
 
 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 

 

 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 13 de março de 2023 

 

Às dezessete horas e trinta e quatro minutos do dia treze 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 4ª 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 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - “Sede alegres na esperança, 

pacientes na tribulação e perseverantes na oração; solidários diante das necessidades dos 

irmãos, acolhedores na hospitalidade.” (Romanos, Capítulo 8, versículo 12-13), o Sr. 

Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 3ª 

Sessão Ordinária, de 06 de março de 2023. APROVADA (por unanimidade). Em seguida, a 

Sra. 1ª Secretária fez a leitura do comunicado da Audiência Pública, na modalidade presencial, 

para apresentação do Projeto de Lei nº 32/2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre a instituição do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a ser realizada no dia 

30 de março de 2023, a partir das 9h00; Balancete 3/2023 - Presidente da Câmara Municipal - 

Balancete referente ao mês de fevereiro de 2023. Com a palavra, o Sr. Presidente nomeou, 

com a deliberação do Plenário, o Sr. Vereador EDUARDO TONIN como membro efetivo da 

Comissão de Segurança e Trânsito. Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em 

bloco de uma indicação de cada vereador (as restantes foram mantidas na ata): Nº 275/23 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo para solucionar o problema de alagamento na 

Alameda dos Uirapurus, altura do número 2330; Nº 276/23 - EDUARDO TONIN - Tomar 

providências junto à Secretaria competente para adequar a rede de captação de água pluvial 

na Praça Luiz Narezzi e entorno, que se encontra insuficiente, causando transbordamento e 

gerando riscos e perigos; Nº 277/23 - OTHNIEL HARFUCH - Disponibilizar mais ambulâncias 

para o transporte de pacientes que fazem hemodiálise em outras cidades; Nº 278/23 - LUIZ 
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CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de tapa buraco na Rua Candelária, próximo ao 

Espaço Cidadania, Centro; Nº 279/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de 

manutenção e melhoria na iluminação pública da Avenida Horst Frederico João Heer, Bairro 

Europark Comercial; Nº 280/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a instalação de lixeiras 

subterrâneas na Praça José de Jesus Baptista; Nº 281/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a 

substituição das lâmpadas antigas por LED em toda a extensão na Rota dos Cavaleiros e 

Ciclistas Cidão Gaspar; Nº 282/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar 

recapeamento/recuperação asfáltica em toda a extensão da Rua das Orquídeas; Nº 283/23 - 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Verificar a possibilidade de substituir as lâmpadas queimadas 

na pista de caminhada do Parque do Mirim; Nº 284/23 - EDUARDO TONIN - Instalar uma 

lombada física (ondulação transversal) na Rua Alberto Santos Dumont, esquina com a Rua 

Oswaldo Cruz; Nº 285/23 - EDUARDO TONIN - Tomar providências junto à Secretaria 

competente para mapear e combater a pobreza menstrual; Nº 286/23 - EDUARDO TONIN - 

Executar estudo de viabilidade técnica para asfaltar a Rua João Manoel Ruz Peres, antiga IDT 

331 do Bairro Saltinho; Nº 287/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar o recapeamento do 

asfalto em toda extensão da Estrada Municipal do Sapezal, sobretudo, no trecho próximo ao 

Bairro Jardim Carlos Androvandi; Nº 288/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar a 

fiscalização dos equipamentos de ar condicionado da frota de ônibus que integram o Sistema 

de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Indaiatuba; Nº 289/23 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar um estudo para a criação da Secretaria da Mulher em nosso Município ; Nº 

290/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar revitalização e melhorias na área de lazer 

localizada na Rua Ayrton Senna da Silva x Rua Madre Teresa de Calcutá - Veredas da 

Conquista; Nº 291/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Ampliar os postos de vacinação contra 

raiva animal no município; Nº 292/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar estudos de 

trânsito para avaliar a viabilidade de instalação de semáforos para pedestres na Avenida 

Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, nos cruzamentos de vias com a Avenida Ário Barnabé, no 

Jardim Morada do Sol ; Nº 293/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar bebedouro público e 

torneira na Praça dos Amigos localizada na Avenida Engenheiro Fabio Roberto Barnabé, altura 

do número 5325; Nº 294/23 - EDUARDO TONIN - Instalar um semáforo para pedestre em 

frente ao novo Complexo Esportivo Cecap; Nº 295/23 - EDUARDO TONIN - Executar estudo 

de viabilidade técnica para enviar a Operação Tapa-Buraco na Rua Hênio Magnusson, do 

Bairro Jardim dos Colibris; Nº 296/23 - EDUARDO TONIN - Executar estudo de viabilidade 

técnica para ampliação de opções de dias e horários do Programa Meu Emprego; Nº 297/23 - 

EDUARDO TONIN - Intensificar o patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal no Bairro 
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Jardim Paulista e arredores para proteção dos comércios e residências alvos de roubos e 

furtos nas últimas semanas; Nº 298/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Executar com urgência a 

operação tapa buracos na Rua São Domingos, próximo ao número 27 - Jardim Cristina; Nº 

299/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Executar com urgência a operação tapa-buracos na Rua 

Ângela Bruno Rodrigues n° 01, Jardim Santiago; Nº 300/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Aumentar o número de caminhões que compõem a frota da Operação Cata-Bagulho em 

proporção adequada para atender as demandas de recolhimento dos bairros; Nº 301/23 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Alterar a velocidade máxima do radar existente de 40 km/h 

para 60 km/h ou em horários alternados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 

próximo ao restaurante Le Triskell; Nº 302/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Ampliar o sentido de 

mão única da Rua Onze de Junho até o cruzamento com a Rua José Escodro; Nº 303/23 - 

HÉLIO ALVES RIBEIRO - Realizar a manutenção e reparos em toda extensão da Rua José 

Escodro Sobrinho e demais ruas que se fizerem necessárias, no Jardim Vale do Sol; Nº 304/23 

- HÉLIO ALVES RIBEIRO - Intensificar a ronda ostensiva da Guarda Civil na Pista de Bicicross 

no Parque Ecológico; Nº 306/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Divulgar o calendário do ano de 

2023 para visita de locais históricos, turísticos e de grande enriquecimento cultural; Nº 307/23 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Fazer um estudo para reparo (buraco) no calçamento da Praça 

Prudente de Morais; Nº 308/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Instalar lixeiras em toda extensão 

da Avenida Ário Barnabé; Nº 309/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Criar o "Programa de 

Combate à Fome" do Município de lndaiatuba; Nº 310/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar 

a manutenção da Casa do Artesão, localizada na praça Dom Pedro II; Nº 311/23 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Implantar uma cobertura de arquibancada no campo de futebol da Vila Avaí; 

Nº 312/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Instalar redutor de velocidade (lombada) na Rua 

Sebastião Venâncio Valim Primo (trecho que compreende a área verde), Jardim dos Sabiás; Nº 

313/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar a reposição do monumento à bíblia na 

Praça Prudente de Moraes; Nº 314/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Efetuar uma ação 

junto a Secretaria de Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade social, que 

estão se instalando nas praças Prudente de Moraes e Dom Pedro II; Nº 315/23 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Efetuar um estudo de viabilidade técnica visando solucionar problema de 

empoçamento de água pluvial na esquina das ruas Walter Gut com rua Silvio Candello, no 

Jardim Morada do Sol; Nº 316/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Criar nas escolas, parques, 

praças e áreas verdes do nosso município os parques naturalizados; Nº 317/23 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar um estudo para a instalação de semáforo na Rua 24 de maio com a Rua 9 

de julho; Nº 318/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Instalar uma academia municipal no salão 
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social da Sociedade Amigos de Bairro Jardim Brasil - SOBRASIL; Nº 319/23 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Implementar uma “Farmácia Veterinária Municipal” ou um “Banco de 

Medicamentos Veterinários”; Nº 320/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Intervir junto à 

EMTU visando a realização de estudos pela implementação de um itinerário 

Indaiatuba/UNICAMP/PUC Campinas; Nº 321/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Intervir 

junto ao Governo do Estado para integrar o Ensino Fundamental II à rede municipal de ensino; 

Nº 322/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Expandir o treinamento para atenção 

especializada de pessoas com Transtorno do Espectro Autista aos Conselhos Tutelares de 

Indaiatuba; Nº 323/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar estudos para atribuir as aulas de 

Corpo, Gestos e Movimento das etapas I e II para especialistas formados em Educação Física, 

proporcionando melhor desempenho dos alunos nas atividades motoras; Nº 324/23 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Fazer um estudo para diminuir o número de alunos em sala de aula, 

principalmente nas etapas I e II, garantindo assim um melhor desempenho dos alunos e 

proporcionando melhores condições de trabalho aos professores; Nº 325/23 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Efetuar um estudo para manutenção e melhorias no escoamento de água da Rua 

