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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA - 23/10/2017

Às 18:00 horas do dia  23 de outubro  de 2017,  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  30ª Sessão Ordinária, presidida
pelo  Vereador  HÉLIO  ALVES RIBEIRO e  secretariada  pelo  Vereador  LUIZ
CARLOS CHIAPARINE, havendo “quorum" regimental com a presença de 12
Vereadores:  ADEILSON PEREIRA DA SILVA, ALEXANDRE CARLOS PERES,
ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA,  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI,  EDVALDO
BERTIPAGLIA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JOÃO DE SOUZA NETO, JORGE LUIS
LEPINSK, LUIZ ALBERTO PEREIRA, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, RICARDO
LONGATTI  FRANÇA,  SILENE SILVANA CARVALINI.  Após  a  leitura  do  texto
bíblico pela Vereadora Silene Silvana Carvalini  (SALMOS 91, versículo 01), o
sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Luiz Carlos Chiaparini  que
procedesse a leitura da Certidão de Intimação em Cartório,  referente a Ação
Civil Pública – Dano ao Erário, Requerente Ministério Público do Estado de São
Paulo  –  Requerido  Jorge  Luís  Lepinsk;  da  decisão  proferida  nos  autos  as
fls.133:  “...por  ora,  revogar  a  medida de  suspensão  do  cargo,  conforme  as
condições  expostas  e  determinar  o  pronto  retorno  do  réu  ao  exercício  da
vereança,  sendo  que  o  cabimento  do  afastamento  liminar  do  réu  ficará
postergado para após a defesa do mesmo,...”.
A seguir passou para o  EXPEDIENTE, que constou do seguinte:
Após a leitura  da Ata da 29ª  sessão ordinária,  realizada  aos 16/10/2017,  a
mesma  foi  APROVADA sem  emendas  ou  retificações.  Em  sequência  o  1°
Secretário fez a leitura das correspondências recebidas:  
Ofício  nº  1162/2017/SR/GIGOV  Campinas  –  comunicação  de  liberação  de
recursos  atendendo  ao  art.1º  da  Lei  nº  9452  de  20/03/1997  –  Programa
Saneamento para todos, Modalidade Abastecimento de Água; 
Ofício  nº  1164/2017/SR/GIGOV  –  Campinas  –  comunicação  de  liberaão  de
recursos, atendendo ao art. 1º da Lei nº 9452 de 20/03/1997 – Programa Pró-
Transporte, Modalidade Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas; e
Comunicados  do  Minsitério  da  Educação  –  Fundo  Nacional  de
Desenvolvimento  da  Educação  –  liberação  de  recursos  financeiros  para
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação,  todos  datados  de  19/09/2017.  Enviados  ao  Departamento  de
Expediente à disposição.
Após procedeu-se a leitura em bloco de todas as INDICAÇÕES apresentadas
na presente sessão: Nº 1449/17 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA – Construir
uma lombada na Rua Esterlino  Minioli,  nº  57,  Jardim Tancredo  Neves.;  Nº
1450/17 -  SILENE SILVANA CARVALINI -  Disponibilizar  um período para  a
Terceira Idade utilizar a parte Aquática do Parque da Criança;  Nº 1451/17 -
SILENE SILVANA CARVALINI -  Implantar  motocicletas para atendimento de
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urgência nos primeiros socorros; Nº 1452/17 - CÉLIO MASSAO KANESAKI -
Implantar câmeras de monitoramento na Praça da Liberdade, no bairro Vila
Vitória; Nº 1453/17 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar um estudo para
a  criação  de  um acesso  aos  bairros  Tucanos,  e  Andorinhas  pela  via  de
acesso ao Bairro Campo Bonito; Nº 1454/17 - SILENE SILVANA CARVALINI -
Implantar  sistema  de  redução  de  velocidade  nas  vias  que  interligam  os
