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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA - 13/11/2017

Às 18:00 horas do dia 13 de novembro 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  32ª Sessão Ordinária, presidida
pelo  Senhor  HÉLIO  ALVES  RIBEIRO e  secretariada  pelo  Vereador  LUIZ
CARLOS CHIAPARINE, havendo “quórum" 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 pelo Vereador Adeilson Pereira da Silva (Gálatas, Capítulo 06, versículo
09), o sr. Presidente passou para o EXPEDIENTE, que constou do seguinte:
Após  a  leitura  da  Ata  da  31ª  Sessão  Ordinária  -  06/11/2017,  a  mesma foi
APROVADA sem emendas ou retificações. Em sequência o 1° Secretário fez a
leitura  do  BALANCETE  nº  0011/2017 da  MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
referente ao mês de outubro de 2017, todos eles deliberados à disposição no
Departamento de Expediente da Câmara Municipal.
Após procedeu-se a leitura em bloco de todas as INDICAÇÕES apresentadas
na presente sessão:  Nº 1557/17  -  EDVALDO BERTIPAGLIA -  Implantar  um
programa de EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO para as crianças dentro das escolas
municipais  e  a  possibilidade  da  parceria  com  as  escolas  estaduais,
estendendo as aulas ao jovens da rede estadual; Nº 1559/17 - JORGE LUIS
LEPINSK - Aumentar o número de câmeras de monitoramento, do Conjunto
Habitacional  Lucio  Artoni  (CDHU).;  Nº 1560/17 -  JORGE LUIS LEPINSK -
Tomar providências junto a secretaria competente a passagem do Transporte
público dentro do bairro Jardim das Andorinhas; Nº 1561/17 - JORGE LUIS
LEPINSK - Efetuar a poda de algumas árvores na Av. Luiz Carlos Prestes no
bairro Jardim Brasil;  Nº 1562/17 -  SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar
estudos  para  mudar  a  feira  para  noturna  no  Campo Bonito;  Nº  1563/17 -
SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para retomar a Feira Livre
aos sábados no Jardim Pau Preto;  Nº 1564/17 -  JORGE LUIS LEPINSK -
Efetuar a manutenção preventiva e corretiva em menor espaço de tempo, dos
banheiros  públicos  da  praça  Renato  Villanova,  no  Jardim  Califórnia.;  Nº
1565/17 - JORGE LUIS LEPINSK - Retornar o PROJETO EDUCANDO PARA
A VIDA no bairro Brigadeiro Faria Lima (Cecap).;  Nº 1566/17 - JORGE LUIS
LEPINSK -  Implantar  Transporte  Público  no  bairro  Jardim  dos  Sabiás;  Nº
1567/17 -  JORGE LUIS LEPINSK - Efetuar melhorias na Estrada do MATO
DENTRO,  situada  no  bairro  Colinas  de  Indaiatuba;  Nº  1568/17 -  LUIZ
ALBERTO PEREIRA -  Analisar  a  possibilidade  de  substituir  os  semáforos
convencionais da Av. Presidente Kennedy por semáforos com contagem de
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tempo;  Nº 1569/17 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Estudar a possibilidade de
parcelar  o  imposto  ITBI.;  Nº  1570/17 -  SILENE  SILVANA  CARVALINI  -
Revitalizar  o  salão  da  Viber;  Nº 1571/17 -  SILENE SILVANA CARVALINI  -
Viabilizar estudos para implantar um zelador no salão da Viber; Nº 1572/17 -
ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Reformar o Campo de Malha localizado no
final da Rua Antônio Canali, VIla Brigadeiro Faria Lima (Cecap); Nº 1573/17 -
ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Condecorar por Ato de Bravura, os Guardas
Civis Miranda e David Lima, pelo enfrentamento aos bandidos no assalto do
Banco do Bradesco, no dia 02 de agosto; Nº 1574/17 - ADEILSON PEREIRA