Pará em frente ao n.º 57; Nº 326/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar um estudo para 

manutenção e melhorias no escoamento de água da Rua Tucuruvi, em frente ao n.º 845; Nº 

327/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Intensificar as rondas das forças de segurança na 

área de lazer Prof. Luiz Antônio Marconato e Floresta Parque, Jd. Paulista ; Nº 328/23 - 

JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar um estacionamento para motos na esquina da Rua 

Eduardo Miguel Ferreira com Avenida Geraldo Hackmann; Nº 329/23 - JORGE LUÍS LEPINSK 

- Efetuar melhorias na segurança do trânsito na Rua Antônio Cantelli; Nº 330/23 - HÉLIO 

ALVES RIBEIRO - Efetuar um estudo de viabilidade técnica para implantação de redutor de 

velocidade (lombada) na Rua José Estanislau Ambiel, em frente ao número 731/738, Jardim 

Morada do Sol; Nº 331/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Efetuar estudo de viabilidade junto ao 

HAOC, para que seja retomado o funcionamento da unidade de captação de Leite Humano do 

Hospital Augusto de Oliveira Camargo; Nº 332/23 - SILENE SILVANA CARVALINI - Criar um 

Espaço de Incentivo ao Empreendedorismo Feminino; Nº 333/23 - SILENE SILVANA 

CARVALINI - Adotar medidas para promover a conscientização e o acesso aos cuidados de 

saúde adequados para as mulheres na plena idade; Nº 334/23 - SILENE SILVANA CARVALINI 

- Implantar o Programa Farmácia Solidária para a conscientização, doação, reaproveitamento e 

distribuição de medicamentos para a população; Nº 335/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - 

Realizar manutenção/reforma do telhado das quadras poliesportivas do Centro Esportivo do 

Trabalhador, localizado na Av. Conceição, 1885 – Cidade Nova II; Nº 336/23 - LEANDRO 
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JOSÉ PINTO - Efetuar um reestudo para melhorias no retorno localizado na Av. Presidente 

Vargas e acesso com a Rua Ranulfo Fonseca – Vl. Homero; Nº 337/23 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Instalar ecoponto subterrâneo de coleta seletiva no Bairro Jequitibás. A seguir, usaram 

da palavra para dar ênfase a indicações de suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, ALEXANDRE CARLOS PERES, EDUARDO TONIN, HÉLIO ALVES 

RIBEIRO, ANA MARIA DOS SANTOS e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. Com a palavra, o 

Sr. Presidente informou que as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal 

pelo Departamento de Expediente. Seguiu-se à leitura em bloco das moções: Nº 45/23 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula os alunos do projeto “Muay Thai longe das drogas” 

que conquistaram o primeiro lugar no campeonato Espinhosa Fight Pro; Nº 49/23 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Congratula a E. E. Profa Maria Apparecida Pinto da Cunha, pelas 

conquistas de medalhas no Torneio Brasileiro de Sustentabilidade, Instituto Alpha Lumen, 

realizado em 27 fevereiro de 2023; Nº 50/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a Sra. 

Eunice Rodrigues de Carvalho, do SEPREV de Indaiatuba, em homenagem ao "Dia 

Internacional da Mulher", comemorado em 08 de março; Nº 51/23 - ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA - Congratula a Tuia Armazém Restaurante por toda a sua história e trajetória, 

bem como o sucesso do restaurante; Nº 52/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - 

Manifesta pesar pelo falecimento de Dimas Guedes Pinto, ocorrido aos 02 de março de 

2023; Nº 53/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Manifesta pesar pelo falecimento da jovem 

Giovanna Lobo Costa, ocorrido em 11/03/2023. A seguir, usaram da palavra para justificar as 

homenagens os Srs. Vereadores LUIZ CARLOS CHIAPARINE, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA e 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. Colocadas em votação, as moções, com exceção das 

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

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

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

apresentadas: Projeto de Decreto Legislativo Nº 2/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano para José Geraldo 

Garcia; Projeto de Lei Nº 17/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Insere no Calendário 

Oficial do Município o evento denominado Pedal de Natal; Projeto de Lei Nº 25/23 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Fica assegurado às mulheres o direito a acompanhante durante as 

consultas médicas, exames e demais procedimentos clínicos nos estabelecimentos de 

saúde públicos e privados do município de Indaiatuba; Projeto de Lei Nº 27/23 - JORGE 

LUÍS LEPINSK - Denomina Rua Tereza Ester Mationi Ferracini, o logradouro público do 

Parque Barnabé que especifica; Projeto de Lei Nº 28/23 - SILENE SILVANA CARVALINI - 
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Denomina Rua Cirilo Francisco o logradouro público do Loteamento Jardim Bom Sucesso, 

que especifica; Projeto de Lei Nº 30/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Institui e insere no 

Calendário Oficial do Município de Indaiatuba o Mês de Conscientização da Doença de 

Parkinson, denominado "Tulipa Vermelha". Todos os projetos lidos foram encaminhados às 

comissões permanentes a eles pertinentes, para a elaboração dos devidos pareceres, nos 

termos do artigo 168, caput, do Regimento Interno. Em seguida, a Mesa da Câmara 

apresentou Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Nº 207/2022 - Executivo 

Municipal - Dispõe sobre o licenciamento de atividades que gerem poluição sonora no âmbito 

do Município de Indaiatuba, e dá outras providências. Colocado em votação, o requerimento de 

regime de urgência especial foi APROVADO (por unanimidade), e o referido projeto passou a 

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

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

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

SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, 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 Lei Nº 207/2022 - Executivo Municipal - Dispõe sobre o licenciamento de atividades 

que gerem poluição sonora no âmbito do Município de Indaiatuba, e dá outras providências. 

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

comentou que, apesar de tratar de um projeto de autoria do Executivo Municipal, será 

necessário fazer algumas adequações antes de aprová-lo, a fim de garantir os direitos de 

liberdade religiosa e de culto; em seguida, solicitou o voto contrário de todos os vereadores. 

Colocado em votação, foi REJEITADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 12/2023 - 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. Colocado em 

discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente 

determinou a suspensão da sessão por alguns minutos até o restabelecimento do sinal da 

internet, convidando todos os presentes para participarem do evento após a sessão, sobre o 

tema ‘A Fraternidade e a Fome’, e para a inauguração da Vila dos Idosos Residencial Luiz 

Carvalini, às 10h00 do próximo sábado. Reaberta a sessão, procedeu-se à deliberação das 

demais matérias: Projeto de Lei Nº 14/2023 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Rua 

Marcos Cesar Lopes dos Reis o logradouro público do Jardim Bom Sucesso que especifica. 

Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES fez 
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uma breve biografia do homenageado. Colocado em votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Lei Nº 24/2023 - SILENE SILVANA CARVALINI - Institui no Município 

de Indaiatuba a semana de Conscientização e Combate a esclerose Múltipla, e dá outras 

providências. Emenda Nº 1 (Modificativa) - SILENE SILVANA CARVALINI - Altera a redação do 

Art. 2° do Projeto de Lei n° 24/2023. Colocada em discussão e votação, a emenda foi 

APROVADA (por unanimidade). Colocado em discussão e votação, o projeto foi APROVADO 

(por unanimidade). Não havendo mais nenhuma proposição a ser deliberada, passou-se à 

Palavra Livre. PALAVRA LIVRE: Inscreveu-se o Sr. Vereador EDUARDO TONIN, que 

comentou a respeito do crescimento previsto para a cidade de Cabreúva, através do Plano 

Diretor, enfatizando que, se não houver infraestrutura adequada, irá prejudicar a construção da 

barragem do Ribeirão Piraí; em seguida, informou que irá buscar mais informações no SAAE a 

fim de entender o porquê de um aumento três vezes maior que a inflação nas contas de água e 

esgoto do município. Com a palavra, o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES comentou 

que a barragem do Ribeirão Piraí será dez vezes maior que a do Mirim, que, apesar de estar 

assoreada, em nenhum momento deixou a população sem água; em seguida, esclareceu que é 

a Ares – PCJ que define as tarifas de água, de acordo com o cronograma de investimento em 

obras do SAAE, ressaltando que os maiores consumos do SAAE são de energia elétrica e 

produtos químicos, cujos índices de aumento foram muito maiores que os 15,5%. Com a 

palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA relembrou que a obra da barragem 

do Ribeirão Piraí só foi viabilizada devido à atuação do município de Indaiatuba, que fez um 

investimento em nome das quatro cidades (Indaiatuba, Salto, Itu e Cabreúva) para 

desapropriar o entorno do local onde será construída. Com a palavra, o Sr. Presidente 

agradeceu a presença de todos, em especial aos que estavam reivindicando melhorias no 

salário de forma justa, e informou que, chegando o projeto de reajuste à Casa, os vereadores 

só podem votar “sim” ou “não”, não cabendo elaboração de emendas com caráter apenas 

politiqueiro; em seguida, orientou os vereadores a tentarem negociação junto à Prefeitura e ao 

Sindicato antes da elaboração do projeto de lei, que é o momento em que realmente podem 

fazer alguma modificação ou melhoria. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 

sessão às dezoito horas e quarenta e quatro minutos. Para constar, foi lavrada esta ata, que,  
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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 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 13 de março de 2023 

 

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

imprensa falada e escrita. Gostaria de pedir um pouquinho de silencio a todos, que nós vamos 

começar a nossa sessão ordinária. Cumprimentar o Doutor Lidercio Rodrigues e esposa, em 

nome dele cumprimento todos os presentes, todos os assessores dessa Casa, todos os 

funcionários, imprensa, todos os nobres colegas vereadores. E declaro aberta a 4ª Sessão 

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

Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos. “Sede alegres na esperança, 

pacientes na tribulação e perseverantes na oração; solidários diante das necessidades dos 

irmãos, acolhedores na hospitalidade”. Romanos, Capítulo 8, Versículos 12 e 13. 