bairros:  Campo Bonito,  Tucanos,  Andorinhas e futuramente o Bem-te-vi;  Nº
1455/17 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar um estudo para implantar
redutor  de  velocidade  na  Rua  Humaitá  nas  proximidades  da  Câmara
Municipal,  com a Rua Tuiuti;  Nº 1456/17 -  SILENE SILVANA CARVALINI  -
Implantar um redutor de velocidade na Rua das Margaridas, com a Rua das
Camélias;  Nº  1457/17 -  HÉLIO  ALVES RIBEIRO -  Intensificar  a  ronda  da
Guarda  Municipal  no  Jardim Dr.  Carlos  Augusto  de  Camargo  Andrade;  Nº
1458/17 -  HÉLIO  ALVES  RIBEIRO  -  Instalar  um  Ecoponto  no  centro  da
cidade;  Nº 1459/17 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Verificar a possibilidade
de repintar  as faixas de pedestres  e parada obrigatória  das vias do bairro
Jardim Pau Preto; Nº 1460/17 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Efetuar a retirada
das travessias dos canteiros centrais das avenidas do município; Nº 1461/17
- LUIZ ALBERTO PEREIRA - Incentivar os jovens estudantes a frequentarem
o Centro de Artes e Esportes Unificados, localizado no Jardim São Conrado;
Nº 1462/17 -  LUIZ ALBERTO PEREIRA - Determinar o uso dos crachás de
identificação para todos os funcionários públicos de atendimento direto com a
população;  Nº 1463/17 -  LUIZ ALBERTO PEREIRA -  Reformar o anfiteatro
municipal;  Nº 1464/17 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Analisar a possibilidade
de  edificar  uma  residência  no  Polo  Esportivo  Cruzeiro  -  Vila  Aurora;  Nº
1465/17 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Realizar estudo visando a liberação
da prática de canoagem e caiaque no Parque Ecológico, nas proximidades do
Parque  Temático;  Nº  1466/17 -  ALEXANDRE CARLOS PERES -  Alterar  o
portão de entrada/saída da Creche Profª Silvia Lúcia Silva Pinto; Nº 1467/17 -
EDVALDO BERTIPAGLIA - Realizar um estudo visando a adaptação do local
onde fica o bebedouro ao lado da academia ao ar livre, na Praça do Jardim
Califórnia, para utilização de idosos; Nº 1468/17 - EDVALDO BERTIPAGLIA -
Exigir  aos  proprietários  dos  terrenos  ao  longo  da  Avenida  Ruz  Perez,  a
limpeza dos terrenos e construção de calçadas para utilização dos pedestres
e usuários  que  aguardam nos  pontos  de  ônibus;  Nº 1469/17 -  ADEILSON
PEREIRA  DA  SILVA  -  Instalar  lixeiras  em  toda  extensão  dos  Parques
Ecológicos  da  cidade,  em  especial  onde  grupos  de  pessoas  fazem
piqueniques;  Nº 1470/17 -  ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Efetuar a troca
dos bancos no BOULEVARD da Cecap; Nº 1471/17 - HÉLIO ALVES RIBEIRO
- Realizar estudo para implantação de mão única nas ruas do Jardim Regina
e Jardim Monte Verde;  Nº 1472/17 -  LUIZ ALBERTO PEREIRA -  Efetuar  a
manutenção,  limpeza  e  dedetização  das  áreas  públicas  do  município;  Nº
1473/17 -  JOÃO  DE  SOUZA  NETO  -  Realizar  estudo  técnico  para
implantação de uma rampa de skate e um playground na Rua Paulo Canil, no
Vale do Sol, na Praça ao lado da academia da terceira idade;  Nº 1474/17 -
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JOÃO  DE  SOUZA  NETO  -  Realizar  estudo  para  realização  de  evento
referente encontro de tatuadores no município  de Indaiatuba;  Nº 1475/17 -
JOÃO DE SOUZA NETO - Efetuar a manutenção e limpeza do mato em torno
da  escola  ILDEFONSO  STELHE,  Jardim  Brasil;  Nº  1476/17 -  JOÃO  DE
SOUZA NETO -  Realizar  a  manutenção no parquinho localizado na escola
ILDEFONSO STELHE, Jardim Brasil;  Nº 1477/17 - JOÃO DE SOUZA NETO -
