pede para o 

Dotti, secretário de Obras, ver com carinho também, que possa arrumar. Eu estava lá, fui 
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cobrado, ando no meio dos esportistas e fui cobrado. A gente fica... é até ruim para a gente. 

Então que o secretário possa... Não é coisa absurda, mas que possa fazer uma manutenção ali 

naquela... na Vila Avaí, ao redor do campo. 

E por último, número dois, sete, três, barra, vinte e três, que é disponibilizar equipamentos de 

primeiros socorros para os polos esportivos que oferecem modalidade de hidroginástica. Nós 

temos aí vários polos na nossa cidade, acho que muitos aqui utilizam da hidroginástica. 

Gostaria de dar os parabéns aqui ao secretário Marquinhos, ao prefeito Gaspar, porque na 

região não existe. Ali... Eu frequento academias desses polos. Gente, é de uma estrutura 

tamanha, porém, faltam esses equipamentos, que seriam ali um colete cervical, uma cadeira 

de roda, uma máscara pocket, uma prancha aquática. Se uma senhora bate a cabeça em 

determinado exercício, Sr. Presidente, ela não tem uma cadeira de roda, ela não tem uma 

prancha. Essa prancha, ela é uma prancha aquática que ela pode... O salva-vidas, ele entra 

dentro da água e coloca ela... Entendeu? Um colete cervical. Então a estrutura que nós temos 

é muito boa, mas acho que dá para melhorar. Então peço para o secretário Marquinhos, 

Senhor Prefeito, que possa também olhar, principalmente que são todos idosos que 

frequentam lá. Uma boa noite. Eduardo Tonin, seja um bom vereador para o nosso município, 

independente das divergências que nós temos, né, de lados políticos. Mas tenho certeza que 

você vai olhar com carinho. Seja bem-vindo nessa Casa. Olhando sempre para o povo, isso é o 

mais interessante. Obrigado. Uma boa noite. 

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

Com a palavra o vereador Wilson Índio da Doze. 

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

presentes, meus amigos vereadores. Boa noite, Du Tonin. Que Deus te abençoe na sua 

caminhada. Pode contar com a gente. Legenda só é para ganhar eleição. Ganhou eleição, nós 

temos que trabalhar para o povo, não é verdade? Somos muitos amigos para que isso 

aconteça. Quero aqui agradecer ao nosso deputado Bruno Ganem, à sua mãe Clarice, nosso 

vereador e agora deputado também... Eu vi ele aí, o Ricardo França, né? Quero aqui também 

agradecer o nosso grande amigo Zé Carlos Tonin, Flávio Tonin, Massaioli e toda sua equipe 

que está aí presente, enfim, todas as autoridades, imprensa falada e escrita. 

Sr. Presidente, eu trago aqui uma reivindicação, que eu peço para que o poder público possa 

ver com carinho, indicação duzentos e quarenta, para que possa se criar um treinamento para 

o mercado de trabalho das pessoas com deficiência, principalmente a comunidade surda. Ou 
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seja, no próprio centro de referência de Indaiatuba pode se criar isso. Sabe por quê? Porque 

muitas empresas hoje não contratam esses irmãos porque eles não são treinados. Assim como 

nós vamos fazer uma entrevista em uma empresa, eles também têm que ter esse treinamento. 

Eu tenho hoje no meu gabinete uma professora de Libras, que é a Liliane. Por favor, Liliane, 

fica... para todo mundo te conhecer. Hoje mesmo ela já fez atendimento em uma clínica 

particular, que tinha uns irmãozinhos, e ela está aqui para isso. Mas seria muito importante que 

a prefeitura desse esse treinamento. Hoje tivemos reunião com o nosso secretário Pastor 

Décio, na qual levamos essas indicações e outras pautas para ele também, para que se possa 

fazer isso aí, porque não é justo... O empresário não tem obrigação de ficar ali tentando 

adivinhar o que esses irmãos querem falar. Então tem que se criar um treinamento, como 

também tem que se fazer uma triagem. São mais de cento e cinquenta pessoas inscritas para 

fazer o curso de Libras, curso esse que eu fiz também, graças a Deus, com a nobre colega 

aqui, entendeu? E essas pessoas simplesmente fazem o curso e somem. Então, para que se 

faça uma triagem para ver realmente se essa pessoa quer fazer o curso para ajudar o próximo 

ou desenvolver naquela função, porque chega de a pessoa fazer o curso, e muita das vezes 

vamos procurar eles em uma área da saúde, no protocolo, em qualquer setor público que seja, 

e essa pessoa não está lá. Então tem que se fazer uma melhor triagem sobre isso. 

Quero aqui também falar sobre a indicação... Leandro, eu tenho uma complementação aqui, a 

dois, dois, três, sobre cadeiras de rodas no complexo esportivo. Parabéns por essa indicação. 

Faz parte também da minha, assim como o Du Tonin falou do caixa eletrônico, Tonin, vamos 

fortalecer para que se coloque ali cadeira de rodas, porque uma pessoa... se tiver algum 

problema hoje, não tem cadeira de rodas para atender esses irmãos. Então peço para que o 

Executivo possa olhar com carinho também essas indicações. Obrigado. Deus abençoe a 

todos. 

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

Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 

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

Eduardo Tonin, está tomando posse hoje, uma pessoa que conhece a cidade, que tem um 

histórico familiar de contribuição com a cidade, tem tudo para fazer um grande trabalho como 

vereador. Conte com a gente aqui. Aqui, independente de qualquer coisa, somos todos colegas 

e estamos todos no mesmo barco. Queremos uma Indaiatuba melhor, pode ter certeza disso. 

Quero cumprimentar aqui o ex-prefeito José Carlos Tonin, grandes contribuições aqui na nossa 

cidade também; o ex-prefeito Flávio Tonin, também grandes contribuições aqui para a nossa 
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querida Indaiatuba. Não posso esquecer do meu amigo Bruno Ganem, deputado federal hoje 

que nos representa em Brasília, não posso esquecer da querida... sua mãe, Dona Clarice, que 

também está iniciando agora, acho que dia quinze, um mandato na Assembleia Legislativa, 

junto com Ricardo França. Enfim, tanta gente querida, tanta gente raiz aqui em Indaiatuba está 

aqui presenciando essa sessão ordinária, a terceira do ano de dois mil e vinte e três. Sejam 

todos bem-vindos. Boa noite a todos os colegas vereadores, boa noite aqui à Mesa, à 

presidência, enfim. 

Eu quero aqui defender duas indicações. Uma delas eu já venho defendendo já há algum 

tempo. Se não me engano, é a terceira vez que eu venho defendendo essa indicação. O ano 

passado bateu na trave, porque estava bem adiantado isso com o governo estadual, mas 

houve uma troca de comando no governo estadual e agora acho que nós temos que recomeçar 

essa conversa, que é um hospital regional aqui para a nossa cidade, um hospital que tenha 

pelo menos atendimentos emergenciais e uma média complexidade, um hospital estadual 

regional implantado pelo estado. Eu acompanhei o ano passado e eu lembro que o governador 

anterior, ele estava discutindo isso com alguns gestores lá da Unicamp, e estavam procurando 

um lugar, e Indaiatuba tinha tudo para ser esse lugar. Inclusive, Indaiatuba fez, protocolou 

intenção de receber esse hospital estadual regional aqui em nossa cidade, mas agora 

precisamos voltar a dar aquela famosa cutucada lá no governador. Temos agora a Clarice aqui, 

temos Ricardo França, temos o Rogério Nogueira. Eu acho que três deputados lá podiam 

fazer... dar essa força para que Indaiatuba consiga esse hospital regional implantado pelo 

estado, mas não só para atender a região de Campinas, não; para atender também a região de 

Piracicaba e de Sorocaba. Chama DRS, que chama, Direção Regional de Saúde. Então dá 

para atender essas três DRSs e... Mesmo porque eu estava conversando, como disse agora 

pouco, semana passada com a Secretaria da Saúde, com a secretária e com a adjunta, e elas 

me informaram que um terço do que a gente atende aqui no Haoc não é daqui. Um terço. 