EXPEDIENTE 

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

primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura do Expediente. 

Leitura e votação da Ata da 43ª Sessão Ordinária de seis de março 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. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É para ler isso aqui(F). 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: É para ler o negócio da audiência? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Senhores Vereadores e ilustres munícipes, a 

presidência desta Casa de Leis e as comissões permanentes comunicam Vossas Senhorias de 

que faremos realizar Audiência Pública na modalidade presencial para apresentação do Projeto 

de Lei nº 32/2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a instituição do Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e dá outras providências, no próximo dia 30 de 
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março de 2023, com abertura às 9h nesse mesmo Plenário. A audiência supracitada será 

transmitida ao vivo pelo canal da Câmara Municipal no YouTube (Câmara Municipal de 

Indaiatuba). Manifestação oral ou por escrita deverão ser realizadas quando da assinatura da 

lista de presença, e aqueles que estiverem acompanhando pelo YouTube poderão enviar por 

e-mail no canal indicado do edital até o dia 5 de abril de 2023”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Maiores informações no nosso site. Com a 

palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Balanço nº 3/2023, presidente da Câmara 

Municipal, “Balancete referente ao mês de fevereiro de 2023”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Nomeio como membro efetivo da 

Comissão de Segurança e Trânsito o ilustre vereador recém-empossado Eduardo Tonin, em 

substituição ao vereador Ricardo França. Os favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, então Eduardo Tonin faz parte da 

Comissão de Segurança e Trânsito. Boa sorte, Du, bom trabalho. Com a palavra a primeira-

secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Othniel Harfuch, “Disponibilizar mais ambulâncias para o transporte de pacientes que fazem 

hemodiálise em outras cidades”. 

Luiz Chiaparine, “Realizar serviço de tapa-buraco na Rua...”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Tem o balancete, espera aí. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Oi? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Tem a leitura do balancete. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Eu já li. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Já leu. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Já leu? Então vai. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: É. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Continuando as indicações. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Luiz Carlos Chiaparine, “Realizar serviço de 

tapa-buraco na Rua Candelária, próximo ao Espaço Cidadania, Centro”. 



 
 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 

 

 

Eduardo Tonin, “Tomar providências junto à secretaria competente para mapear e combater a 

pobreza menstrual”. 

Ana Maria dos Santos, “Realizar a fiscalização dos equipamentos de ar-condicionado da frota 

de ônibus que integram o sistema de transporte coletivo de passageiros do município de 

Indaiatuba”. 

Pepo, “Efetuar um estudo para a criação da Secretaria da Mulher em nosso município”. 

Wilson Índio da Doze, “Alterar a velocidade máxima do radar existente de 40 quilômetros para 

60 quilômetros ou em horários alternados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 

próximo ao restaurante Le Triskell”. 

Alexandre Peres, “Efetuar uma ação junto à Secretaria de Assistência Social às pessoas em 

situação de vulnerabilidade social que estão se instalando nas praças Prudente de Moraes e 

Dom Pedro II”. 

Arthur Spíndola, “Expandir o treinamento para atenção especializada de pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista aos conselhos tutelares de Indaiatuba”. 

Sérgio Teixeira, “Fazer um estudo para diminuir o número de alunos em sala de aula, 

principalmente nas etapas I e II, garantindo assim um melhor desempenho dos alunos e 

proporcionando melhores condições de trabalho aos professores”. 

Hélio Alves Ribeiro, “Efetuar estudo de viabilidade junto ao Haoc, para que seja retomado o 

funcionamento da unidade de captação de leite humano do Hospital Augusto de Oliveira 

Camargo”. 

Silene Carvalini, “Criar um espaço de incentivo ao empreendedorismo feminino”. 

Leandro Pinto, “Realizar manutenção/reforma do telhado das quadras poliesportivas do Centro 

Esportivo do Trabalhador, localizado na Avenida Conceição, 1.885, Cidade Nova II”. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Professor Sérgio. 

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

vereadores, presidente, Jennifer, nossa intérprete, a imprensa e todos aqueles que nos 

acompanham em casa, aos servidores municipais que aqui se encontram fazendo a devida 

manifestação justa. 
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Sr. Presidente, fiz algumas indicações, mas quero citar aqui duas. Não que as outras não 

sejam importantes, tá, que são de grande importância, mas a principal aqui que eu quero citar 

é sobre a solicitação de reduzir o número de alunos em sala de aula, principalmente etapas um 

e dois. Conversei já recentemente com o nosso secretário, teve uma reunião com alguns 

profissionais da educação juntamente ao secretário solicitando que diminua. Hoje, nós temos 

salas com alunos de quatro anos de idade com trinta e três alunos ao todo. 

[Aplausos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Isso, pessoal, não dá. Nós sabemos do compromisso 

da prefeitura com a qualidade de ensino, só que isso está comprometendo a qualidade de 

ensino, está comprometendo o aprendizado das crianças, está comprometendo o trabalho dos 

professores. Infelizmente, tem professores até exonerando por conta dessa situação. Então, 

nós pedimos essa devida atenção. Sabemos que a Lei Nove Mil Trezentos e Noventa e Quatro, 

ela dá amplos poderes para o município analisar e adequar o número de alunos, só que 

recentemente tem uma lei que foi arquivada, né, quatro mil setecentos e trinta e um de dois mil 

e doze, que pede para reduzir esse número de alunos para no máximo vinte e cinco etapas um 

e dois e trinta nos anos seguintes, tá? Isso precisa ser revisto para ontem. Indaiatuba está 

sempre à frente do seu tempo, e nós não podemos esperar essa lei sair do arquivo na Câmara 

dos Deputados. A gente precisa tomar essa atitude aqui. Pedi para que o secretário reveja 

isso, que o nosso prefeito reveja isso, para que os professores tenham plenas condições de 

trabalho. 

E uma outra indicação que eu peço é que se inclua na grade curricular o professor especialista 

de educação física para etapas um e dois para as aulas de corpo, gestos e movimento. As 

professoras que cuidam dessas crianças... E eu posso dizer com propriedade Sr. Presidente, 

porque eu estou na rede, tá, eu me deparo com essa situação. 

[Aplausos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: É bem complicado. Então a gente precisa dar uma 

melhorada nessa situação, porque nós precisamos de especialistas para essa atividade. Muito 

obrigado, pessoal. 

[Aplausos] 

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

Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 
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VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente. 

Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todo público presente que veio prestigiar aqui mais 

uma sessão legislativa. 

Sr. Presidente, eu queria dizer que eu estive esse final de semana dando uma andada pelo 

centro da cidade, principalmente nas praças Dom Pedro Segundo e também na Praça 

Prudente de Moraes. E o que eu vi ali foram imagens um pouco tristes. Eu verifiquei pessoas 

em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, alcoolizadas, drogadas, bancos 

quebrados, aqui na Praça Prudente de Moraes o Monumento à Bíblia, que foi colocado no 

início dos anos oitenta pelo prefeito Clain Ferrari em homenagem às religiões, a todas as 

religiões, foi furtado. Inclusive, com relação a isso eu já combinei com o secretário Guilherme 

da Semurb, e nós vamos amanhã dar uma andada por lá, verificar tudo o que está precisando, 

e ele disse que vai providenciar o reparo de tudo. Mas o principal foram aquelas pessoas em 

situação de rua e em situação de vulnerabilidade. Então, eu peço aqui - inclusive já dei um 

toque no secretário Social, o nosso querido pastor Décio - para que se coloque em prática um 

plano de ação, mas com total responsabilidade social, para orientar e auxiliar aquelas pessoas 

que estão praticamente morando ali, antes que a gente perca o controle daquilo e acabe 

virando um caso extremo, é lógico, uma Cracolândia. A gente precisa tomar atitudes antes que 

isso aconteça. Só fazendo um paralelo aqui, eu lembro, no início dos anos dois mil, quando o 

prefeito era o Reinaldo Nogueira, iniciou uma favela lá na lateral do Oliveira Camargo. 