DA SILVA - Realizar estudo para a construção de uma lombada na Rua Eliza
Ghirotti, nº 160, Jardim Monte Verde;  Nº 1575/17 - ADEILSON PEREIRA DA
SILVA  -  Reformar  a  Praça  localizada  na  confluência  da  Rua  Antônio
Magnusson com Rua João Martini  ,  próxima a Creche Dr. Jácomo Nazário,
Jardim João  Pioli;  Nº  1576/17 -  ADEILSON PEREIRA DA SILVA -  Instalar
placas no Parque Ecológico advertindo para uso de focinheiras em cães de
grande porte,  violentos ou que coloquem em risco a integridade física das
pessoas;  Nº  1577/17 -  JORGE  LUIS  LEPINSK  -  Interceder  junto  as
secretarias  competentes  para  um monitoramento  da guarda,  acompanhada
com a assistência social, na Praça Renato Villanova; Nº 1578/17 - EDVALDO
BERTIPAGLIA - Alterar o sentido do tráfego das ruas do Jardim Morada do
Sol,  transformando-as  em  mão  única,  já  que  com  o  estacionamento  de
veículos nos dois lados da via, o tráfego em duas mãos fica difícil; Nº 1579/17
-  EDVALDO  BERTIPAGLIA -  Interceder  junto  a  empresa  responsável  pela
operação do ZONA AZUL, buscando a implantação do sistema ZONA AZUL
DIGITAL;  Nº 1580/17 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Realizar uma sinalização
de  trânsito  na  Alameda Vale  do  Sol;  Nº  1581/17 -  ALEXANDRE CARLOS
PERES -  Implementar  um Centro  Poliesportivo  na Zona Sul;  Nº 1582/17 -
ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Instalar  academia  ao  ar  livre  no  bairro
Chácaras  Alvorada;  Nº  1583/17 -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -
Implementar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e
Agricultura Familiar; Nº 1584/17 - JOÃO DE SOUZA NETO - Realizar estudo
e verificar a possibilidade de implantação de uma lombada na Avenida João
Ambiel,  próximo  a  primeira  rotatória  sentido  Centro/Bairro;  Nº  1585/17 -
JOÃO DE SOUZA NETO - Estudar a possibilidade de instalação de câmera
de monitoramento, nas Ruas Luiz Narezzi e Rua Lucio Artoni, antigas 11 e 18,
do Núcelo Habitacional Brigadeiro Faria Lima; Nº 1586/17 - JOÃO DE SOUZA
NETO -  Implantar  uma creche na área central  do  município;  Nº 1587/17 -
JOÃO  DE  SOUZA  NETO  -  Implantar  uma  clínica  especializada  em
recuperação de dependentes químicos no município; Nº 1588/17 - JOÃO DE
SOUZA NETO -  Implantar  um crematório  de  animais  de  pequeno e  médio
porte  no município  de Indaiatuba;  Nº 1589/17 -  JOÃO DE SOUZA NETO -
Implantar  barreiras para que os ciclistas não transitem em alta  velocidade
pelo Boulevard da Cecap; Nº 1590/17 - JOÃO DE SOUZA NETO - Estudar a
viabilidade para adequação do Ginásio Municipal de Esportes de Indaiatuba
em  um  Centro  Cultural;  Nº  1591/17 -  ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA  -
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Realizar  estudo  para  solucionar  os  problemas  no  trânsito  da  Rua  João
Tibiriçá Piratininga;  Nº 1592/17 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Realizar
estudos  para  a  implantação  de  uma  área  de  lazer  no  bairro  Carlos
Aldrovandi;  Nº  1593/17 -  ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA  -  Viabilizar  a
construção  de  uma  creche  no  bairro  Videiras;  Nº  1594/17  -  ARTHUR
MACHADO SPINDOLA - Implantar uma área de lazer no bairro Veredas da
Conquista;  Nº  1595/17 -  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI  -  Implantar  um
programa de incentivo  à  Doação de  Remédios  e  Medicamentos  dentro  do