Então mais do que justifica o estado implantar um hospital regional aqui na nossa cidade, 

mesmo porque também Indaiatuba, da região metropolitana de Campinas, é a que mais 

cresceu populacionalmente (sic). Então tem todas as justificativas aqui e outras mais se vier 

buscar. 

Uma outra indicação que eu quero destacar aqui também... Não sei se vocês sabem, está 

sendo construído, lá na Avenida Luiz Bruno Petrilli, um novo cemitério para a nossa cidade. É 

um cemitério que a previsão de término de ser entregue à população é agora, esse ano, em 

dois mil e vinte e três, e ele vai atender Indaiatuba pelos próximos trinta anos. É um cemitério 
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que a parte administrativa... ele tem mil e quinhentos metros quadrados e a área de 

sepultamento, oito mil metros quadrados. Vai ter lanchonete, vai ter capela, vai ter 

estacionamento. Então isso é um avanço muito bom nessa questão, porque o nosso já está no 

limite. Agora, indo nessa linha, aí entra a minha indicação: por que não um crematório 

municipal também? A procura por esse tipo de serviço vem crescendo, aí as pessoas, além 

de... têm que procurar outras cidades, e tem também o custo do translado e tudo o mais. Então 

por que a gente não implantar aqui na nossa cidade um crematório municipal? Além do 

benefício ambiental gigantesco que a gente tem, também tem a questão da otimização do 

espaço público. Então ficam aqui essas duas indicações, um hospital regional aqui para 

Indaiatuba e um crematório municipal. Muito obrigado, gente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu gostaria de pedir silêncio por parte das 

pessoas na sessão enquanto o vereador estiver falando, por favor. E eu vi que o assunto aqui 

é saúde, e não poderia ser diferente. Eu gostaria de fazer um apelo para o vereador Ricardo 

França. Tenho certeza que vai trabalhar muito lá, pode nos ajudar. Vereador... Ah, vereador 

não, deputado Ricardo França, deputada Clarice, deputado Rogério Nogueira. O hospital 

demora muito para construir, e a gente sabe que precisa, sim. Mas antes construir hospital, 

temos que urgente regionalizar o Cross, porque não dá para uma cirurgia cardíaca... A Ana 

falou da cirurgia que demora, mas poucas pessoas sabem que isso é dever do estado, e não 

da prefeitura, principalmente uma cirurgia cardíaca. Está aqui o Doutor Chiaparine, que é... 

Então é inadmissível uma região como de Campinas, que tem vários hospitais... Quando 

alguém está precisando de uma vaga quando está internado é mais rápido, mas quando ele 

está precisando de uma cirurgia e ele está na casa dele, demora mais. Então quem regula 

essa vaga é São Paulo. Então o que nós precisamos fazer urgente é trazer essa regulação de 

vagas para a região metropolitana de Campinas, que tem quase quatro milhões de habitantes, 

maior até que muitos estados. Então, Dona Clarice, Ricardo França, Rogério Nogueira, é uma 

luta que nós podemos começar agora, através do governo do estado, e uma luta justa, porque 

não podemos deixar o nosso paciente não só daqui de Indaiatuba, mas de Campinas, de 

Sumaré, de Hortolândia, cair lá em São Paulo para regular vaga, sendo que nós podemos ter 

uma regulação de vaga aqui na região metropolitana de Campinas. Então, é uma luta, uma 

ideia que eu estou passando para vocês, e tenho certeza que vocês vão lutar por isso. 

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

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

vereadores e vereadoras, a todo o público que nos acompanha. Não tem como não deixar de 
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dar um abraço a todas as autoridades presentes, deputado federal Bruno Ganem, deputada 

estadual Clarice Ganem, deputado estadual Ricardo França. É muito bom falar isso. Mandar 

um abraço ao Edson Massaioli, comandante da nossa Guarda Civil, aqui presente, ao 

engenheiro Hamilton Lombardi, vi ali presente também - muito obrigado por sua presença, 

grande amigo -, e dar boas-vindas a você, né, Du, como vereador, como hoje empossado em 

seu mandato. Deseja que faça um mandato justo, correto, como bem colocou, e, como todos 

disseram, independentemente de posições políticas, nós sabemos a grande capacidade que 

você tem, senão não estaria aqui. Então parabéns e espero que faça um mandato brilhante. 

Sr. Presidente, antes de passar às minhas indicações, rapidamente, respeitando o tempo, 

quero parabenizá-lo. Para quem não sabe, o presidente da Câmara Municipal Pepo Lepinsk foi 

eleito presidente da região metropolitana... do Parlamento da Região Metropolitana de 

Campinas. Ih, rapaz, desculpa. 

[Risos] 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Tinha que falar. Mas parabéns, Pepo. Você 

não só engrandece Indaiatuba... 

[Aplausos] 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Não só engrandece Indaiatuba nessa 

discussão, mas é um grande passo de um grande líder, já o presidente desta Casa, 

reconduzido à presidência por mais dois anos, e agora presidente do Parlamento 

Metropolitano, o que coloca Indaiatuba mais uma vez em destaque, e leve a gestão que você 

faz por essa Casa, por esse parlamento, que ele vai evoluir muito. 

Sr. Presidente, falando então rapidamente sobre minhas duas indicações... Enviei cinco, mas 

vou falar apenas sobre duas. Em primeiro lugar, buscar diálogo junto ao Esporte Clube 

Primavera e a Federação Paulista de Futebol para viabilizar a volta da realização da Copa São 

Paulo de Futebol Júnior aqui no nosso município, né, professor? Era algo que... Para vocês 

terem uma ideia, era a maior atração esportiva da cidade. Nós chegamos a ter dez mil pessoas 

em um jogo do Esporte Clube Primavera na Copa São Paulo. Isso é quase quatro por cento da 

população de Indaiatuba dentro de um evento esportivo. Nenhum outro torneio ou modalidade 

hoje consegue esse potencial, e aí a gente tem um carinho especial pela Copa São Paulo. 

Então a ideia é intervir junto à Federação Paulista, junto ao Esporte Clube Primavera, para 

tentarmos trazer novamente esse grande evento para cá. 
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Por último e não menos importante, Sr. Presidente, realizar estudos visando a implementação 

de um curso de formação de guias turísticos na nossa cidade. Nós temos o turismo crescente 

hoje com especial carinho da nossa secretária Tânia Castanho e uma história muito rica. Eu 

falei recentemente uma outra... em uma outra sessão sobre tudo o que nós conseguimos 

conquistar na nossa cidade, foi inclusive localizado um artefato histórico em um dos sítios aqui 

na nossa região. Nós temos empresas multinacionais, como bem lembrado pelo Du, o José 

Carlos e o Flávio ajudaram na vinda da Toyota para o nosso município, e a Toyota traz muitos 

diretores, [ininteligível], dentre outros que vêm para o nosso município, mas não passeiam pela 

nossa cidade. E a gente sabe o quanto que o turismo pode gerar - inclusive renda, impostos, 

dentre outros - para o nosso município. A nível nacional, nós já temos uma gestão de 

excelência e podemos também chegar em um turismo de excelência, trazer inclusive recursos 

do governo do estado também, falando com os deputados, para a gente incentivar. Então é 

uma oportunidade para que a gente possa criar, junto à Secretaria da Cultura e Turismo, 

cursos para guias turísticos que possam apresentar o que nós indaiatubanos conhecemos 

bem, que é a nossa Indaiatuba. 

Agradeço pela palavra, Sr. Presidente, e desejo uma ótima sessão a todos. 

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

vereador Professor Sérgio. 

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

presidente, à Mesa, à nossa intérprete, aos servidores públicos municipais que fazem aí sua 

manifestação honrosa, aos guardas civis que aqui nos prestigiam, às autoridades presentes, 

nosso deputado federal Bruno Ganem, deputada estadual Clarice Ganem e o nosso amigo 

deputado estadual Ricardo França, ao meu amigo Fernando, que está ali, veio prestigiar a 

sessão hoje. O Cacá estava por aí, mas acho que já foi embora. Todos que nos acompanham 

também em casa. A Cris, Cris Toledo, que está ali. 