Efetuar a manutenção na quadra de futebol localizada na escola ILDEFONSO
STELHE,  Jardim  Brasil;  Nº  1478/17 -  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA  -
Realizar  melhorias  na iluminação  da Avenida  Ário  Barnabé.;  Nº 1479/17  -
RICARDO  LONGATTI  FRANÇA -  Implementar  o  sistema  de  troca  de  lixo
reciclável  por  créditos  em passagens  de  ônibus.;  Nº  1480/17 -  RICARDO
LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos de parcerias para viabilizar ação do
Projeto  Pedaleiros  em  Indaiatuba.;  Nº  1481/17 -  RICARDO  LONGATTI
FRANÇA - Instalar  semáforo para pedestres na Av. Conceição, em frente à
Creche José Pavani;  Nº 1482/17 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar
estudos  para  instalação  de  área  de  lazer  no  bairro  Videira;  Nº 1483/17 -
RICARDO  LONGATTI  FRANÇA -  Realizar  melhorias  em  alça  de  acesso
localizada  na  Av.  Eng.  Fábio  Roberto  Barnabé;  Nº  1484/17 -  RICARDO
LONGATTI FRANÇA - Instalar sistema de câmeras de segurança na região
do bairro Videiras;  Nº 1485/17 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder
junto ao TRE-SP para melhorias na estrutura do Cartório Eleitoral; Nº 1486/17
-  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA -  Efetuar  a  manutenção  de  limpeza  no
córrego localizado no Jardim Regente;  Nº 1487/17 -  ALEXANDRE CARLOS
PERES - Executar medidas para prover segurança nas faixas de pedestres
onde  há  vias  de  rodagem  'DIREITA  LIVRE';  Nº  1488/17 -  ALEXANDRE
CARLOS PERES -  Adequar  os  acessos  para  pessoas  com deficiência  no
Parque Ecológico  (entre  os trechos do Objetivo  até a FIEC);  Nº 1489/17 -
ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Implantar  Wi-Fi  gratuito  nos  ônibus  da
cidade, por meio de aditamento de contrato ou nova licitação; Nº  1490/17  -
ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Realizar  programas  e  campanhas  de
incentivo ao uso de ciclovias; Nº 1491/17 - ALEXANDRE CARLOS PERES -
Implementar  a  Semana  de  Segurança  e  Saúde  Ocupacional  do  Servidor
Público Municipal;  Nº 1492/17 -  ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Realizar
estudo  para  implementar  um  ponto  Ecobike  no  Centro  Esportivo  do
Trabalhador;  Nº  1493/17 -  ARTHUR MACHADO  SPINDOLA -  Implementar
uma passarela na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na altura do
Clube XVI de Janeiro; Nº 1494/17 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Verificar a
possibilidade de instalar bancos públicos e lixeiras no espaço em frente ao
Centro  de  Convenções  Aydil  Bonachela,  local  onde  é  realizado  a  feira
noturna às sextas-feiras;  Nº 1495/17 -  JOÃO DE SOUZA NETO - Executar
abertura em canteiro  central,  saída da Rua Murta do Campo para Avenida
Ottília  Ferraz  de  Camargo,  no  Bairro  Campo Bonito;  Nº  1496/17  -  CÉLIO
MASSAO KANESAKI - Verificar a possibilidade de instalação de um sistema
de alto-falantes  no Parque  da  Criança;  Nº 1497/17 -  ARTHUR MACHADO
SPINDOLA - Realizar a manutenção da praça José de Paula Batista. 
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Usaram  da  palavra  para  dar  enfase  a  indicações  de  suas  autorias  os
Vereadores:  Arthur  Machado  Spíndola;  Adeilson  Pereira  da  Silva;  Ricardo
Longatti  França; Alexandre Carlos Peres; Edvaldo Bertipaglia; João de Souza
Neto e Célio Massao Kanesaki.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal, através do Departamento
de Expediente, conforme previsto no Regimento Interno.