prazo  de  validade;  Nº  1596/17 -  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI  -  Implantar
guias nas laterais da Via Ezequiel  Montoanelli  para um melhor escoamento
pluvial;  Nº  1597/17 -  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI  -  Efetuar  reparos  na
iluminação  do  canteiro  central  na  Av.  Visconde  de  Indaiatuba,  altura  do
número 1.139; Nº 1598/17 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Intensificar a ronda
policial  no  bairro  Vale  do  Sol  nos  finais  de  semana;  Nº 1599/17  -  CÉLIO
MASSAO KANESAKI - Implantar um sistema de iluminação na Alameda Vale
do Sol;  Nº 1600/17  -  JORGE LUIS LEPINSK -  Tomar providência  cabíveis
junto  a  Guarda  Civil  para  aumentar  o  efetivo  e  implantar  a  vizinhança
solidária no Jardim América e região;  Nº 1601/17 - JORGE LUIS LEPINSK -
Implantar um semáforo na Av. Bernardino Bonavita, altura do número 1.309;
Nº 1602/17 - JORGE LUIS LEPINSK - Realizar estudo referente a instalação
de um estacionamento  recuado no canteiro  na Av. Domingos Ferrarezi;  Nº
1603/17 -  JORGE LUIS LEPINSK - Implantar  um redutor  de velocidade na
Rua Sapucaia, no bairro Campo Bonito; Nº 1604/17 - JORGE LUIS LEPINSK
- Efetuar a manutenção ou troca do ponto de ônibus que fica na Av. Coronel
Antônio Estanislau do Amaral, defronte ao Condomínio Recanto das Flores. A
seguir usaram da palavra para dar enfase as indicações de suas autorias os
Vereadores: Adeilson Pereira da Silva, João de Souza Neto, Alexandre Carlos
Peres e  Arthur  Machado Spindola.  Antes  de dar  continuidade,  o  Presidente
reforçou a informações passadas pelo Vereador João de Souza Neto, referente
notícia dada pela EMTU, informando que os ônibus circulares intermunicipais
passarão  a  entrar  no  Terminal  Rodoviário  de  Campinas,  atendendo  as
solicitações  e  reivindicações  dos  usuários  deste  transporte.  As  indicações
serão  enviadas  ao  Executivo  Municipal,  através  do  Departamento  de
Expediente, conforme previsto no Regimento Interno.
As MOÇÕES foram lidas em bloco: Nº 283/17 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE -
Congratulações aos eleitos para a nova diretoria da SOCESP - Sociedade de
Cardiologia do Estado de São Paulo - Regional de Campinas, para o biênio
2018/2019;  Nº  284/17 -  JOÃO  DE  SOUZA  NETO  -  Congratulações  a
Secretaria  Municipal  de Meio Ambiente -  SEMURB pelo  excelente trabalho
desenvolvido  na  nossa  cidade  com  muita  responsabilidade  e  muita
delicadeza em cada serviço solicitado;  Nº 285/17 - JORGE LUIS LEPINSK -
Congratulações  ao  Setor  de  Limpeza  Pública  da  Secretaria  Municipal  de
Urbanismo e Meio Ambiente,  pelo grandioso serviço prestado;  Nº 286/17 -
JORGE LUIS LEPINSK - Congratulações ao Departamento de Paisagismo da
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente pelo admirável serviço
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que  vem  sendo  prestado;  Nº  287/17 -  JORGE  LUIS  LEPINSK  -
Congratulações  ao  Campeão  Pan-Americano  de  Luta  de  Braço,  Samuel
Ferreira  Araújo  pela  conquista  das  2  pratas  na  categoria  70  kg,  que
aconteceu no dia 28 de outubro na cidade de Quito, no Equador; Nº 288/17 -
JORGE  LUIS  LEPINSK  -  Congratulações  ao  Campeão  Pan-Americano  de
Luta de Braço, Valdemir Dias, pela conquista das 3 ouro na categoria 80 kg,
que aconteceu no dia  28  de outubro  na cidade de Quito,  no  Equador;  Nº