Bom, Sr. Presidente, eu passei aqui sete indicações, mas vou falar apenas de duas delas. 

Três, na verdade. A primeira é a dois, meia, zero, que é implementar um sistema de cadastro e 

entrega de receitas e documentos on-line na Farmácia Popular. A pandemia nos ensinou que 

esse sistema on-line, ele precisa ser aperfeiçoado e ampliado cada vez mais. Pessoas com 

mobilidade reduzida não conseguem levar tal documento até a Farmácia Popular e precisam 

dessa ajuda. 
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A segunda indicação que eu quero citar aqui é intensificar a fiscalização de trânsito nas 

imediações da feira noturna no Parque Ecológico. Infelizmente, algumas pessoas estão 

estacionando os veículos nos canteiros, e aí depois reclama que o poder público não deixa o 

canteiro adequado, né, mas por conta de alguns que não respeitam também essas 

sinalizações. 

E a terceira: fazer manutenção da iluminação de LED no entorno do Parque Ecológico, entre o 

Ciaei e o Parque das Crianças, até a Ponte Estaiada ali. Está escuro, completamente escuro, e 

isso é perigoso para todos que frequentam ali, que fazem caminhada. 

Deixei por último aqui os parabéns ao Du Tonin. Que você venha para essa Casa para somar, 

porque esse é o intuito dessa Casa, é trabalhar em prol da população. Seja desse lado ou 

daquele, é em prol da população. Então quero te dar os parabéns, que você faça um ótimo 

mandato. Obrigado, Sr. Presidente. 

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

indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências, e as indicações... 

Tem mais alguém para falar ou não? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos para as moções então. Com a 

palavra a primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Pepo, “Congratula a enfermeira Michele Bianca Costa pelos serviços prestados frente ao 

município de Indaiatuba”. 

Alexandre Peres, “Congratula a loja maçônica Estrela de Indaiá por ocasião do seu aniversário 

de 25 anos de fundação, comemorado no dia 6 de março de 2023”. 

Sérgio Teixeira, “Manifesta o pesar pelo falecimento do subinspetor da Guarda Civil, Senhor 

Manoel Messias da Costa, ocorrido em 27 de fevereiro de 2023”. 

Pepo, “Congratula Roberto Quitzau pelos serviços prestados à municipalidade desde 2002, 

sempre realizando o trabalho com zelo e dedicação”. 

Chiaparine, “Manifesto pesar pelo falecimento de Rosana Carolina Falasco Transfereti, 

ocorrido em 28 de fevereiro de 2023”. 
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Sérgio Teixeira, “Congratula os guardas civis de Indaiatuba pela conquista de medalhas e 

primeira colocação geral na primeira fase da Olimpíada da GCM, realizada nos dias 25 e 26 de 

fevereiro de 2023”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula os guardas civis da 8ª Turma pelos 31 anos de bons serviços 

prestados ao cidadão indaiatubano como membros da honrosa Guarda Civil de Indaiatuba, 

comemorados no dia 24 de fevereiro de 2023”. 

Silene Carvalini, “Congratula Wanilza Rodrigues Botta pelo Dia Internacional da Mulher, 

comemorado no dia 8 de março, e por ser uma grande mulher, mãe, avó e profissional”. 

Silene Carvalini, “Pesar pelo falecimento de Onofre Engel, ocorrido aos 2 de março de 2023”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula Cristina Toledo pelos 30 anos de excelentes serviços 

prestados na Secretaria Municipal de Esportes”. 

Wilson Índio da Doze e demais vereadores, “Manifesta pesar pelo falecimento de Vicente de 

Paula Barbosa, ocorrido em 2 de março de 2023”. 

Hélio Ribeiro, “Congratula a Escola Estadual Professora Suely Maria Cação Ambiel Batista pelo 

brilhante desempenho de seus alunos no vestibular 2023”. 

Pepo e Doutor Othniel, “Protesta contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres por 

deixar a região de Campinas fora da rota do empreendimento que pretende implantar o Trem 

de Alta Velocidade”. 

Sérgio Teixeira, “Manifesta pesar pelo falecimento do Senhor Sergio Ricardo Sanches, ocorrido 

em 2 de março de 2023”. 

Silene Carvalini, “Manifesta pesar pelo falecimento de José Luiz Furlanetto, ocorrido aos 3 de 

março de 2023”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Quero falar, tá? 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite novamente. Quero inicialmente, antes de 

tratar da minha moção, cumprimentar e parabenizar a vereadora Silene pela moção à nossa 

colega Nilza aqui desta Casa. Em nome dela já quero... 
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[Aplausos] 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Estender o cumprimento e parabenizar todas as 

mulheres pelo seu dia, que não é somente dia oito, são todos os dias. Vocês são muito 

especiais nas nossas vidas. 

Quero falar de uma moção que apresentei. Vocês têm acompanhado nas nossas sessões. 

Inclusive, na semana passada, se não me engano, falei de um ofício - cumprimentar o Bruno 

Ganem, que acho que eu não havia cumprimentado, agora deputado federal - que estarei 

encaminhando e entregando na próxima quarta-feira na Secretaria de estado da Educação 

relacionado a um estudo para implantação de uma delegacia de ensino aqui em nossa cidade. 

Mas hoje eu quero falar de uma coisa boa, uma coisa legal. Parabenizar os alunos da Escola 

Maria... Nossa, Suely Maria Cação. Tanto que eu estava pensando ali, Major Waldemar, que 

eu acabei passando. Da Escola Estadual Suely Maria Cação, que foi esposa do nosso querido 

Major Waldemar, que também foi vereador, presidente dessa Casa. A escola teve nesse ano 

mais de trinta e cinco aprovações de vestibulares na nossa região. Inclusive, está aqui 

presente a Thays, que é a diretora, e o Luis Felipe(F). Queria que eles ficassem em pé, por 

gentileza... 

[Aplausos] 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Para que, em nome deles, nós homenageássemos 

todos os demais alunos, professores, coordenadores e funcionários dessa escola que tanto 

alegria nos proporciona com tantas aprovações. Nós que muitas vezes somos até céticos 

quando falamos do ensino da escola estadual, porque o ensino nosso fundamental é muito 

bom, mas o estadual também não tem ficado atrás. Então foram mais de trinta e três alunos 

aprovados em várias faculdades: USP, Fatec, Unicamp, PUC, Unesp, UFSCar, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Unip, Ceunsp, Unimax, Anhanguera. Então vocês têm toda a 

honra... Como diz na Bíblia, honra a quem tem honra. A Escola Suely Maria Cação e as demais 

escolas estaduais do nosso município, que têm proporcionado aos nossos alunos de uma 

escola pública poder fazer um curso em faculdades e universidades tão importantes do nosso 

estado. Parabéns a todos. Levem um abraço a todos os demais alunos e profissionais dessa 

escola. Meu muito obrigado. 

[Aplausos] 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria aqui registrar a presença de uma 

autoridade, mas uma autoridade na minha vida: minha mãe, que está presente aqui, Dona 

Bernadete Lepinsk. Obrigado pela presença, viu? 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Dificilmente ela vem. Eu queria também 

fazer justiça e parabenizar os funcionários que estão fazendo uma manifestação aqui pedindo 

aumento no salário de forma pacífica. Parabéns, viu, pela condução. Vocês vêm levando essa 

causa que vocês estão lutando. Parabéns pela forma que vocês estão fazendo. Essa Casa é 

para isso mesmo, tá bom? Conte com isso. Apesar de não depender do vereador, o vereador 

vai votar o projeto favorável ou não, vai chegar aqui, mas pode ter certeza que estaremos 

sempre do lado de vocês. Não só eu, os doze aqui, tá bom? Parabéns. 

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

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Mais uma vez, boa noite. Quero cumprimentar 

também o Zé Carlos Tonin, o Flávio Tonin, meu amigo Massaioli, que está ao fundo. Muito 

obrigado pela presença de vocês. 