Imediatamente, ele já relocou aquelas pessoas para o Conjunto Habitacional Mário Araldo 

Candello, que fica do lado, e já mandou demolir todos aqueles barracos que estavam sendo 

iniciados. E aquela atitude evitou que Indaiatuba tivesse favela, que Indaiatuba não tem favela 

graças aquela atitude inicial. Então não vamos ter também uma Cracolândia. Vamos tomar 

atitude de maneira urgente, mas, repetindo, com responsabilidade social. Não é pegar pela 

orelha e empurrar para outro lugar. Tem que ter responsabilidade, porque são pessoas, são 

seres humanos. Então, fica aqui essa indicação, mas já conversei com o nosso secretário 

Social, que ele já vai estar planejando alguma coisa, e na questão da manutenção das praças, 

também já conversei com o secretário Guilherme, e amanhã estaremos dando uma volta lá e 

vendo o que precisa de ajustes lá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. 

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

vereador Du Tonin. 

VEREADOR EDUARDO TONIN: Olá, boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a 

todos os presentes aí abrilhantam essa noite aqui junto com a gente. 
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Eu tenho uma indicação em relação à pobreza menstrual. O que acontece? A Unicef e a ONU 

fizeram um estudo para verificação da doação... Oh, desculpa. Pesquisa publicada nessa 

semana em Campinas apresentou resultado surpreendente: uma em cada quatro meninas de 

dez a dezenove anos não possuem acesso a itens de higiene menstrual, e isso afastou as 

alunas das escolas públicas. Se isso acontecer na cidade mais rica do Brasil, é um problema 

muito sério de ser considerado. Então, a minha indicação tem por finalidade para que o 

Executivo estadual possa garantir e evitar que alguma menina seja constrangida por estar 

menstruada e não ter dinheiro para comprar absorvente ou faltar à escola pelo mesmo motivo. 

Indico estudos sobre pobreza menstrual e implementação de políticas públicas para a 

dignidade íntima voltada às meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo 

campanhas de arrecadação de absorventes para que sejam disponibilizados em locais 

acolhedores e de fácil acesso à Unidade Básica de Saúde. 

Uma outra indicação minha vinda por um munícipe é que seja instalado um semáforo para 

pedestres em frente ao novo complexo esportivo da Cecap. Ali é uma região que tem um 

Atacadão ali próximo e ali é uma área muito populosa, então está gerando um risco ali de 

acidentes. 

A outra indicação que eu tenho é a viabilidade técnica para ampliação e opções de dias e 

horários do programa Meu Emprego. 

A quarta indicação é patrulhamento preventivo da Guarda Civil municipal no bairro Jardim 

Paulista e arredores para proteção de comércios e residências, alvos de roubos e furtos nas 

últimas semanas. Muito obrigado, presidente. Boa noite. 

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

António Corrêa, superintendente do Seprev. Sempre bom ter o senhor aqui, viu, Senhor 

Corrêa. E as indicações continuam em discussão. Com a palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos, presidente Pepo, vereadora Silene, 

vereadora Ana e demais vereadores, público aqui presente. 

Apresentei algumas indicações, eu quero falar exclusivamente de uma delas. Conversando... 

Minha filha está amamentando a minha netinha, a Heloísa, de dois meses, Ana, e essa 

semana ela me falou: “Pai, como eu faço? Estou sobrando leite aqui. Onde eu doou esse 

leite?”. E aí eu fiz uma indicação aqui para que seja retomado aquele posto de coleta que tinha 

no Haoc. Até conversando com a vereadora Silene agora, houve uma paralisação depois da 

covid, quando surgiu a covid. A covid acabou, então sugiro que, junto à Secretaria da Saúde, 
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que seja no Haoc ou em um outro local, haja um posto de coleta para leite materno. Da minha 

filha está sobrando, e quantas mães que não têm leite para dar para os seus bebês? Então 

essa indicação é de extrema importância e vai ajudar na amamentação de muitas crianças que 

porventura suas mães não tenham leite materno. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. 

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

vereadora Ana Maria dos Santos. 

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

integrantes da Mesa, Senhores Vereadores, à nossa intérprete querida, boa noite. Antes de eu 

falar, eu quero me apresentar para os deficientes visuais que nos acompanham, que nos 

ouvem. Meu nome é Ana Maria, sou morena, tenho o cabelo médio, meio preso. Hoje, eu estou 

usando uma camisa azul, uma calça preta e uma botinha preta. 

A indicação que eu trago hoje é a respeito dos ônibus tão usados aqui por nossa cidade. Os 

munícipes que vêm usando diariamente, eles observam que as grades do ar-condicionado 

precisam passar por uma higienização, né? Então, eles observam que fica tudo empoeirado, 

aquelas grades empoeiradas, e ali todos os dias isso pode trazer problemas respiratórios, 

causando mal... causando problema pulmonar, respiratório e tudo o mais. Então, a gente pede 

para que seja montado... que seja feita uma higienização nessas grades do ar-condicionado 

dos nossos ônibus. 

E a outra indicação que eu trago, de número trezentos e dezoito, é que seja instalada uma 

academia municipal lá no Jardim Brasil, ali na sociedade do SoBrasil. Tem um salão lá. Aquele 

bairro é retirado, os munícipes querem fazer os seus exercícios, mas para vir até a cidade na 

academia fica muito difícil. Ou tem que vir de Uber ou de ônibus. É complicado. Então, esse 

bairro merece que seja feita ali uma instalação com todos os aparelhos necessários para uma 

boa academia, para que o pessoal do Jardim Brasil tenha mais qualidade de vida através dos 

exercícios, entre outros benefícios que o exercício traz. Eu espero que o Executivo nos atenda. 

Boa sessão a todos e boa noite. 

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

Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente. 

Uma ótima noite a todos, aos Senhores Vereadores, à imprensa que nos acompanha, a todos 

que nos acompanham na internet. Boa noite também aos servidores municipais, que fazem 

mais uma vez o seu protesto de forma pacífica e justa, e boa noite a todos que nos assistem 
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aqui. É muito bom ver esse Plenário cheio de pessoas acompanhando a nossa atividade 

legislativa. 

Sr. Presidente, vou me ater apenas a duas indicações das que eu mandei. Em primeiro lugar, 

intervir junto à EMTU visando a realização de estudos para implementação de itinerário 

Indaiatuba, Unicamp e PUC Campinas. Nós temos bastante alunos que fazem o ensino 

superior nessas universidades e, infelizmente, nós não temos uma linha direta. Então, hoje 

esses estudantes têm que ir até o Terminal de Viracopos ou até mesmo ao Terminal Central de 

Campinas, pegar uma outra condução para poder chegar no seu local de estudo, e nem todos 

possuem condições não só de fazer esse trajeto como também de, caso não consigam 

exatamente pela questão de horário, manter moradia na cidade vizinha, o que também é ruim 

para a nossa economia. Então, que a prefeitura intervenha junto à EMTU, também ao 

município de Campinas, nem que seja para criarmos uma linha experimental para verificar a 

quantidade de alunos, quantas pessoas que se utilizam desse transporte, para que a gente 

possa facilitar a todos o ensino superior. 

E também, Sr. Presidente, a expansão do treinamento de atenção especializada para alunos 

que sofram do Transtorno do Espectro Autista junto aos conselhos tutelares do nosso 

município. Nós temos um treinamento que está sendo feito não só pelo pessoal do Espaço 

Avançar, que tive a honra de visitar na semana passada, mas também por toda a Secretaria de 

Saúde junto com a Secretaria de Educação, aos profissionais do nosso município para que 

saibam lidar melhor com quem tem o Transtorno do Espectro Autista, seja em grau menor ou 

em grau mais severo. E recebemos, inclusive, a comunicação de alguns conselheiros tutelares 

que gostariam também de receber esse treinamento, porque o Conselho Tutelar lida com 

muitas questões, por exemplo, alguns pais que têm... possuem dois filhos, por exemplo, e têm 

que dar atenção para um e acaba o outro filho se ausentando na unidade escolar, tendo alguns 

tipos de problemas, e quanto mais pessoas souberem como trabalhar, como respeitar, como 

lidar com essa questão, nós teremos uma evolução na nossa cidade que já atende de uma 

maneira diferente do resto dos municípios. Portanto, Sr. Presidente, seria muito interessante 

que nós pudéssemos ampliar esse treinamento que já está sendo feito pela rede municipal, 

graças a uma indicação minha, reuniões realizadas entre o presidente da Câmara, eu, o 

prefeito, secretário de Educação, entre outros, para que a gente possa expandir isso da melhor 

forma possível. Muito obrigado pela palavra. Uma ótima sessão a todos. 

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

indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e possíveis providências. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Sérgio Teixeira, “Congratula os alunos do projeto Muay-Thai Longe das Drogas, que 

conquistaram o 1º lugar no campeonato Espinhosa Fight Pro”. 