A seguir foi lido o REQUERIMENTO Nº 53/17 - RICARDO LONGATTI FRANÇA
- Requer informações sobre o atendimento destinado à pessoas com autismo
no município.
Com  a  palavra  o  Vereador  Ricardo  Longatti  França  após  dizer  que  os
requerimentos  geralmente  não  eram  discutidos,  colocou  a  gravação  das
palavras   ditas  pelo  Sr.  Prefeito  Municipal  em  relação  ao  CIRVA,  em
audiência  na Rádio Jornal, sendo advertido pelo sr. Presidente que deveria
falar sobre o requerimento,não tendo acatado ao sr. Presidente, até terminar
a  gravação  e  ainda  interpelou  os  Vereadores  Arthur  Machado  Spíndola  e
Alexandre  Carlos  Peres,  sendo  novamente  advertido  que  poderia  ceder
aparte, mas não interpelar os companheiros, tendo contestado as palavras do
sr. Presidente.
Seguiu falando sobre reunião organizada pelos pais e chamou a atitude do
Prefeito de covarde, não lhes dando o direito de resposta.
Seguiu criticando a postura do Sr. Prefeito, foi aparteado pelo Vereador Luiz
Alberto  Pereira  que  contestou  as  palavras  do  Vereador  em relação  ao Sr.
Prefeito.
Retomando a palavra o Vereador Ricardo Longatti França continuou expondo
seus  pensamentos  e  finalizou  dizendo  que  a  aprovação  do  requerimento
garantiria resposta oficial à população.
Com  a  palavra  o  Vereador  João  de  Souza  Neto  falou  sobre  a  reunião
mencionada pelo Vereador que lhe antecedeu, na qual também havia estado
presente. Mencionou a dificuldade dos pais em cuidar de seus  filhos autistas
e disse que era o momento de se entender e contribuir com o CIRVA.Estavam
ainda no sexto mês de mandato, tinham portanto mais três anos e meio para
trabalhar, que continuassem se entendendo da melhor forma possível.
Com a palavra  o Vereador  Luiz  Carlos  Chiaparine  disse  que o melhor  era
serenar,  e  que  a  política  se  fazia  com  a  cabeça  e  não  com  o  fígado.
Acompanhava o CIRVA desde 1998 e  sempre surgiam discussões  sobre  o
fechamento  da  entidade  que  no  entanto  vinha  crescendo  e  que  não  via
intenção da Prefeitura em fecha-la, pois o atendimento feito lá não era feito
pela  municipalidade  e  nem  pelo  APAE.  As  informações  haviam  sido
contraditórias,  mas o que todos queriam era que a instituição seguisse em
frente.
Com a palavra  o  Vereador  Luiz  Alberto  Pereira  que disse  não entraria  no
mérito dos excessos de ninguém, defendeu o sr. Prefeito,  cedeu aparte  ao
Vereador Ricardo Longatti França, havendo entre eles uma discussão sobre o
assunto e retornando com a palavra disse que tinha seis mandatos e sempre
tratava  todos  com respeito.  Todos queriam o  mesmo o  objetivo  do CIRVA.
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Traria as respostas, mas votaria pela rejeição do requerimento.
Com a palavra o Vereador  Arthur  Machado Spíndola disse que o Vereador
Luiz  Carlos  Chiaparine  havia  dito  estar  havendo  um mal  entendido,  mas
infelizmente  havia  ouvido  o  audio  da  audiência  na  rádio,  onde  o  Prefeito
havia  dito  sobre  o  fechamento  daquela  ONG.  Mencionou  a  ida  dos
Vereadores a reunião,  sendo aparteado pelo Vereador  Luiz  Alberto  Pereira
que  disse  que  em momento  algum havia  contestado  a  ida  de  Vereadores
àquele reunião e que respeitava o trabalho de todos os Veredores.