As moções que estou fazendo hoje, Sr. Presidente, temos duas, aqui, moções de pesar, tá, 

pelo falecimento do guarda civil Manoel Messias da Costa e pelo falecimento do Sergio Ricardo 

Sanches. Essa moção para o Manoel Messias vem em agradecimento pelo trabalho dele 

realizado junto à Guarda Civil, e ao Sergio Ricardo, filho de uma grande amiga minha, Dona 

Isabel, que faleceu agora, no último dia dois, tá? Então fica essa moção de pesar aqui para a 

família. 

As outras moções... Quero congratular os guardas civis que estão participando da Olimpíada 

das guardas civis metropolitanas, e no primeiro final de semana conquistaram o primeiro lugar, 

com medalhas, no segundo final de semana, agora, ficaram em segundo. Agora, no próximo, 

vai retomar ao primeiro lugar, com certeza, né? E tem aqui o Arruda, o William(F), o inspetor 

Gomes, aqui nos prestigiando. Parabéns, continuem com essa pegada de vocês aí. 

E a próxima moção é também aos guardas civis da Oitava Turma pelos trinta e um anos de 

serviço à nossa comunidade. Nós temos aqui alguns deles nos prestigiando - o Marcel, o 

Henrique, o Ferraz. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é de fundamental importância. 

Quero também aproveitar e parabenizar a Thays. Ótima moção, viu, Hélio? Ótima moção, tá, 

de reconhecer esse trabalho da escola do Jardim Colonial, que a gente tem o hábito de falar da 
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Escola Colonial. Vários alunos do Enéas estudam lá. Então esses alunos estão de parabéns 

por essa conquista. A gente sabe que não é fácil entrar em universidades públicas, institutos 

federais. Então vocês estão de parabéns. Mandem um abraço para o pessoal lá. Muito 

obrigado. 

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

a palavra a vereadora Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o 

presidente, em nome de quem cumprimento os vereadores. Quero aqui parabenizar Du Tonin, 

em nome de quem cumprimento também toda a sua família. Cumprimentar os deputados aqui 

presentes, Bruno Ganem, Dona Clarice, o Ricardo, os funcionários da prefeitura, que estão na 

sua manifestação, a guarda aqui presente e todo o público. Quero parabenizar todos os 

homenageados, deixar aí meus sentimentos às famílias pelos pesares de falecimento. 

E minha moção de hoje é em comemoração ao Dia da Mulher. Quero parabenizar Wanilza 

Rodrigues Botta, ela é minha homenageada, e dizer que ela é uma grande mulher - ela é mãe, 

ela é avó, ela é profissional - e que representa todos os servidores efetivos desta Casa. Ela 

atua aqui na Câmara desde o dia primeiro de março de dois mil e quatro. Nós sabemos que ao 

longo desses anos certamente ela enfrentou muitas batalhas para cumprir todos os seus 

deveres, seus deveres como mulher, mas isso com certeza valeu a pena, cada conquista, cada 

esforço, cada dedicação e o amor. Afinal, são as mulheres sempre se refazendo, se 

recompondo, enxugando as suas lágrimas diante de tantos problemas, medos e desafios da 

vida, dizendo para si mesma: “Você pode, você consegue, você é guerreira, você é mulher”. 

Através da Wanilza, eu quero deixar essa homenagem a todas as mulheres, porque nós 

sabemos que o Dia Internacional da Mulher, ele é comemorado anualmente no dia oito de 

março, e isso é uma ocasião para que a gente faça uma reflexão sobre todas as nossas lutas, 

conquistas das mulheres e a celebração dos avanços que nós tivemos aí na sociedade, na 

política e na economia. Então, parabéns a todas as mulheres. 

[Aplausos] 

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

vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Aproveitar a oportunidade novamente. Quero 

cumprimentar aqui - eu vi depois - uma pessoa que eu tenho grande apreço, que é o Diego 

Fidalgo, que está aqui presente. Seja bem-vindo, Diego. E também não posso esquecer de 
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algumas mulheres importantes aqui, né? Amanda Ganem, tem a Odete Tonin, a Divanil, 

querida Divanil Tonin, tem Maria Emilia. Então, não podemos esquecer delas também, tá bom? 

Vamos lá. A minha moção que eu vou defender agora é uma moção de parabenização para a 

loja maçônica Estrela de Indaiá, que completa hoje vinte e cinco anos da sua fundação. 

Falando rapidamente da maçonaria, bem breve, a maçonaria é uma instituição filosófica, 

educativa e filantrópica, ou seja, ela tem um grande amor pela humanidade e pelas pessoas, e 

tem como um dos principais objetivos pôr em prática as virtudes, que é aquela qualidade moral, 

aquilo que nós temos de positivo. E isso ela vem fazendo com grande maestria. Desde... vinte 

e cinco anos atrás, desde a sua fundação, ela vem fazendo um trabalho beneficente muito 

valoroso. Inclusive, agora, no sábado, vai proporcionar um jantar em prol da Associação São 

Francisco de Assis, que é em prol daqueles portadores do... quem tem o vírus HIV. Então, a 

loja maçônica Estrela Indaiá, ela vem sempre preocupando com os menos... se preocupando 

com os menos favorecidos e com as pessoas mais vulneráveis. Então, parabéns a todos os 

irmãos da loja maçônica Estrela de Indaiá, em especial aqui também os que estão presentes. 

Eu queria que vocês ficassem em pé. Vitório, o Alexandre Pavilan(F), o Diego, todo mundo. 

Parabéns por esse trabalho beneficente, árduo, longínquo, que há vinte e cinco anos em prol 

daqueles que merecem. 

[Aplausos] 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Fica aqui esse registro em benefício da loja 

maçônica Estrela de Indaiá pelos seus vinte e cinco anos de existência aqui na nossa cidade, a 

nossa querida Indaiatuba. Muito obrigado. 

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

vereador Wilson Índio da Doze.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Quero aqui parabenizar a todos os 

homenageados, dar um abraço também para o Toninho do Radar, grande amigo está presente, 

o Ivan Gilio, coordenador do Procon de Indaiatuba. Em nome do meu grande amigo Claudemir, 

da nossa honrosa Guarda Municipal, eu cumprimento também a todos aqui presentes da 

Guarda Municipal. Sr. Presidente, eu quero aqui falar de alegria e falar de tristeza. Quero aqui 

deixar meus pêsames. Quem não conheceu o nosso amigo Vicente de Paula Barbosa, um dos 

maiores ícones do esporte de Indaiatuba, morava próximo da casa do Toninho lá, veio a falecer 

no dia dois, né? Então, pode ter certeza, Bruno, Indaiatuba perdeu uma das grandes força do 
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nosso futebol amador de Indaiatuba. Que Deus o tenha. Que Deus conforte os corações de 

seus amigos e parentes e que dê a plenitude da vida eterna para ele. É isso que eu acredito.  

E quero aqui falar de alegria. Quero falar, já que hoje... dia oito é o Dia das Mulheres, né? Em 

nome da Cristina. Por favor, Cristina, levanta aí, você está aí presente. A Cristina há trinta e um 

anos ela vem trabalhando junto à Secretaria de Esportes de Indaiatuba. Ela tem um currículo 

aqui que é imenso, entendeu? Um currículo que se eu for falar aqui, mas ao invés de eu falar, 

eu quero te homenagear pelo Dia das Mulheres, pela grande guerreira, pela pessoa 

maravilhosa que você é, pela forma que você atende as pessoas. Você, muitas das vezes, 

você sofre para não falar um “não” para a pessoa, você sempre dá um jeitinho para controlar a 

pessoa. Então, hoje você é a minha homenageada em homenagem às mulheres. E que Deus 

te abençoe. Você continua sendo essa mulher guerreira, essa mulher exemplo para os seus 

amigos, companheiros de trabalho e para a gente também. Que Deus abençoe por tudo que 

você faz para aquelas pessoas que muitas vezes te procuram. Um abraço. Você é a minha 

homenageada de hoje.  