289/17 -  JORGE  LUIS  LEPINSK  -  Congratulações  a  Equipe  de  Natação
Paralímpica de Indaiatuba pela conquista na 3ª Etapa nacional  do Circuito
Loterias Caixa; Nº 290/17 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratulações ao
PROCON  de  Indaiatuba;  Nº  291/17 -  SILENE  SILVANA  CARVALINI  -
Congratulações a Agente de Administração de Serviços Cleusa Maria Agassi
Pazini,  por  contribuir  na  área de Educação na FIEC;  Nº 292/17 -  SILENE
SILVANA CARVALINI  -  Congratulações  a  Professora  Regina  Silvia  Pigatto,
por contribuir na área de Educação na FIEC;  Nº 293/17 - SILENE SILVANA
CARVALINI - Congratulações a Professora Telma Gil, por contribuir na área
de  Educação  na  FIEC;  Nº  294/17 -  SILENE  SILVANA  CARVALINI  -
Congratulações a Professora Dione Aparecida Bueno, por contribuir na área
de  Educação  na  FIEC;  Nº  295/17 -  SILENE  SILVANA  CARVALINI  -
Congratulações  a  Professora  Jordeli  Pauluci,  por  contribuir  na  área  de
Educação  na  FIEC;  Nº  296/17 -  LUIZ  CARLOS  CHIAPARINE  -
Congratulações  a  todos  os  funcionários  da  Secretaria  da  Saúde  pelos
excelentes serviços públicos prestados; Nº 297/17 - JOÃO DE SOUZA NETO
- Congratulações ao Sr. José Carlos Selone; Nº 298/17 - JOÃO DE SOUZA
NETO - Congratulações ao Supermercado Cato, pela comemoração do seu
aniversário;  Nº  299/17 -  SILENE SILVANA CARVALINI  -  Congratulações  a
Professora Ana Lucia Monteira, por contribuir na área de Educação na FIEC;
Nº 300/17 - 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 -  Pesar pelo
falecimento  da Sra.Maria  Aparecida  Stocco Carotti,  ocorrido  aos  08 de  de
novembro de 2017; Nº 301/17 - 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 - Pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Cleante Massela, ocorrido
aos 07 de novembro de 2017.
Usaram da palavra para parabenizar os homenageados e principalmente para
dar  destaques  as  de  suas  autorias,  fazendo-lhes  elogios  e  enfatizando  o
porque das merecidas homenagens os Vereadores: Silene Silvana Carvalini,
Luiz Carlos Chiaparine, Jorge Luis Lepinsk, João de Souza Neto. Colocadas
em  votação  as  MOÇÕES,  com  exceção  das  moções  de  pesar,  foram
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APROVADAS. As moções de PESAR serão enviadas às famílias enlutadas, de
acordo com o previsto no Regimento Interno da Casa.
A sessão prosseguiu com a leitura das seguintes proposições:  PROJETO DE
LEI  Nº  257/17 -  JORGE LUIS LEPINSK -  Institui  a  Semana  Municipal  da
Consciência  Negra  no  Município  de  Indaiatuba  e  dá  outras  providências;
PROJETO  DE  LEI  Nº  262/17 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  -  Acresce
dispositivos  à  Tabela  V  -  Taxa  de  Licença  para  Execução  de  Obras
Particulares,  anexa  ao  Código  Tributário  do  Município  de  Indaiatuba;
PROJETO  DE  LEI  Nº  263/17 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  -  Dispõe  sobre
revisão do valor de lotes urbanos dos loteamentos que especifica, para fins
de  lançamento  do  IPTU,  e  dá  outras  providências;  PROJETO DE  LEI  Nº
264/17 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Autoriza repasse de recursos financeiros,
em favor  das entidades que especifica,  no corrente  exercício,  e  dá outras
providências.  Todos  os  projetos  lidos  foram  enviados  para  as  Comissões
Permanentes  a eles pertinentes para os devidos pareceres, conforme previsto
no Regimento Interno da Casa. 