Continuando  o Vereador  Arthur  Machado Spíndola  disse  que tinha  certeza
que se recebessem denuncias os doze Vereadores iriam averiguar, por isso
estranhava a colocação do Sr. Prefeito de que o trabalho dos Vereadores era
no intuíto de fazer fofoca e o Vereador João de Souza Neto também havia
estado  lá,  mas   apenas  haviam sido  citados  os  Vereadores  da  oposição,
como se estivessem lá apenas para fazer fofocas. Enfatizou a necessidade
de diálogo e pediu respeito ao trabalho dos Vereadores.
Com a palava o Vereador Alexandre Carlos Peres  disse que os Veredores
não podiam se curvar as atitudes do sr. Prefeito e mostrou-se indignado com
as  palavras  do  mesmo  em  relação  a  dois  Vereadores  e  disse  que  eles
também representavam o povo. Faziam requerimentos porque as respostas
eram importantes para determinados setores da sociedade. 
Pediu ao Vereador Luiz Alberto Pereira voto favorável ao requerimento, pois
assim respondia-se por escrito e o CIRVA teria a esposta por escrito.
Após lhes ser cedido um aparte o Vereador Luiz Alberto Pereira disse que o
requerimento seria respondido, no entanto entendia que em alguns casos as
coisas se tornavam pecuinha e tinham voto para a rejeição, mas conversando
com os demais pares, iriam solicitar vistas até a próxima sessão.
Retomando a  palavra  o  Vereador  Alexandre  Carlos  Peres   solicitou  que o
Vereador Luiz Alberto Pereira sugerisse ao Prefeito admitir que havia errado
e que enviasse documento pedindo desculpas.
Com  a  palavra  o  Sr.  Presidente  falou  sobre  projeto  de  lei  sua  autoria
envolvendo autistas e de indicação sugerindo um novo espaço ao CIRVA. A
prefeitura  iria  proporcionar  melhor  atendimento  a  essas  crianças  e  com
certeza havia sido um mal entendido que seria resolvido. O Prefeito queria o
bem dessas pessoas.
Com a  palavra  o  Vereador  Luiz  Alberto  Pereira  solicitou  VISTAS por  uma
semana ao requerimento.
Colocado em votação o pedido de VISTAS foi APROVADO.
As  MOÇÕES  foram lidas  em bloco:  Nº 256/17 -  HÉLIO ALVES RIBEIRO -
Congratulações a Faculdade Max Planck pelo 3º (terceiro) lugar na Olimpíada
do  Conhecimento  Jurídico,  ocorrida  de  13  à  15 de setembro de  2017,  na
cidade  de  São  Paulo;  Nº  264/17 -  LUIZ  CARLOS  CHIAPARINE  -
Congratulações a toda Equipe do Fundo Social de Solidariedade - FUNSSOL,
pela realização do Almoço Solidário de Primavera; Nº 265/17 - HÉLIO ALVES
RIBEIRO - Congratulações ao Rotary Club Indaiatuba do Distrito 4310, pela
festividade dos 20 anos do NRDC “Trabalho e Solidariedade”, que se realizou
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no  dia  16  de  outubro  de  2017;  Nº  267/17 -  HÉLIO  ALVES  RIBEIRO  -
Congratulações  aos integrantes  da Comissão Organizadora  da “1  Semana
Municipal da Valorização da Familia”; Nº 268/17 - LUIZ ALBERTO PEREIRA -
Pesar  pelo  falecimento  do Dr. Edson Luiz  Zanluchi,  ocorrido  no dia  14 de
outubro de 2017.
O Sr. Presidente usou da palavra para parabenizar os homenageados por ele
indicados  e  para  parabenizar  os  demais  homenageados.  Colocadas  em
votação as MOÇÕES, com exceção da moção de pesar, foram APROVADAS. A
moção de PESAR será enviada à família enlutada, de acordo com o previsto no
Regimento Interno da Casa.