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Mais uma vez, eu gostaria de 

cumprimentar a todos, todas as autoridades, o público presente, aos funcionários da Casa, que 

nos dão toda a estrutura para que esta sessão aconteça da melhor forma possível. Eu fiz 

algumas moções, e uma delas é para o Roberto Quitzau. Ele está aí? Gostaria que ele se 

levantasse. Roberto, que... Pode bater palmas, gente, ele merece.  

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Roberto, às vezes, as pessoas falam 

assim: “Ele é funcionário, não faz mais que obrigação”, né, Bruno? Mas tem funcionário que 

tem o dever de fazer e não faz. E o Roberto é uma pessoa diferenciada. Ele entrou na 

prefeitura em dois mil e dois, trabalhou no Hospital Dia. Hoje ele trabalha na UBS 9, faz um 

trabalho diferenciado, onde as pessoas elogiam muito, principalmente aquela UBS, que vai 

bastante pessoas de idade. Ali perto, quem conhece Indaiatuba, da Fundição Vila Nova, aquele 

da pracinha. Então, Robertinho é daquela região, também isso facilita bastante, né, Roberto? 

Você morar ali do lado do seu trabalho, conhece todo mundo. Ele faz um trabalho excepcional 

lá. E gostaria aqui de oferecer para você essa moção de congratulação, porque você merece, e 

que todos os funcionários sirvam... sigam o seu exemplo. Tratar bem as pessoas, ser parceiro 

e fazer com vontade, tá bom? Zelar pela população, é isso que você faz. Parabéns e continue 
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assim. E esperamos que os demais funcionários façam o que você faz. Também tenho uma 

moção de congratulação para a Michele Bianca Costa. Ela está presente? 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Está aqui na frente, Michele. A Michele, ela 

trabalha na Doutor Mário Paulo, né? E ela tem um trabalho diferenciado lá. Ela presta 

assistência às pessoas no momento mais delicado da doença. E o que ela faz? Ela é técnica 

do ambulatório de estomias. Para quem não sabe, aquelas pessoas que usam aquela bolsa do 

lado. Ela faz um trabalho bem diferenciado, sempre atendendo bem, resolvendo os problemas. 

Então continue assim. Espero que seus parceiros de trabalho façam o que você faz, porque 

todo mundo lá está para trabalhar. Mas o que você faz além do seu trabalho, você faz muito 

além. Então muito obrigado por tudo que você faz pela nossa população, Por isso que você é 

nossa homenageada de hoje. Parabéns, viu?  

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu vou quebrar o protocolo aqui, porque o 

presidente fala por último, mas queria chamar o Doutor Othniel. Nós assinamos uma moção 

junto, mas uma moção de protesto. Dificilmente, a gente faz moção de protesto aqui, né, 

doutor? Mas essa é mais do que justa. Nós assinamos junto. Eu gostaria que o senhor falasse 

um pouco dessa moção.  

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Boa noite a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Acho que 

seria difícil cumprimentar todas as autoridades, todas as pessoas, então, eu cumprimento a 

todos, sem direcionar nome de ninguém. Tem razão, acho que a gente dificilmente faz uma 

moção de protesto, mas essa é algo que deixa a gente muito indignado, né? Porque apesar de 

que eu já recebi uma pergunta, se eu acho que o trem-bala, que o trem de alta velocidade vai 

passar aqui por São Paulo. Eu acho que vai, se não agora, em algum momento isso vai 

acontecer, ligando as duas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. É o maior polo industrial que a 

gente tem no país. São Paulo é, com certeza, a locomotiva desse país, né? E a Agência 

Nacional de Transportes mudou a rota. A rota era para passar por Campinas e parece que vai 

passar por Sorocaba. Nós temos um aeroporto, que é o aeroporto que tem o maior número de 

cargas, que recebe o maior número de cargas do país, e mudam a rota para distanciar um 

pouquinho mais. Então, essa moção, realmente, é de desagravo mesmo, desagrado da 

Agência Nacional de Transporte Terrestre, porque nós temos aqui a Região Metropolitana de 

Campinas, junto com dez cidades, é que mais realizam eventos voltados a negócios. E quando 
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você tira de uma região que tem um PIB estimado de cinquenta bilhões, sete e um por cento do 

PIB paulista, dois por cento do PIB nacional, e você tira a possibilidade de que isso seja melhor 

escoado e que as pessoas possam transitar com muito mais facilidade daqui para o Rio ou 

mesmo daqui para São Paulo, eu acho que isso é algo que ficou muito ruim. E todo o 

empresariado dessa região, com certeza, ficou indignado. Então, é uma moção de protesto 

mesmo. E acho que hoje a gente tem um deputado federal aqui, mas dois estaduais aqui, que 

podem também ajudar a gente a que isso mude, a forçar a barra para que a gente possa ter de 

novo o trajeto passando pela Região Metropolitana de Campinas. E é isso. Obrigado, Sr. 

Presidente.  

Por favor, antes que eu me esqueça, muito importante, eu deveria ter começado por aqui. Eu 

queria cumprimentar todas as mulheres. Como já disseram antes, dia oito é o dia que se 

comemora, mas eu acho que o Dia das Mulheres são todos os dias, de todos os anos. Eu 

tenho na minha família várias mulheres, mas que são mais próximas minha esposa e minha 

filha. E eu devo dizer que eu tento cumprimentá-las e fazer tudo o que eu posso por elas. E eu 

acho que as mulheres, com certeza, merecem o nosso respeito e o nosso aplauso. E, de novo, 

eu peço que todos nós aplaudamos as mulheres de todo o mundo.  

[Aplausos] 

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

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

foram aprovadas por unanimidade, e as moções de pesar serão encaminhadas às famílias 

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

Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas.  

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

Dia do Cerimonialista, a ser comemorado anualmente no dia 29 de outubro”. Às comissões.  

Alexandre Peres, “Denomina Rua Marcos Cesar Lopes dos Reis o logradouro público do 

Jardim Bom Sucesso”. Às comissões.  

Pepo, “Denomina Rua Walter Eugenio o logradouro público do Parque Barnabé”. Às 

comissões. 

Arthur Spíndola, “Denomina José Marques Caldeira Filho o próprio municipal”. Às comissões.  
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Silene Carvalini, “Institui no Município de Indaiatuba a Semana de Conscientização e Combate 

à Esclerose Múltipla e dá outras providências”. Às comissões.  

Executivo Municipal, “Dispõe sobre a instituição do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos”. Às comissões. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As matérias serão encaminhadas às 

comissões. E temos agora... Oi?  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone].  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Antes de enviar às comissões o Projeto de 

Lei 32/23, deverá o setor competente designar data para a necessária Audiência Pública. Vou 

explicar aqui. Tem um projeto que foi lido aqui, que precisa passar por Audiência Pública. 

Então nós vamos combinar isso depois, tá bom? Que número é o projeto, doutor? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Nº 32. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Nº 32. Tá bom? Na Ordem do Dia, nós 

vamos entrar na Ordem do Dia. Temos dez projetos que tratam do mesmo assunto. Então eu 

gostaria de pedir ao Plenário, para a líder da oposição, Ana Bannwart, ao líder Arthur Spíndola, 

para votarmos em bloco. A secretária lê todos de uma vez, e nós votaremos em bloco. Tudo 

bem [ininteligível]?  

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: [pronunciamento fora do microfone].  

ORDEM DO DIA 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ana Maria. Isso aí. É costume, né? Então 

eu peço que a primeira-secretária – vamos para a Ordem do Dia – leia os dez projetos de uma 

vez. Vamos votar os dez projetos em bloco, tá? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia.  

Projeto de Lei número 1/2023, Wilson Índio da Doze, “Dispõe sobre a concessão de Título 

Honorífico de Cidadão Benemérito Doutor Caio da Costa Sampaio a José Luis Scachetti”. 

Votação única, dois terços, nominal.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Só esse que é nominal. O projeto está em 

discussão. O projeto está em votação. Vereador Arthur Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Professor Sérgio.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Hélio Ribeiro.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Leandro Pinto.  