A MESA DA CÂMARA apresentou  dois  REQUERIMENTOS  DE  URGÊNCIA
ESPECIAL aos:  PROJETO DE LEI  Nº  245/17 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL -
Dispõe sobre a doação de área pertencente ao Patrimônio Público Municipal,
em favor da Fazenda Pública do Governo do Estado de São Paulo, com destino
à Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública e direcionamento à
Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá outras providências e PROJETO
DE  LEI  Nº  250/17  -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  - Autoriza  o  Município  de
Indaiatuba a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado
de  São  Paulo,  operações  de  crédito  com outorga  de  garantia,  e  dá  outras
providências. O Vereador Luiz Alberto Pereira, solicitou que os  mesmos fossem
votados  em bloco,  sugestão  acatada  por  todos.  Colocados  em votação  os
REQUERIMENTOS  DE  URGÊNCIA  ESPECIAL,  foram  APROVADOS  por
unanimidade, sendo os projetos portanto enviados à Ordem do Dia da presente
sessão.
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 LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI, determinou o
sr. Presidente que se passasse à  ORDEM DO DIA, que constou do seguinte:
PROJETO DE LEI  Nº  245/17 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL -  Dispõe  sobre  a
doação  de  área  pertencente  ao  Patrimônio  Público  Municipal,  em favor  da
Fazenda  Pública  do  Governo  do  Estado  de  São  Paulo,  com  destino  à
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública e direcionamento à
Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá outras providências. Colocado em
discussão o Vereador Luiz Alberto Pereira destacou a importância deste projeto,
solicitou votos favoráveis e leu ofício Nº 47BPMI-026/40.2/17, do Comandante
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da  4ª  Companhia  do  47º  Batalhão  de  Polícia  Militar  do  Interior  ao
Excelentíssimo Senhor Nilson Alcides Gaspar, em agradecimento a doação do
terreno para a contrução da nova sede da 4ª CIA PM do 47º BPM/I sediada no
município de Indaiatuba. Com a palavra o Vereador Alexandre Peres também
falou da importância da doação de área para a PM, uma vez que apresentou
indicação referente ao assunto, e juntamente, com o Vereador João de Souza
Neto buscou informações, realizou visitas em algumas áreas disponíveis para
tentar auxiliar na escolha da área a ser doada, disse ainda estar muito feliz com
o resultado e destacou o excelente trabalho da corporação no município.  O
Vereador  João de Souza Neto também fez uso da palavra parabenizando o
Vereador Alexandre Carlos Peres por sua indicação e o acompanhamento para
a doação da área. Sr. Presidente cumprimentou o Capitão Valério, da Polícia
Militar,  que  esteve  presente  nesta  sessão,  demonstrando  ainda  todo  seu
reconhecimento pelo excelente trabalho da corporação em Indaiatuba. 
Colocado  em votação  nominal  foi  APROVADO por  12  votos  favoraveis  dos
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, em turno único devido ao
Regime de Urgência Especial. 
PROJETO DE LEI Nº 250/17 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Autoriza o Município
de  Indaiatuba  a  contratar  com a  Desenvolve  SP -  Agência  de  Fomento  do
Estado de São Paulo,  operações de crédito  com outorga de garantia,  e  dá
outras providências. 
Colocado  em  discussão  e  votação  nominal  foi  APROVADO  por  12  votos
favoraveis  dos  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, em turno único devido ao Regime de Urgência Especial. 
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. Colocado em
discussão o autor do projeto, Vereador Ricardo Longatti  França lembrou que
este,  é  muito  benéfico  para  o  município  e  de  extrema  importância  para  a
população, possibilitando a liberação do pagamento de Zona Azul para pessoas
da 3ª idade, com deficiências ou mobilidade reduzida. 