A sessão prosseguiu com a leitura das seguintes proposições:  PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 17/17 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Dispõe sobre
a  concessão  de  Título  Honorífico  de  Cidadão  Indaiatubano  ao  Sr.  José
Pellegrino  Junior;  PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  18/17 -
EDVALDO BERTIPAGLIA - Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de
Cidadão  Benemérito  “Dr. Caio  da Costa  Sampaio’ ao  Sr. Carlos  Pignatelli;
PROJETO DE LEI Nº 48/17 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - dispõe sobre a
gratuidade  de  estacionamento  em  locais  públicos  para  as  pessoas  com
deficiência  e  dá  outras  providências;  PROJETO  DE  LEI  Nº  222/17 -
ALEXANDRE CARLOS PERES -  Dispõe sobre  a proibição de retenção de
macas  das  ambulâncias  e  de  outras  unidades  móveis  de  urgência  e
emergência  em  hospitais,  clínicas  e  unidades  de  pronto  atendimento
pertinentes  ao  município  de  Indaiatuba  ou  geridos  pela  Administração
Municipal;  PROJETO DE LEI  Nº  237/17 -  SILENE  SILVANA CARVALINI  -
Institui o Indaiatuba Fest Fusca no Calendário Anual de Atividades Oficiais do
Município  de  Indaiatuba;  PROJETO  DE  LEI  Nº  238/17 -  EXECUTIVO
MUNICIPAL  -  Autoriza  a  transposição  e  transferência  de  dotações
orçamentárias consignadas no orçamento vigente, e dá outras providências;
PROJETO DE LEI Nº 239/17 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Dá nova redação a
dispositivo  da  Lei  nº  6.649,  de  07  de  dezembro  de  2016,  que  autoriza
repasse de recursos financeiros vinculados a Secretaria Municipal da Saúde,
em favor  das  entidades,  e  dá  outras  providências;  PROJETO DE  LEI  Nº
241/17 -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Denomina  RUA  DIRLEY
PIETROBON o logradouro público do Jardim Residencial  Nova Veneza, que
especifica; PROJETO DE LEI Nº 242/17 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA -
Institui o dia do Esporte Clube Primavera. 
Todos os projetos lidos foram enviados para as Comissões Permanentes  a eles
pertinentes para os devidos pareceres, conforme previsto no Regimento Interno
da Casa.
Finalizado o EXPEDIENTE e tendo o 1º Secretário,  Vereador  LUIZ CARLOS
CHIAPARINE,  feito  a  chamada e constatado a presença  de  12  Vereadores:
ADEILSON  PEREIRA  DA SILVA,  ALEXANDRE  CARLOS  PERES,  ARTHUR
MACHADO  SPINDOLA,  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI,  EDVALDO
BERTIPAGLIA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JOÃO DE SOUZA NETO, JORGE LUIS
LEPINSK, LUIZ ALBERTO PEREIRA, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, RICARDO
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LONGATTI  FRANÇA,  SILENE  SILVANA  CARVALINI,  determinou  o  sr.
Presidente  que  se  passasse  à  ORDEM DO DIA,  que  constou  do  seguinte:
PROJETO DE LEI Nº 177/17 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - obriga o poder
público  a  divulgar  lista  detalhada  das  obras  públicas  em  andamento  no
município de indaiatuba e dá outras providências.
Com a palavra  o Vereador  Ricardo Longatti  França disse  que o projeto era
simples,  mas aprimoraria  a  transparência  em relação  as  obras  públicas.  As
placas já existentes nas construções nem sempre condiziam com a realidade,
pois era comum e previsto atraso nas obras, e visando maior transparência nas
placas  e  no  site  da  Prefeitura  teriam  que  constar  informações  atualizadas
quanto  aos prazos e  custos  finais.  O projeto visava maior  transparência  ao
dinheiro público.
Colocado em  votação, foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO  DE  LEI  Nº  179/17  -  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA -  concede
preferência  de  uso  em  todos  os  assentos  no  transporte  coletivo  urbano
municipal às pessoas que especifica, e dá outras providências. 