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

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

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Favorável. 

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

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Doutor Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Du Tonin.  

VEREADOR EDUARDO TONIN: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereadora Ana Maria dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereadora Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Meu voto também é favorável. O projeto foi 

aprovado por unanimidade. Agora então nós vamos ler todos os projetos, votaremos em bloco.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei número 222/2022, Sérgio 

Teixeira, “Institui o Dia Municipal dos Observadores de Aves no Município de Indaiatuba e dá 

outras providências”. Votação única (simples). 

Projeto de Lei Nº 4/2023, Sérgio Teixeira, “Denomina João Marques da Silveira o logradouro 
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público do Jardim Vale do Sol”. Votação única (simples). 

Projeto de Lei Nº 7/2023, Chiaparine, “Denomina Rua José Acassio Ambiel o logradouro do 

bairro Parque Villa dos Pinheiros”. Votação única (simples). 

Projeto de Lei Nº 8/2023, Arthur Spíndola, “Insere o Carnapet no Calendário Oficial do 

Município e dá outras providências”. Votação única (simples). 

Projeto de Lei Nº 10/2023, Wilson Índio da Doze, “Denomina Cicero Natalício de Alencar o 

logradouro público do Loteamento Jardim Bom Sucesso”. Votação única (simples). 

Projeto de Lei Nº 11/2023, Alexandre Peres, “Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 7.918, de 8 

de dezembro de 2022, que denomina logradouro no Jardim Residencial Dona Maria Candida”. 

Votação única (simples). 

Projeto de Lei Nº 13/2023, Alexandre Peres, “Denomina Avenida Eduardo Furtuoso Barbosa o 

logradouro público do Jardim Park Vista Real”. Votação única (simples). 

Projeto de Lei Nº 18/2023, Pepo, “Denomina Rua Cleyde Maria de Menezes Eugenio o 

logradouro público do Park Gran Reserve”. Votação única (simples). 

Projeto de Lei Nº 26/2023, Alexandre Peres, “Denomina Edmar Fazzolari de Freitas o 

logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria Candida”. Votação única (simples). 

Lidas.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Os projetos foram lidos. Os projetos estão 

em discussão. Com a palavra o vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: É um prazer muito grande estar hoje aqui 

proporcionando uma homenagem, uma justa homenagem ao querido amigo Edmar Fazzolari 

de Freitas. Através de um nome de rua, lá no Jardim Dona Maria Candida. O Edmar, 

infelizmente, faleceu em dois mil e vinte, aos quarenta e sete anos. Foi casado com a Camila, 

teve três filhos, a Gabriele, o Bruno e a Laura. A Camila está presente, não é isso? Os filhos 

também, ou não? Por favor, fique em pé a Camila e os filhos, se estiverem presentes. Edmar, 

ele era pós-graduado em Engenharia de Projetos. Trabalhou por vinte e quatro anos na 

empresa Valeo, situada em Campinas, onde recebeu vários títulos de reconhecimento. Era um 

profissional muito competente e extremamente exemplar. E muitos colegas de trabalho se 

empenhavam, se espelhavam nele, sendo muito respeitado e admirado por todos. Ele era 

comprometido com causas assistenciais e também religiosas e pertenceu ao Centro Espírita 

Padre Zabeu e também à União das Sociedades Espirituais de Indaiatuba, e pertenceu 
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também, estão aqui vários amigos, à Loja Maçônica Estrela de Indaiá. O Edmar, ele adorava 

Indaiatuba e também ele foi empresário do ramo de entretenimento, pois ele teve um buffet 

infantil aqui em nossa cidade. Camila, os filhos aqui presentes, eu quero falar que é um 

orgulho, que é muito... é demais o que eu estou sentindo agora aqui, porque eu convivi por 

algum tempo com o Edmar, e era uma pessoa muito agradável, uma pessoa extremamente 

inteligente, uma pessoa que agregava e uma pessoa que, tenham certeza, está fazendo falta 

na nossa sociedade. Então, aqui, nessa Semana Internacional da Mulher, fica aqui essa 

homenagem desse vereador e de todo o Legislativo para o marido e o pai de vocês, o nosso 

querido Edmar. Parabéns para vocês, viu?  

[Aplausos] 

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

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

contrários se manifestem. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Com a palavra a 

primeira-secretária Silene Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Nº 11... Perdão. Projeto de Lei 

Nº 209/2022, Pepo, “Cria o Programa Parada Segura para mulheres, idosos e pessoas com 

deficiência em horários noturnos”. Segunda votação (simples).  

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

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

manifestem. O projeto foi aprovados por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Nº 223/2022, “Organiza a 

Política Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres, conceitua e define 

as bases técnicas de seu planejamento e execução, e dá outras providências”. Segunda 

votação (simples). 

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

palavra o vereador Alexandre Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Repetindo aqui um trecho da ementa desse 

projeto do Executivo, está dizendo aqui: “Organiza a Política Municipal de Prevenção e 

Combate à Violência contra as Mulheres”. A gente sabe que está havendo um crescimento 

excessivo de violência contra as mulheres e também de feminicídio. E o enfrentamento a essa 

violência tem que fazer parte obrigatória da nossa agenda social. Precisamos implementar 
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programas, projetos e ações integradas que envolvam a sociedade como um todo com relação 

a esse tema. Eu venho apresentando vários projetos ao longo do meu mandato que têm tudo a 

ver com esse tema. Por exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha Municipal, que é de minha 

autoria, que proíbe que o Executivo nomeia em cargo comissionado qualquer cidadão que 

tenha condenação pela Lei Maria da Penha. Também tem uma indicação minha, que foi 

atendida e que sempre estou aparecendo lá para ver como as coisas estão indo, que foi um 

curso gratuito dado pela prefeitura, pela Secretaria de Esportes, de defesa pessoal para as 

mulheres. A maioria que estão lá, infelizmente, foram agredidas pelo marido. Então um projeto 

desse naipe sendo votado aqui hoje eu só tenho a parabenizar o Executivo. E, lógico, com 

certeza, eu acho que todos os colegas pensam da mesma maneira. Não dá mais para essa 

situação continuar desse jeito. Precisamos unir esforços. E nós, que hoje somos autoridades e 

que podemos fazer alguma coisa, não podemos fechar os olhos para isso. Então, nessa 

semana que é a Semana Internacional da Mulher, fica aqui esse presente do Executivo, que 

nos enviou, e esse presente do Legislativo, que está aprovando já em segunda votação esse 

projeto de lei, que é de extrema importância para as nossas mulheres. É isso aí. Parabéns, 

mulheres. 

[Aplausos] 

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

está em votação. Oi. Não entendi. Já passou a hora da inscrição, mas a senhora é sempre 

uma exceção. Está falando das mulheres, como que eu ia falar “não” para a senhora? Ana 

Maria, Palavra Livre. Tem que inscrever antes da Ordem do Dia. Antes, tá bom? O projeto 

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

como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a 

palavra a primeira-secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Nº 6/2023, Executivo Municipal, 

“Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura e dá outras providências”. Segunda votação 

(simples).  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, peço vistas desse projeto até a 

próxima sessão.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Até a próxima?  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Até a próxima.  
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O pedido de vista do vereador está em 

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

se manifestem. O pedido de vista do vereador foi aprovado. Com a palavra a primeira-

secretária.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Nº 15/2023, Arthur Spíndola, 

“Acrescenta o artigo 2º-A à Lei Municipal nº 7.088, de 6 de março de 2019”. Primeira votação 

(simples).  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: O projeto está em discussão. Com a palavra o 

autor do projeto, Arthur Spíndola.  

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

Presidente. Um abraço aqui ao também amigo Diego Fidalgo, ao Rodolfo Oliveira, meus dois 

primeiros companheiros de trabalho nesta Casa. Muito bom vê-los por aqui. E, Sr. Presidente, 

geralmente, nós debatemos esse tipo de projeto na segunda votação, mas vou aproveitar para 

falá-lo em primeira, porque o coautor deste projeto está indo embora, que é o deputado 

Ricardo França. Tenho orgulho de ter feito junto a ele este projeto. O que acontece, Sr. 