Doutor Chiaparine, “Congratula a Escola Professora Maria Apparecida Pinto da Cunha pelas 

conquistas de medalhas no Torneio Brasileiro de Sustentabilidade (Instituto Alpha Lumen), 

realizado em 27 de fevereiro de 2023”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a Senhora Eunice Rodrigues de Carvalho, do Seprev de 

Indaiatuba, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8 de março”. 

Arthur Spíndola, “Congratula a Tuia Armazém Restaurante por toda a sua história e trajetória, 

bem como o sucesso do restaurante”. 

Arthur Spíndola, “Manifesta pesar pelo falecimento de Dimas Guedes Pinto, ocorrido aos 2 de 

março de 2023”. 

Sérgio Teixeira, “Manifesta pesar pelo falecimento da jovem Giovanna Lobo Costa, ocorrido em 

11/3/2023”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

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

palavra o vereador Doutor Chiaparine. 

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

Presidente. Parabenizar a todos os homenageados hoje aqui presentes, os funcionários 

municipais aqui de Indaiatuba. 

E minha moção é uma moção muito especial para a Escola Estadual Professora Maria 

Aparecida Pinto da Cunha pelas medalhas conquistadas no Torneio Brasileiro de 

Sustentabilidade do Instituto Alpha Lumen no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e 

três, né? Fiquei bastante impressionado. Teve medalha de ouro do Grupo Maria 

Sustentabilidade, Ana Luiza, o Raylan Ribeiro e Isabela; medalha de prata, Grupo Los Verdes, 

do Miguel de Souza, Miguel Henrique e Pedro Melo; medalha de prata, Grupo Green Solutions, 

Maria Alice, Vinícius e Stella; medalha de bronze, o Grupo Eco Trans, do Timóteo, do Gabriel e 
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do João Gabriel; medalha de bronze do Grupo Teans Planet, da Laura, Rebecca e Rafael. É, 

realmente, brilhante. E parabenizar também a direção da escola, né, a diretora, a Glaucia 

Cestari. Você está aí, né, Glaucia? Fica de pé para o pessoal te ver. A Glaucia, representante. 

Tem a vice, a Cátia Martins - pode ficar de pé então, Cátia -, o vice Antônio Ribeiro - não sei se 

está aí também -, e aí o professor responsável, Julian - não sei se está aí -, e os alunos 

também, se puderem ficar de pé, os alunos que... 

[Aplausos] 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Os alunos que participaram ficar de pé. 

[Aplausos] 

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Parabéns a todos, viu, os medalhistas, parabéns 

pelo estudo. Como o Professor Sérgio falou, o futuro nosso é a educação, né, e não tem outro 

caminho, não existe caminho fácil, e a educação é um caminho árduo do dia a dia, tanto para o 

professor como para o aluno, é uma conquista diária. Aqui há pouco tempo estavam 

perguntando para mim quem era a minha primeira professora, né? São coisas que marcam a 

gente. No jardim da infância foi a Lúcia, indo... Antigamente tinha jardim da infância, né, para 

os mais antigos, e no primeiro ano foi a Professora Zélia, né? Então, é um momento importante 

na vida de vocês. Que vocês aproveitem, aproveitem essa oportunidade de poder estar 

estudando, de ter uma família, ter professores dedicados, uma boa escola. Isso, realmente, vai 

fazer diferença no futuro de vocês. Parabéns, e que o ano que vem vocês participem de novo, 

tragam mais medalhas, a gente possa estar aqui junto com vocês. Parabéns. Depois vamos ali 

na salinha do fundo para tirar uma foto. Leva o pessoal lá, Vitor. Obrigado, viu? Boa noite. 

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

a palavra o vereador Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Mais uma vez cumprimento a todos. Parabéns a todos 

os alunos da Escola Maria Aparecida, aos gestores, professores, meu amigo Neto. É muito 

bom ver alunos sendo homenageados aqui na Câmara Municipal. 

Sr. Presidente, a primeira moção que eu quero citar aqui é a moção de pesar. Ontem, 

infelizmente, eu fui ao velório da Giovanna Lobo Costa, uma jovem de vinte e um anos que 

faleceu em decorrência de um câncer. Sabemos que agora ela está em uma outra dimensão, 

porque ela venceu essa batalha, mas o que fica é a saudade e a dor dos pais em enterrar o 

corpo da filha amada. Então, na sessão solene do ano passado, eu tive a oportunidade de 
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homenagear o Tio Fininho, Marcio Thomaz, que faz um trabalho fantástico, né, agradecimento 

também à prefeitura pelo transporte humanizado, mas eu acho que a gente precisa fazer mais 

ainda por esses jovens, por essas pessoas que lutam contra essa doença terrível, infelizmente. 

Então aqui fica o nosso pesar. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos 

principalmente. 

As outras duas moções, Sr. Presidente, são para um grupo de jovens, crianças e jovens: a Ana 

Júlia, de seis anos; o João Victor, de dez anos; a Júlia Gabrieli, de onze anos; e a Ana Maria, 

de doze anos. Eles conquistaram o primeiro lugar no campeonato Espinhosa Fight Pro. É um 

projeto Muay-Thai Longe das Drogas. Quem ministra aula para eles são os guardas civis 

Sandro e Edneide. Eles não puderam estar presentes hoje porque estão treinando. A gente 

espera que treinem cada vez mais para conquistar mais e mais medalhas e que se afastem de 

vez desse mundo sombrio das drogas. 

E a terceira moção... A Eunice Rodrigues de Carvalho está presente. Se puder ficar de pé, 

Eunice. Essa moção é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 

[Aplausos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: A Eunice está aqui representando todas as mulheres 

de nossa querida Indaiatuba. Ela é profissional da Seprev, está na Seprev desde dois mil e 

dez, atende todos - até agora todos que eu conversei, não é à toa que a gente está fazendo 

essa moção, tá, pessoal? - maravilhosamente bem, de uma educação única. Então é com 

muita honra que a gente faz essa homenagem à Eunice por todo trabalho realizado, viu, 

Eunice, por toda atenção, porque muitas vezes as pessoas procuram por aquela angústia, né, 

aquele desespero em tentar resolver o problema, e você prontamente atende cada um. Muito 

obrigado. 

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

a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

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

Presidente. Quero parabenizar a todos os homenageados. 

E minha homenagem de hoje vai a algo que é muito significativo para a nossa cidade de 

Indaiatuba, que é o Tuia Armazém Restaurante. Não sei se todos sabem aqui, mas o casarão 

do Tuia Restaurante tem cento e vinte anos de história, estando cento e dez com a mesma 

família, com o bisavô do Senhor José Donato Amstalden Filho, presente aqui na nossa sessão, 
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que se instalou ali em mil novecentos e doze no mesmo local, naquele mesmo casarão. O local 

era uma fazenda, cultivou café, milho, trigo, entre outros, e em dois mil e doze, cem anos, 

exatamente cem anos, após a chegada da família em Indaiatuba, Senhor José Donato 

Amstalden Filho e sua esposa Daniela Amstalden montaram ali uma cafeteria, o Tuia Café. 

Além da importância desse estabelecimento pelo relevante valor cultural, pelo tombamento, por 

preservar a história da nossa cidade, hoje ele se transformou em um grande restaurante, há 

três anos e meio, né? Conta hoje com charcutaria suína, linguiças artesanais e panceta 

caracol, que a gente chama de panceta de rolo, né, que é o carro-chefe da casa do nosso 

querido restaurante. E, além disso, outra motivação que tive para homenagear essa família e 

esse estabelecimento é o grande... a capacidade, a visão cultural e a visão ambiental de tomar 

conta dos animais. Lá, como eu disse, era uma fazenda, era um local onde havia cultivo, e 

recentemente eles sofreram ataques de gente desinformada, de gente que quer acreditar... A 

gente está na era da fake news, né, e a partir disso fizeram uma grande balbúrdia em cima de 

um ato falso. Então, nós estamos aqui não só para homenagear, mas para demonstrar a todos 

o quanto esta casa é importante para a cidade de Indaiatuba por seus valores, por suas 

tradições e por tudo o que representa. Daniela, José Donato, peço para vocês, por favor, 

ficarem em pé para que todos lhe conheçam. Muito obrigado pela presença, e mantenham... 

[Aplausos] 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: E mantenham o histórico da nossa cidade no 

sangue da família, como fazem há mais de cem anos. Muito obrigado. 

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

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

se manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade, e as moções de pesar serão 

encaminhadas às famílias enlutadas. 

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

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2023, Alexandre Peres, “Dispõe sobre a concessão do 

Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano para José Geraldo Garcia”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 17/2023, Alexandre Peres, “Insere no calendário oficial do município o evento 

denominado Pedal de Natal”. Às comissões. 
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Projeto de Lei nº 25/2023, Silene Carvalini, “Fica assegurado às mulheres o direito a 

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

estabelecimentos de saúde públicos e privados do município de Indaiatuba”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 27/2023, Pepo, “Denomina Rua Tereza Ester Mationi Ferracini o logradouro 

público do Parque Barnabé”. Às comissões. 