Colocado em votação foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17/17 - EDVALDO BERTIPAGLIA -
Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao Sr.
José  Pellegrino  Junior.  O  Vereador  Edvaldo  Bertipaglia  apresentou  uma
emenda modificativa, tendo sido sua leitura feita.
Colocado  em votação  nominal  foi  APROVADA por  12  votos  favoraveis  dos
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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. 
O Vereador Luiz Alberto Pereira solicitou a leitura e votação em bloco deste e
dos outros dois projetos de decretos legislativos constantes na ordem do dia,
sugestão acatada por todos.
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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/17 - HÉLIO ALVES RIBEIRO -
Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao Sr.
Pedro Moreira de Souza.
Tendo sido feita a leitura dos outros dois projetos de decreto legislativos pelo 1º
Secretário. 
Colocados  em  discussão  e  votação  nominal  foi  APROVADO  por  12  votos
favoraveis  dos  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.
Antes  de  prosseguir  Sr.  Presidente  lembrou  que  todos  os  homenageados
receberão as devidas homenagens em sessão solene marcada para o dia 09 de
dezembro de 2017, no CIAEI.
PROJETO DE LEI Nº 241/17 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina RUA
DIRLEY  PIETROBON  o  logradouro  público  do  Jardim  Residencial  Nova
Veneza, que especifica.
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres destacou o homenageado do
projeto de sua autoria.
Colocado em votação foi APROVADO em votação única.
PROJETO DE LEI Nº  249/17 -  JORGE LUIS LEPINSK -  Denomina Rua Dr.
Alexandre de Almeida Martha, o logradouro público do Jardim Nova Veneza,
que especifica.
Com a palavra o Vereador Jorge Luis Lepinsk destacou o homenageado do
projeto de sua autoria.
Colocado em votação foi APROVADO em votação única.
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  ao  projeto  de  lei.  O  Vereador  Luiz  Alberto  Pereira  sugeriu  ao  Sr.
Presidente  que  as  emendas  fossem  lidas  seguindo  a  seguinte  ordem:
primeiramente  as  emendas  que  seriam  retiradas,  em seguida  as  emendas
rejeitadas  e  por  último  as  emendas  aprovadas,  sugestão  acatada  pelo  Sr.
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Presidente. Tendo sido feita a leitura das emendas de números 4 e 9, de autoria
dos  Vereadores  Alexandre  Carlos  Peres  e  Arthur  Machado  Spindola,
respectivamente, os mesmos solicitaram suas retiradas. Colocados em votação
os  pedidos  de  retirada  foram  APROVADOS.  Ato  contínuo  prosseguiu-se  a
leitura  das  emendas  de  números:  1,  2,  3,  11,  12  e  13,  de  autoria  dos
Vereadores  Ricardo  Longatti  França  e  Alexandre  Carlos  Peres,
respectivamente.  Colocados  em  discussão  e  votação  as  emendas  foram
REJEITADAS  com 9  votos  contrários  e  3  favoráveis.  Com a  palavra  o  sr.
Presidente esclareceu às pessoas presentes, que  todas estas emendas foram
apresentadas  pelos  Vereadores  Alexandre  Carlos  Peres,  Arthur  Machado
Spindola  e  Ricardo  Longatti  França,  sendo  todas  elas  discutidas  entre  o
Vereador  Luiz  Alberto  Pereira,  líder  de  governo,  e  o  Executivo.  Ficando
decidido,  após  as  devidas  conversas,  quais  emendas  seriam  retiradas,
rejeitadas e aprovadas,  por  este motivo as emendas foram colocadas desta
forma e discutidas em blocos.
Passou-se para a leitura das emendas de números: 5, 6, 7, 8 e 10, a primeira
sendo subscrita pelos três Vereadores da oposição (Alexandre Carlos Peres,
Arthur Machado Spindola e Ricardo Longatti França), e as demais de autoria do
Vereador Ricardo Longatti França e Alexandre Carlos Peres, respectivamente.