Presidente? Em dois mil e dezenove, nós havíamos feito um projeto que se transformou em lei, 

a Lei número 7088/2019, para que doadores regulares de sangue, doadores de medula óssea 

e doadoras regulares de leite materno tenham isenção nos concursos públicos municipais. 

Infelizmente, no último concurso, inclusive, de dois mil e dezenove, que foi feito, nós tivemos 

uma empresa que tentou... aliás, passou por cima dessa regulamentação, desta lei. Porque, 

apesar de haver a isenção para quem estava nessas três condições que falei, doadores 

regulares de sangue e doadoras regulares de leite materno e doadores de medula, pudessem 

fazer a isenção, colocaram um prazo minúsculo, de três dias, para que esses... para que as 

pessoas inscritas pudessem requerer essa isenção. Então estamos readequando a lei, para 

que isso não ocorra mais em qualquer outro concurso que haja nesta cidade, para que pelo 

menos por cinquenta por cento do tempo de inscrição, a pessoa possa requerer a sua isenção 

perante o concurso e tenha a sua vantagem para poder prestar para o cargo que pretender. 

Cinquenta por cento me parece um tempo muito razoável e desta forma nós vamos ajustando 

essa esta lei à realidade da maioria dessas pessoas, que prestam de coração, algo que não é 

remunerado e, sim, de forma pessoal, humana principalmente, a conseguir ser esses doadores 

desses quesitos que falei. Portanto, peço a votação favorável a todos em primeira votação e 

em segunda votação, já peço antecipadamente para semana que vem. Muito obrigado, Sr. 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei Nº 16/2023, Sérgio Teixeira e 

Silene Carvalini, “Insere o § 3° ao artigo 1° da Lei n° 5.879, de 19 maio de 2011, que ‘dispõe 

sobre a proibição do uso de aparelhos de telefonia celular e congênere dentro das agências 

bancárias e instituições assemelhadas’”. Primeira votação (simples).  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Esse projeto tem uma emenda. Peço que a 

vereadora leia a emenda, por favor.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei número 

Nº 16/2023, “Onde se lê ‘insere’ na ementa do projeto de leia-se ‘acrescenta’. Sala das 

Sessões, 22 de fevereiro de 2022, Professor Sérgio Teixeira e vereadora Silene Carvalini”.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos para a votação da emenda. Os 

vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi 

aprovada por unanimidade. Vamos para a discussão do projeto. Com a palavra o vereador 

Professor Sérgio.  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Mais uma vez, boa noite. Falhei em não parabenizar 

as mulheres no início, estou me retratando agora. O que seria de nós sem as mulheres? Não 

seríamos, simples assim. Não discuta. Só dê os parabéns. Se possível, leve um presente. 

Parabéns a todas as mulheres aqui e àquelas que nos acompanham em casa, em especial, a 

minha esposa e minha filha. O projeto, Sr. Presidente, ele vem acrescentar aí uma alteração 

nessa lei, que é de dois mil e onze, para que se permita o uso do celular pelas pessoas surdas 

em agências bancárias. Porque em dois mil e vinte e um a nossa nobre vereadora Silene 

aprovou o projeto da Central de Libras, do atendimento on-line. Agora, se o surdo vai até a 

agência bancária e não pode usar o celular, de que adianta a central on-line, tá? Então, esse 

projeto aí eu peço a votação e a aprovação dos nobres vereadores, para que as pessoas 

surdas possam usar esse aparelho, para que se faça uso em agência bancária. Obrigado.  

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

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

contrários se manifestem. O projeto foi aprovado em primeira votação por unanimidade. 

Gostaria aqui de agradecer a presença de todos, todos os homenageados... Ah, a Palavra 

Livre. Quantos inscritos tem? Wilson, você não enjoou de falar ainda? Quem mais? Wilson, 
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Silene, Arthur, e a vereadora Ana estamos. Estamos na Palavra Livre. Pessoal está querendo 

assistir à novela ainda.  

PALAVRA LIVRE 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Aproveitar que o Zé Carlos Soninho(F) está aí 

hoje. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Não é sempre que tem tantas autoridades 

aqui no Plenário, né? Olha, temos aqui dois deputados estaduais, um federal. Temos dois ex-

prefeitos, um ex-deputado estadual. Vários ex-presidentes de partidos, sem contar, e vocês, da 

população, que enchem esse Plenário. É sempre gostoso para o vereador fazer uma sessão 

com a Casa cheia. Vieram para a posse do Du, mas pode vir em toda sessão, né, Du? Convida 

sempre. Com a palavra o vereador Wilson.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Sr. Presidente, eu quero informar a população de 

Indaiatuba, os quase trezentos e quinze mil habitantes, no dia três...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Trezentos e quinze mil habitantes em Indaiatuba.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): [ininteligível]. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Calma lá. Sem contar os paranaenses todos, né, 

Zé Carlos? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Essa é a conta dele, viu?  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Eu estive no dia três, em Campinas, na reunião 

da região metropolitana, onde eu tive, graças a Deus, o prazer de acompanhar o Pepo, 

conforme o Arthur já falou, no qual, por unanimidade, em mais de cinquenta vereadores e mais 

de vinte e três cidades, ele foi programado presidente da Região Metropolitana de Campinas, 

por unanimidade. Parabéns, presidente. E aproveitei, já que o Pepo estava lá, eu, com o Hélio 

Ribeiro, a Silene, nós estávamos presentes também representando Indaiatuba, e fui 

encorajado pelo Lucas, Dr. Lucas – obrigado, doutor – pelo presidente, o Pepo, que me jogou 

na Tribuna. Imagina eu, primeiro vereador da história de Indaiatuba a chegar na Tribuna dos 

vereadores de Campinas para falar. Imagina como que eu estava.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ele já entregou quem foi, viu? 
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VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Já. Então, mas eu tive o prazer de protocolar, 

gente, um documento junto ao nosso agora presidente no que se refere à SP-75. Todo mundo 

sabe que ali entre o km 47 ao 63 quase toda semana a gente celebra um funeral. Então, eu 

acho que está na hora da gente começar a tomar providência. Eu achei que a hora é essa, 

porque venho acompanhando direto as reuniões na região metropolitana e sinto a confiança, 

que eu acho que é só esses, junto com os nossos deputados, que podem fazer uma mudança 

naquele local, ô, Bruno. Porque toda semana nós temos acidente grave, trágico, naquele local. 

Então eu acho que nós, vereadores de Indaiatuba, temos que representar e temos que cobrar. 

Porque hoje é um que às vezes a gente nem conhece, ou conhece, como eu conheci muitos 

que lá se foram, amanhã pode ser um parente da gente, uma amigo da gente. Então acho que 

nós temos que cobrar, sim. Eu senti confiança, Doutor Chiaparine, no nosso presidente Pepo, 

através de todos da região metropolitana, que vai dar certo, Pepo, né Silene? Eu tenho certeza, 

Pepo, que você vai fazer essa mudança nesse local, porque está na hora. Está na hora, porque 

toda semana nós temos que rezar por irmãos. Então, Tonin, Du, eu tenho certeza que nós 

vamos conseguir. Presidente, conta comigo sempre. ‘Tamo’ junto aí nessa. Um abraço.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O Índio foi o primeiro vereador a protocolar 

um pedido. Eu acabei de tomar posse. Ele já protocolou um pedido. Esse pedido é uma luta 

antiga. E eu me lembro que no ano de dois mil e vinte eu estive até em São Paulo, para vocês 

terem uma ideia que não tem nada de político no meio, aquele setor da Toyota ali está 

morrendo muita gente. Eu estive até no gabinete do deputado Bruno Ganem. Até então ele era 

deputado do estado, fui atendido pelo Leonardo lá, e levei um ofício para ele, levei um ofício 

para o Rogério Nogueira. Prontamente, o Bruno, na época, entrou em contato com os órgãos 

competentes, mas infelizmente, viu, Bruno, depois eu também estive acompanhando outros 

deputados na Artesp, na Colinas. E vocês sabem, o vereador, o deputado, ele não executa, só 

que a gente fica sendo cobrado. Mas é uma falta de... até de respeito com a nossa cidade. O 

que nós estamos pedindo é simples, que esse ofício que o Índio fez, foi o mesmo que eu levei 

aquela vez lá. Tive, sim, as respostas, mas até agora, infelizmente, a empresa concessionária 

nada fez. Está morrendo gente diariamente, e às vezes morre gente todos os dias no trecho da 