Silene Carvalini, “Denomina Rua Cirilo Francisco o logradouro público do Loteamento Jardim 

Bom Sucesso”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 30/2023, Ana Maria dos Santos, “Institui e insere no calendário oficial do 

município de Indaiatuba o mês de conscientização da doença de Parkinson, denominado 

Tulipa Vermelha”. Às comissões. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As matérias serão encaminhadas às 

comissões, mas nós temos um requerimento de pedido de urgência. Eu peço para que a 

vereadora leia, por favor. 

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

vem respeitosamente requerer ao Plenário, nos termos do artigo 133, alínea ‘a’, do Regimento 

Interno, que o Projeto de Lei nº 207/2022, de autoria do Executivo Municipal, tramite em regime 

de urgência especial. A aprovação do presente requerimento depende da maioria absoluta. 

Sala das Sessões, 13/3/2023, Mesa da Câmara”. 

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

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

contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos para a leitura 

do projeto. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 207/2022, Executivo 

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

do município de Indaiatuba, e dá outras providências”. Primeira votação simples. 

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

palavra o líder do prefeito Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Em vinte segundos ia ser difícil. Muito 

obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Trata-se de um projeto do Executivo Municipal. Porém, 

também conversei com o prefeito, com o secretário de Negócios Jurídicos. Esse projeto precisa 

de algumas adequações. Da forma como ele veio, estaria cerceando, por exemplo, a liberdade 
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de culto, a liberdade religiosa, teremos aqui, inclusive, convidados da Igreja Católica, a 

liberdade de tratamento de ONGs de animais, dentre outros, porque veio com alguns 

parâmetros que precisam ser discutidos, analisados e melhorados. Então, em conversa... Essa 

é a Casa do povo, nós defendemos os indaiatubanos aqui independentemente de posição 

política, e por isso eu peço voto contrário de todos os vereadores a este projeto. Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

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

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

manifestem. O projeto foi rejeitado por unanimidade. 

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

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia. 

Projeto de Lei nº 12/2023, 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”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 14... Desculpa. 

[Risos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Tem que votar primeiro, né? 

[Risos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Emoção da vitória do Ituano ontem contra 

Corinthians. 

[Risos] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

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

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 14/2023, Alexandre Peres, 

“Denomina Rua Marcos Cesar Lopes dos Reis o logradouro público do Jardim Bom Sucesso”. 

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

palavra o autor do projeto, Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Queria cumprimentar aqui o superintendente do 

Seprev, Senhor Corrêa, que está abrilhantando aqui a nossa sessão. Estou vendo a minha 

amiga aqui do Randolfo, a Nilvania. Obrigado pela presença. Enfim, vamos lá. 

É com uma emoção muito grande que eu apresentei esse projeto de lei que nós vamos votar 

agora, que nomeia uma rua o nome Marcos Cesar Lopes dos Reis, o Marquinhos Reis, meu 

amigo. Ele era filho do Seu Sílvio e da Dona Maria Aparecida dos Reis, conhecida como Dona 

Nalma. Ele morou em Indaiatuba por mais de quarenta anos. Teve uma filha, a Beatriz, 

estudou na Escola Randolfo e também na Escola Dom José. Era uma pessoa muito religiosa, 

foi coroinha da Igreja Católica lá com o padre Piazza. Era formado em Análise de Sistemas e 

professor nas escolas estaduais Maria de Lourdes Steffen, Professor Doutor Camilo Marques 

Paula, também no Colégio Candelária, na Unimax e na Fiec. 

Glaucia, a irmã dele que está aqui presente, eu queria dizer para você que o Marquinho, 

infelizmente, foi muito novo, foi muito cedo, mas ele deixou aqui pelo menos no coração das 

pessoas que o conheciam uma saudade enorme e um legado gigantesco. O Marquinho era 

uma pessoa acolhedora, uma pessoa com um coração enorme. A gente participava de um 

grupo dos ex-Randolfenses, que estudaram no Randolfo, a todo momento a gente estava se 

reunindo, e quando ele chegava era uma baita de uma alegria, porque ele trazia alegria junto 

com ele. Infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu, mas tenha certeza que ele está no 

coração de todos nós. Ele será nomeado lá no Jardim... O nome de rua dele será lá no Jardim 

Bom Sucesso, que é um loteamento aberto que está em fase de conclusão, e o nome dele, 

através desse projeto de lei-- 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador, vereador, eu peço um minuto de 

pausa, porque caiu o sinal da internet. Por lei, eu tenho que transmitir para toda a população de 

Indaiatuba. Só um minutinho, tá bom? 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Sim, senhor. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): A sessão está suspensa por alguns 

minutos. 

[Sessão suspensa] 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria aproveitar a pausa e convidar todos 

os presentes, os vereadores, que logo após a sessão vai ter um evento aqui da Campanha da 

Fraternidade, que é o tema A Fraternidade e a Fome. Queria já parabenizar o vereador Índio, 

que, em contato com a Igreja Católica, com o padre Jonas, organizou esse evento, que vem 

trazer muitas coisas boas para Indaiatuba. Todos nós sabemos que o povo brasileiro é muito 

bom, né, mas às vezes precisa ser provocado, não é verdade, Índio? Então nós temos um 

evento depois aqui com a Igreja Católica, um tema bastante interessante para vocês. Então, os 

vereadores e o público presente já estão convidados. Enquanto isso, canta uma música, 

Alexandre. 

[Risos] 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Eu acho que é com você, né, Pepo? 

[Risos] 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Puxa uma de carnaval aí. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. 

[Risos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ah, lembrando também que no próximo 

sábado tem inauguração da Vila dos Idosos Residencial Luiz Carvalini, às dez horas, no Jardim 

Bréscia. Todos convidados também. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Aproveitar e pedir para todos me seguirem no 

Instagram, no Facebook, viu? Alexandreperes.indaiatuba. 

[Risos] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Vou passar. 

[Sessão reaberta] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): A sessão está reaberta. Com a palavra o 

vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Então, só para concluir, presidente, para 

concluir, Glaucia: tenha certeza que esse projeto de lei foi protocolado com muito carinho e que 

a partir de agora, porque será com certeza aprovado por unanimidade, o nome do teu irmão 
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será eternizado na cidade de Indaiatuba, porque todos que acabam sendo homenageados 

através de nome de rua, a sua biografia ficará preservada na Casa da Memória e, portanto, 

eternizado na história da nossa cidade. Parabéns para você, Nalma, ao seu pai, que acho que 

não conseguiu estar presente... Está aí? Ah, está aí. Esse é o pai do Marquinho. Parabéns, 

viu? E, enfim, foi feito com muito carinho, tá bom? Um abraço a todos vocês. 

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 

Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 24/2023, Silene Carvalini, 

“Institui no município de Indaiatuba a Semana de Conscientização e Combate à Esclerose 

Múltipla, e dá outras providências”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Esse projeto tem uma emenda, vereadora. 

Eu peço que leia a emenda, por favor. 

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

24/2023, “Modifica o artigo 2º do projeto de lei, que passa a ter a seguinte redação: ‘Durante a 

semana instituída, o poder público municipal poderá divulgar este evento através de panfletos, 

laços, iluminação cor de laranja em prédios públicos e diversos pontos de circulação, com 

ênfase no ensino público feminino e masculino que ajudem a detectar e enfrentar a esclerose 

múltipla. Sala das Sessões, 9 de março de 2023. Vereadora Silene Carvalini”. 

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

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

manifestem. A emenda foi aprovada. Vamos para a discussão do projeto. O projeto está em 

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

contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. A Ordem do Dia termina 

aqui. 

Nós temos Palavra Livre agora. O primeiro vereador inscrito é o vereador Du Tonin. 

PALAVRA LIVRE 

VEREADOR EDUARDO TONIN: Boa noite novamente a todos aí. Eu gostaria de falar um 

pouco de um projeto que eu sou extremamente a favor, que é a construção da barragem do 

Ribeirão Piraí. E eu estive recentemente visitando a cidade de Cabreúva, a qual eu fui 
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secretário por quase oito anos, e lá está sendo discutido o novo Plano Diretor da cidade, e, por 

coincidência, foi a mesma empresa que executou o Plano Diretor aqui de Indaiatuba, a Geo 

Brasilis, a qual, no meu ponto de vista, não foi uma experiência, assim, feliz com a empresa, 

empresa a qual está sendo também questionada via Ministério Público da cidade de Valinhos, 

a qual tem um relatório do Ministério Público, do órgão técnico do Ministério Público, o Caex, 

que, via Gaema, questionou o plano em Valinhos. E me causa uma preocupação muito, mas 

muito, grande esse Plano Diretor de Cabreúva, e eu vou explicar porquê. 