Com a palavra  o Vereador  Ricardo Longatti  França disse  que o projeto era
simples,  ele  transformava  todos  os  assentos  dos  coletivos  públicos  em
preferências para pessoas idosas, gestantes, etc.
O Vereador  Jão de Souza Neto havia  apresentado projeto semelhante,  mas
como  o  protocolo  havia  sido  após  este,  havia  convidado  o  mesmo  para
subscrever o presente projeto.
Colocado em votação, foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 198/17 - ALEXANDRE CARLOS PERES - dispõe sobre o
atendimento prioritário de pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, idosos com idade igual ou superior a 80 (oitenta)
anos,  gestantes,  lactantes  e  pessoas  com  crianças  de  colo,  e  dá  outras
providências. 
O Vereador Alexandre Carlos Peres apresentou EMENDA ADITIVA, ao art. 1º,
adicionando-lhe um §4º.
Colocada em discussão e votação a EMENDA foi APROVADA.
Colocado em votação, foi APROVADO, em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 214/17 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Dispõe sobre
a divulgação de direitos do consumidor em cinemas, teatros e congêneres no
município de Indaiatuba. 
Com a palavra o Vereador Arthur Machado Spíndola explicou o teor do projeto e
disse que em Indaiatuba o Cine Topázio já fazia isso, mas como o Executivo
estava anunciando a construção de um teatro municipal, então que o mesmo
também seguisse a lei, assim que concretizado.
Colocado em  votação, foi APROVADO, em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 218/17 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre a
obrigatoriedade  de  todos  os  hospitais,  clínicas  e  prontos  atendimentos
pertinentes ao município de Indaiatuba ou gerido pela Administração Municipal,
possuírem  e  disponibilizarem  para  utilização  macas  e  cadeiras  de  rodas
dimensionadas para pessoas com obesidade e dá outras providências. 
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Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres explicou o teor do projeto,
que visava a acabar com o constrangimento as pessoas obesas, assim como a
dar-lhes maior comodidade.
Colocado em votação, foi APROVADO, em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 234/17 - JOÃO DE SOUZA NETO - Institui as Olimpíadas
Municipais  da  Terceira  Idade  no  Município  de  Indaiatuba  e  dá  outras
providências. 
Com  a  palavra  o  Vereador  João  de  Souza  Neto  falou  sobre  os  espaços
esportivos existentes nas escolas municipais, mencionou o número de alunos
da cidade, dos cursos de educação física e dos benefícios que esses espaços
poderiam oferecer as pessoas da terceira idade se pudessem ser utilizados por
elas para a prática de esportes, com o acompanhamento de alunos de curso de
educação física.
Colocado em votação, foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 203/17 - EXECUTIVO MUNICIPAL - dispõe sobre o plano
plurianual  do município  de indaiatuba para o período de 2018 a 2021 e dá
outras providências.
Foram apresentadas 13 EMENDAS, que após acordo entre os srs. Vereadores,
foram lidas em bloco.
Com a palavra o Vereador Jorge Luís Lepinsk, solicitou VISTAS das mesmas,
até a próxima sessão.
Colocado em votação o pedido de VISTAS foi APROVADO.
Colocado em votação, foi APROVADO em 1ª votação.
Não havendo mais nenhuma proposição a ser discutida e votada na ORDEM
DO DIA, passou-se para a PALAVRA LIVRE que constou do seguinte:
Tendo os inscritos declinado da palavra o Sr. Presidente agradeceu a presença
de todos e convidou-os a retornarem na próxima sessão.
Nada  mais  havendo  a  se  tratar,  às   19hs50min,  deu-se  por  encerrada  a
presente sessão e de tudo para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois
de lida e aprovada, vai pelo sr. Presidente e pelo 1º Secretário assinada.

HÉLIO ALVES RIBEIRO
Presidente 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
1º Secretário