Toyota. Um pedido simples: transformar aquele perímetro da rodovia do km 47 ao 63 em 

perímetro urbano. Assim como é em Campinas, para frente do Jardim Itatinga é assim, baixar a 

velocidade para noventa, oitenta. Porque eu não sei o que acontece ali. Os carros passam a 

cento e sessenta, cento e setenta, não tem um radar, não tem nada, nem um redutor de 

velocidade eletrônico. Então, está morrendo, gente. Até morrer um parente deles lá, e quem 
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sabe eles... Conhecido meu já morreu bastante. Então, a gente está pedindo, a gente vem 

insistir nessa luta. Vocês, deputados, também, se quiserem ajudar nisso. O Parlamento já tem 

marcado uma reunião com a Artesp. E nós vamos para cima, viu, Índio, e parabéns pelo 

pedido. E ainda na Palavra Livre o vereador Arthur Spíndola.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Obrigado pela palavra novamente, Sr. 

Presidente. Além de trechos como a rodoviária e outros pedidos antigos dessa Casa, que 

infelizmente a Rodovia das Colinas e Artesp nem atendem. Parabéns, Índio. Parabéns, 

presidente Pepo. Indaiatubanos, mais uma vez, falando para vocês em relação à CPFL. Hoje 

nós tivemos uma reunião de manhã entre o institucional dessa empresa, a secretária de 

Relações Institucionais, a Graziella Milani, representando o nosso prefeito, para cobrar tudo o 

que foi falado nesta sessão sobre isso. E é interessante a gente sempre ratificar o quanto os 

vereadores têm voz, que os vereadores são os verdadeiros representantes do povo, como a 

gente chama, o chão de fábrica da política. Vereador você encontra em todos os lugares. E a 

partir do movimento desta Câmara Municipal, a relação institucional da CPFL começou a 

aparecer. Tivemos hoje uma reunião marcada na prefeitura. E eu quero trazer algumas 

novidades para vocês em relação a isso.  

Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os vereadores deste Plenário, que me 

encaminharam demandas, coisas absurdas que são vistas na cidade, como fios emaranhados, 

dentre outros. E estamos tentando criar junto com uma empresa um protocolo de melhoria, não 

só de atendimento, mas de tempo de resolução desse tipo de demanda. E nos passaram uma 

coisa muito interessante sobre as empresas de telefonia, que são corresponsáveis também por 

esses fios emaranhados, que acabam inclusive... ocasionou um acidente na SP-75, que está 

sendo inclusive tema de debate por aqui. E nós tivemos o absurdo dado de que existem 

empresas que foram notificadas pela CPFL mais de quatro vezes por mês. Então, eles me 

prometeram, e vou trazer aqui na semana que vem para vocês um ranking das empresas que 

mais desrespeitam os indaiatubanos. As empresas de telefonia, que não respeitam regras, que 

colocam a nossa vida em risco, e não só, de forma menor, mas também importante, a imagem 

da nossa cidade, onde a gente anda, o que a gente vê. E quero deixar uma coisa bem claro a 

quem possa interessar: os vereadores de Indaiatuba, e falo isso na minha posição de líder, os 

vereadores de Indaiatuba trabalharão e trarão resultados para os indaiatubanos. Eu, 

pessoalmente, não descansarei até nós tivermos uma resolução e uma melhoria sensível, 

palpável, do tratamento desta empresa com a nossa cidade e também do tratamento das 

empresas de telefonia com a nossa cidade. Seja a empresa que for, que tenha o tamanho que 
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tiver, os recursos que tiver, não importa, essas empresas vão aprender a respeitar a cidade de 

Indaiatuba. Isso é palavra, e nós todos vamos trabalhar em cima disso. Tivemos novidades 

nessa reunião de manhã, mas na semana que vem eu vou trazer para vocês um ranking das 

notificações dessas empresas. E nós vamos para cima de todas elas. Vão aprender a respeitar 

Indaiatuba. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ainda na Palavra Livre, com a palavra a 

vereadora Ana Maria dos Santos.  

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Deixar aqui meu boa noite e a minha gratidão à 

família Tonin, essa família maravilhosa, que está sendo representada aqui pelo Du. Parabéns, 

Du. Primeira sessão. Estaremos sempre juntos fazendo e buscando o melhor para Indaiatuba. 

Gratidão, Bruno Ganem, nosso deputado federal. Que coisa linda. Muito bom tê-lo aqui com a 

gente, né? Amandinha Ganem. Gratidão pela presença. Deputada Clarice Ganem, muito 

obrigada. Primeira mulher deputada estadual aqui em Indaiatuba. Eu faço assim... Nossa, é 

uma grande honra participar desse grupo Bruno Ganem. E gratidão a todos que estão aqui do 

grupo Bruno Ganem e todos vocês, gente. Estou aqui para falar do Dia da Mulher, dia oito de 

março. Infelizmente, essa data traz uma lembrança muito triste. Aquelas mulheres, essa data 

existe porque algumas mulheres foram mortas dentro de uma fábrica, queimadas. Elas foram 

buscar, reivindicar os seus direitos. E com isso, por castigo, como castigo, elas foram 

trancadas nessa fábrica. A fábrica foi fechada com todas aquelas mulheres lá dentro. E foi 

ateado fogo, e todas morreram. Então é em nome delas que eu estou aqui hoje. Ana Maria, 

mulher, agradecendo a cada ser que ali esteve, cada mulher que morreu por nós, mulheres. A 

morte delas não foi em vão. Estamos aqui hoje. E esse exemplo serviu para mostrar que lugar 

de mulher é onde ela quiser. É no fogão, é dirigindo um ônibus, é na política. Então fica aqui a 

minha honra e minha gratidão a todas as mulheres. E apesar disso, que tenhamos um feliz Dia 

das Mulheres. Que cada homem saiba valorizar a mulher que ele tem dentro de casa, fora de 

casa: a sua irmã, a sua esposa, a sua filha, sobrinha, neta. O ser feminino é muito delicado. Às 

vezes ele sofre calado. E é muito bom quem está perto dar apoio, é muito necessário. Então, 

parabéns a todas as mulheres. Aquelas mulheres que morreram por nós, mulheres, hoje nós 

estamos aqui representando cada uma delas. Então, hoje essas mulheres, elas são 

empresárias, são professoras, são médicas. Elas são o que elas quiserem. E lugar de mulher é 

realmente onde ela quiser. Parabéns às mulheres.  
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[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria agradecer a presença de todos, 

agradecer a presença da nossa honrosa Guarda Municipal, em nome do Massaioli. Agradecer 

a todas as autoridades, José Carlos Tonin. A vereadora falou que a mãe do Bruno é a primeira 

mulher eleita. Eu acho que o Zé Carlos foi o primeiro eleito em Indaiatuba também estadual, ou 

estou enganado.  

[Falas sobrepostas]  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Oi? Não, mulher foi ela, mas deputado, 

José Carlos Tonin foi o primeiro? Foi o segundo. Ah tá. Quem foi o primeiro? Alcides Bianchi, 

do PT, o leiteiro. Me lembro, bem lembrado. Mas era suplente, né? Assumiu, mas eleito direto, 

José Carlos Tonin foi o primeiro. Então tá bom.  

Queria agradecer a presença de todos, público presente, imprensa, todos os nobres colegas, 

aos funcionários, que estão manifestando aqui de forma pacífica. E sem mais nada a tratar, 

declara encerrada a 3ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e três. Que Deus abençoe a vida 

de cada um. 

 

[Encerra-se a Sessão às 19 horas e 21 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 

 