Esse Plano Diretor, ele está prevendo um crescimento de uma área de oito quilômetros 

quadrados. O que significa isso? Oito milhões de metros quadrados de ampliação. Nós 

estamos falando em oitocentas quadras, para você ter uma ideia. E lá, para quem não sabe, o 

município inteiro de Cabreúva é APA, Área de Preservação Ambiental, protegida por um 

decreto estadual. Então, nós temos lá a área de preservação da vida silvestre, que é a Serra 

do Japi, e nós temos o Jacaré, que passa a Rodovia Dom Gabriel, que liga Sorocaba a Itu, que 

nesta rodovia nós temos o distrito do Jacaré, que representa oitenta por cento da população da 

cidade. Ali é zona de preservação dos recursos hídricos. Então, a grande preocupação o que 

é? O rio Piraí, ele nasce na Serra do Japi e ele passa pelo Jacaré. Pelo Jacaré tem vários 

descartes clandestinos de ocupações irregulares, de favelas, que descartam o esgoto na 

cabeceira do Piraí, onde ele nasce. Então, enquanto nós estivemos secretário lá, nós 

conseguimos viabilizar uma obra de cinquenta milhões de reais junto à Sabesp, e essa obra vai 

permitir a coleta... o coletor tronco e... tanto do Piraí, mas quanto de dois afluentes, que é o 

Ribeirão Bonfim e... para que seja solucionada essa questão do esgoto em Cabreúva. Essa 

estação, ela também vai ter um sistema terciário que vai permitir o tratamento adequado para 

que essa água chegue com qualidade na barragem. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Pode continuar, vereador. 

VEREADOR EDUARDO TONIN: Então, assim, o que eu... Qual é a minha preocupação? É 

esse crescimento desenfreado que estão projetando para Cabreúva, sem a infraestrutura 

adequada, vai prejudicar a barragem. E por quê? Quando você permite um adensamento, as 

pessoas impermeabilizam as áreas, e isso prejudica os córregos, e aí vai acontecer a mesma... 

mais ou menos o que está acontecendo com a barragem que nós temos aqui: vai chegar a 

época de estiagem e não vai ter água. Então vai estar sendo investido... vai ser investido cento 

e cinquenta milhões em uma barragem e nós corremos o risco de ter um problema sério de 

abastecimento da barragem. Então, eu já conversei com um vereador de Salto, três vereadores 

de Itu e uma vereadora de Cabreúva, e nós estamos produzindo um documento técnico, o qual 
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nós estamos agendando, via deputado, uma reunião com o presidente da Cetesb em São 

Paulo para poder levar esse estudo técnico, para que esse crescimento seja promovido de 

ordem... de forma ordenada para os próximos cinquenta anos. Então, assim, o próprio estudo 

da Geo Brasilis fala que a cidade vai crescer onze mil habitantes para os próximos vinte anos, 

e eles promovem uma ocupação, que eu fiz uma conta por cima. Dá para duplicar a cidade de 

cinquenta para cem, cento e dez mil habitantes. Então, eu estou muito preocupado com 

relação a essa questão, trago aqui na Palavra Livre e conto com a ajuda aí, o apoio dos 

técnicos aqui, o Alexandre, que é do Saae, se quiserem fazer parte dessa comitiva para a 

gente acionar a Secretaria Estadual do Meio Ambiente para poder fazer a preservação dos 

recursos hídricos, que vai abastecer Indaiatuba, Salto, Itu e Cabreúva. É um ribeirão de 

interesse regional, e a vocação daquela área é a permeabilidade, é a manutenção dos 

córregos. 

Outra coisa que eu achei um pouco estranho, eu vou apurar e eu vou verificar, é que a 

contratação da empresa especializada para execução da barragem, a licitação que foi feita ano 

passado, enquanto o prefeito Gaspar era presidente do consórcio, teve apenas uma empresa 

habilitada. Então, eu também vou tomar conhecimento desse processo para saber como é foi 

esse trâmite e se ocorreu tudo bem. 

Agora, eu vou trazer uma questão muito preocupante para todo mundo aqui em Indaiatuba, 

que é o quê? Eu fui surpreendido ontem à noite com uma notícia no Instagram de um aumento 

de quinze vírgula cinco da água e do esgoto por parte do Saae. Então, eu procurei me informar 

rapidamente, que quem faz o planejamento e faz o cronograma de investimentos do Saae é o 

próprio Saae, e que daí submete esse estudo para a Ares-PCJ, e a Ares-PCJ que avalia se 

está adequado esse estudo e valida esse aumento de quinze vírgula cinco por cento na conta 

de água. Então, assim, a inflação foi cinco vírgula setenta e nove. É quase que três vezes a 

inflação. Então você vai pegar um comércio, por exemplo, todo mundo vai sentir isso. É uma 

questão que me preocupa muito. Eu vou acionar... vou encaminhar um ofício tanto para a Ares 

quanto para o Saae, para que eu possa ter essas informações, porque esses investimentos, 

que precisam ser feitos e devem ser feitos, eles também podem ter um cronograma estendido. 

Para quê? Se você prorroga essas obras de investimento, você não tem um aumento tão 

absurdo quanto este. Então eu vou buscar mais informações, e na próxima sessão com certeza 

vou trazer essas informações. Muito obrigado, presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Palavra Livre. Com a palavra o vereador 

Alexandre Peres. 
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VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Só esclarecendo aqui algumas questões. Eu 

sou funcionário público do Saae há vinte e oito anos, já fui inclusive superintendente do Saae, 

já fui diretor de obras do Saae, já fui superintendente adjunto do Saae, já fui assessor do 

superintendente do Saae e sou engenheiro de carreira do Saae. Então a gente conhece um 

pouquinho e a gente também é preocupado com os passos que o Saae dá. Então, 

preocupações aqui que o engenheiro Tonin traz são importantes, são bem-vindas, mesmo 

porque todos nós queremos tudo de maneira muito transparente. Mas só para vocês 

entenderem um pouco, essa barragem do Piraí que foi citada, ela engloba quatro cidades: Itu, 

Salto, Cabreúva e Itu (sic). Todas... todo o trâmite... Faz vinte anos que esse consórcio existe, 

e as quatro câmaras municipais acompanham, são três vereadores de cada Câmara Municipal 

que fazem parte do Conselho Fiscal, e que é tudo feito da maneira mais transparente possível, 

porque é um consórcio e tem uma fiscalização própria do Tribunal de Contas, uma fiscalização 

muito firme do Tribunal de Contas por ser um consórcio. E vai ser uma barragem dez vezes 

maior do que a barragem do Mirim. 

E só uma rápida defesa também da barragem do Mirim, que a barragem do Mirim, ela está em 

uso há praticamente dez anos e ela nunca foi desassoreada. Inclusive, duas sessões atrás eu 

pedi aqui que se corra atrás, via Daee, de um desassoreamento, porque custa em torno de 

quatro, cinco milhões para desassorear aquela represa. Então não é que ela foi calculada de 

maneira errônea ou que ela não tenha água. Ela está assoreada, precisa ser desassoreada. 

Mas mesmo assoreada, em nenhum momento ela deixou a população da zona norte, a qual 

ela fornece água, sem água. Em nenhum momento, por nem um segundo. Mesmo assoreada, 

cem por cento da zona norte da cidade foi abastecida por ela. E ela foi calculada por grandes 

engenheiros que, inclusive, tinham contratos com Unicamp e tudo o mais. Então, é uma 

barragem que garante a água para a nossa população, e a gente tem que ter muito respeito 

por ela. 

Com relação ao aumento de quinze e meio por cento, é lógico que ninguém gosta de aumento 

para nada, né, mas quem define a tarifa de água é a Ares-PCJ, é uma agência reguladora, que 

envolve acho que cinquenta, sessenta ou até mais cidades que ela cuida. E ela, lógico, ela 

pede para o Saae o cronograma de obras de investimento, em cima daqueles valores que ela 

calcula o quanto deve aumentar a tarifa. E foi feito de tanta responsabilidade que o ano 

passado o Saae teve um superávit de dez milhões e ela descontou esse valor das obras, 

senão o aumento seria maior. Então ela descontou... “Ah, sobrou um dinheiro? Então esse 

dinheiro vai entrar para vocês fazerem as obras, não vamos computar para poder dar o 
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aumento”. E tudo isso também... Eu participei da reunião, que foi no Museu da Água, agora, na 

semana passada, e eles disseram que é para estar tudo transparente no site da Ares-PCJ isso 

aí, toda essa planilha. Agora, são muito bem-vindos os questionamentos, são muito bem-

vindas colocações que tragam a transparência, mas pode ter certeza que a administração está 

muito séria com relação a cobrar algo a mais da população, porque sabe que o que vem de 

volta é muito complicado. E só para lembrar também: o maior consumo do Saae é energia 

elétrica; subiu bem mais do que quinze e meio por cento. Produto químico subiu aí trinta, 

quarenta por cento. São os maiores gastos do Saae, energia elétrica e produto químico. E ficou 

dois anos com aumento zero aqui, tarifa zero. Na pandemia, o prefeito falou assim: “Não, 

vamos dar zero, não vamos fazer nada”, e agora por isso que acumulou, agora está dando 

quinze e meio por cento, devido ao montante de obra que tem que ser feita. Porque é o 

seguinte: se não fizer essas obras, se não tiver recurso e essas obras não forem feitas, o risco 

de a gente ter problema com abastecimento de água é grande, e não é isso que a gente quer. 

Então, para poder continuar dando a qualidade de fornecimento de água para a população, 

precisa investir. Mas é muito importante que o engenheiro corra atrás, que o engenheiro Du 

Tonin corra atrás, o nosso querido vereador, traga tudo aqui e vamos discutir. Se tiver razão 

em alguma coisa, nós estamos junto com ele. É isso que eu estou falando. Mas podem ter 

certeza que tudo que foi colocado foi muito transparente e de maneira muito séria. Muito 

obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria parabenizar os funcionários 

públicos que estão se manifestando aqui mais uma vez de forma ordeira, lutando pelos seus 

direitos, tá bom? Parabéns, viu? Aqui é a Casa do povo, é o lugar para vocês fazerem isso 

mesmo, tá bom? 

Ainda na Palavra Livre. Vereador Arthur Spíndola. 

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

Presidente. Vou ser bem breve no meu comentário. Não vou entrar na discussão técnica, 

porque estamos falando com dois engenheiros, né? Eu sou advogado, melhor não se arriscar 

nessa. Mas eu queria relembrar a população de Indaiatuba algo muito importante: além do 

trabalho do deputado Rogério Nogueira para viabilizar, junto ao governo do estado, esta obra, 

não sei se todos sabem, mas esta obra só foi possível pela grande força que tem a 

administração municipal de Indaiatuba e seus vereadores. Se não... se todos não se recordam 

sobre isso, a obra foi viabilizada porque existiam algumas fazendas no entorno do local aonde 

vai ser feita a barragem do Piraí, como bem-dito pelos dois, vai ser uma obra que vai garantir o 
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fornecimento adequado de água à nossa cidade - muito importante, inclusive, os 

questionamentos trazidos pelos dois -, mas ela só foi possível porque algumas fazendas que 

ficavam naquele entorno precisavam ser desapropriadas, e tanto a cidade de Cabreúva, a 

cidade de Salto e a cidade de Itu alegaram não ter recursos disponíveis para realizar aquela 

desapropriação. Então, a cidade de Indaiatuba, um projeto de lei que foi trazido nesta Câmara 

Municipal, que contou com voto favorável de todos os vereadores na ocasião, de forma 

unânime, conseguiu, dentro do seu orçamento, se adequar, conseguir realizar a compra 

daquela área, daquelas áreas, para que depois o estado nos reembolse. Então a cidade de 

Indaiatuba, seu prefeito e seus vereadores que aqui estão, aqui nessa sessão, foram 

responsáveis por garantir a viabilidade da água, do recebimento de água, que é vida, para as 

quatro cidades. A cidade de Indaiatuba fez o investimento em nome das quatro cidades para 

que depois o estado nos reembolse. Então, Sr. Presidente, algo que precisa ser bem 

esclarecido, bem colocado, quando alguém quiser criticar a administração municipal e a nossa 

gestão de recursos, tem que lembrar do que Indaiatuba é capaz e do que foi capaz para que 

nós pudéssemos ter um... resolver esse problema de água, que assola os três municípios 

citados: Salto, Itu e Cabreúva. Aqui nós não temos esse problema, lá eles têm, mas nós que 

resolvemos os problemas deles. Então, mais uma vez relembrando qual é a importância do 

Poder Legislativo, de vereadores conscientes como os que aqui estão, que aprovaram essa 

medida e que garantiram pelo menos a viabilidade dessa obra. É lógico que nós vamos 

precisar dos recursos estaduais, que o nosso deputado Rogério Nogueira já trabalhou em cima 

disso, e lógico que precisamos que o governador cumpra a palavra que foi dada da finalização 

desta obra, mas eu acho importante relembrar a participação do nosso município e desta 

Câmara Municipal em tudo que está sendo feito dentro disso. 

Então, contem sempre com Indaiatuba, contem sempre com esses vereadores, e eu espero 

que tudo seja esclarecido para que a gente possa receber a água do Ribeirão Piraí e que 

chegue nas nossas casas de forma correta. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu queria agradecer a presença de todos, 

todos os funcionários desta Casa, funcionários da prefeitura, que estão reivindicando melhorias 

no salário de forma justa. “Precisamos garantir o direito previsto na BNCC”. E o que a gente 

tem a dizer para vocês é bem simples: essa Casa vota sim ou não para o projeto. Na última 

votação do subsídio de salário de vocês, teve vereador... Eu já peço para todos os vereadores 

não fazerem emenda sabendo que não pode. Não cabe ao vereador fazer emenda em um 

projeto como esse. Então eu não vou aceitar politicagem aqui. Eu vou ler o regimento desta 
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Casa, a lei orgânica do município, porque... Eu não sei a quantia, não chegou o projeto para 

esta Casa ainda. O vereador vai votar sim ou não. Cada um pode votar da maneira que bem 

entender, mas o que não pode é politicagem de vereador para agradar funcionário, querer 

fazer emenda sabendo que não podemos fazer emenda nesse projeto. Aí vir aqui e apresentar 

uma emenda... Estão pedindo um valor do cartão, que eu até acho justo, aí o vereador vai lá: 

“Não, dá dois mil reais”. A vontade de todos eu sei que é isso, mas não pode dar um centavo 

de aumento. Não cabe à nossa Câmara Municipal. Cabe ao Executivo fazer o estudo de 

impacto e mandar para esta Casa o projeto de lei para nós votarmos sim ou não. Cabe ao 

sindicato sentar com a prefeitura e fazer a negociação. Esta Casa vota sim ou não, ou até fazer 

abstenção de voto. Então já deixo claro para os vereadores para não fazer o que foi feito na 

última votação aqui. Aí nós saímos... nós temos votar não na emenda, porque é 

inconstitucional, aí sai na imprensa: “Vereadores votam não ao aumento de salário”. Então, eu 

não vou aceitar emenda politiqueira nesta Casa. Se algum vereador quer ajudar os 

funcionários, vá amanhã, marca com o sindicato, vá lá na prefeitura, marca uma reunião e 

tenta negociação, porque depois que o projeto estiver aqui, aí não cabe mais emenda de 

vereador. Esse projeto é do Executivo, e eu acho que todos os vereadores aqui entendem o 

que eu estou falando. Concorda, Doutor Chiaparine? Concordam? Então, vamos deixar claro: 

assim que chegar esse projeto, cabe ao vereador votar sim, não ou fazer abstenção do voto. 

Se alguém quer ajudar o funcionário, está aqui... acho que a presidente do sindicato está aqui, 

pega e marca uma reunião com ela e leva ela na secretaria que faz o estudo de impacto, leva 

para a Secretaria da Administração, leva lá e tenta ajudar dessa maneira. Vocês têm tempo 

ainda para fazer isso. Mas eu não vou aceitar, como presidente da Câmara, politicagem aqui 

dentro. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Qual reunião? 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ah, tá bom. Porque eu estou disponível 

para fazer reunião com vocês a hora que vocês quiserem, tá? Prefeitura. Temos que entender: 

Câmara Municipal, apesar de termos a maioria que é da base do prefeito, Câmara Municipal é 

um CNPJ, prefeitura é outro. Temos que entender isso. E eu estou cansado, no segundo 

mandato de vereador, no segundo mandato de presidente da Câmara, dessas coisas que a 

gente lê na internet. “Vereadores votam não”, “vereadores votam não à CPI da Saúde”. Nunca 



 
 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 

 

 

teve nessa Casa CPI da Saúde. Eu nunca votei contra. Então vamos parar com isso. Eu não 

vou mais ficar calado, e eu vou passar para a população e não vou aceitar politicagem aqui 

dentro, apesar de ser um espaço político. Quem quiser ajudar o funcionário público, a 

presidente do sindicato está ali, marque reunião na prefeitura, faça intermediação, vá lá e faça 

a negociação. Depois que o projeto chegar aqui na minha mão e for protocolado, cabe ao 

vereador votar sim ou não ou fazer abstenção do voto. Não me venha com emendas 

politiqueiras aqui. 

Queria desejar... agradecer a todos pela presença, nobres colegas, nobres vereadores. 

Lembrando que nós temos um evento daqui a pouquinho, um evento muito... Até cumprimentar 

o Renato Lopo, que é da Igreja Matriz, está presente aqui. Um evento muito importante para a 

nossa cidade. Vamos falar da Campanha da Fraternidade, e estão todos convidados. E sem 

mais nada a tratar, declara encerrada a 4ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e três. 

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 44 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