Colocadas  em  discussão,  Sr.  Presidente  esclareceu  que  em  acordo
previamente estabelecido com todos os Vereadores, será dado 10 minutos para
cada um fazer  uso da palavra.  Com a palavra o Vereador  Ricardo Longatti
França ressaltou que houve um entendimento entre as partes, possibilitando a
aceitação de algumas emendas, tendo a convicção de que as emendas não
aceitas neste momento são cabíveis ainda. Destacou as emendas aprovadas
de sua autoria,  destacando a atenção à causa animal,  aumento dos valores
destinados ao bolsa passe, aumento da quantidade de placas de nomes de
ruas,  e  a  previsão  de  verba  orçamentária  para  o  Conselho  Tutelar,
considerando  a  construção  e  eleição  do  segundo  Conselho  Tutelar  no
Município.  Demonstrou  seu  descontentamento  em relação  as  emendas  não
aceitas  pelo  Executivo  destacando  a  implantação  do  Banco  de  Sangue  e
questão da mortalidade infantil, que poderia ter um orçamento maior, gerando
mais recursos no trabalho de redução desse índice.
Com  a  palavra  o  Vereador  Arthur  Machado  Spindola  que  aproveitou  para
explanar, de forma rápida, aos presentes, sobre os projetos orçamentários que
são  votados  nesta  Casa,  dando  ênfase  ao  PPA que  está  em discussão  no
momento. Em relação as emendas apresentadas, destacou a emenda aprovada
referente  ao  censo  animal,  que  deverá  auxiliar  na  obtenção  dos  dados
existentes no município no que diz respeito a causa animal. Lembrou a todas as
pessoas  envolvidas  na  causa  animal,  como  as  ONG’s  já  existentes,  da
importância de estarem legalmente e juridicamente apoiadas e regularizadas
para  obtenção  de  valores  que  já  estão  disponíveis  no  Fundo  de  Proteção
Animal,  criado  este  ano  para  ajudar  a  causa.  Exaltou  a  importância  do
acompanhamento e da participação da população em projetos como o PPA.
Com a palavra o Sr. Presidente lembrou que o projeto ainda será colocado em
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discussão e que no momento estão sendo discutidas as emendas ao projeto.
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres que cumprimentou a todos
os  presentes  e  destacou  os  tratados  em  suas  emendas  apresentadas,
lembrando que uma delas foi retirada pois tratava sobre os índices do IDEB, e
em conversas com a Secretária da Educação e outros educadores, descobriu
que  esse  índice  é  imposto  pelo  próprio  MEC,  entendendo  assim  que  sua
emenda não seria mais necessária. Outra emenda, de sua autoria, aprovada
tratava da ampliação do índice de abrangência do Programa Saúde da Família.
Aproveitou para corrigir o verbo utilizado pelo Presidente da Casa, que falou
em  “acordo”  entre  a  oposição  e  o  Executivo  para  aprovação  ou  não  das
emendas.  Vereador  Alexandre  esclareceu  que  não  houve  acordo  e  sim um
entendimento  por  parte  da  oposição de que desta  forma algumas emendas
apresentadas poderiam ser  aprovadas.  Exaltou o bom trabalho do Vereador
Luiz Alberto Pereira como líder de governo que intermediou a conversa entre a
oposição  e  o  Executivo.  Ressaltou  que  a  oposição  queria  que  todas  as
emendas fossem aprovadas em seus textos integrais, porém entenderam que
isto não seria  aceito pelo Executivo. Falou sobre seu descontentamento em
relação  as  emendas  de  sua  autoria  que  não  foram  aprovadas,  tendo  os
assuntos  relativos  a  coleta  seletiva,  restauro  do  Museu  Ferroviário,  entre
outros.
Com a palavra o Sr. Presidente esclareceu a população presente que o PPA é
plano de metas, não quer dizer que não possa sofrer alterações posteriores,
lembrando, inclusive, como disse o Vereador Arthur Machado Spindola, existem
ainda a LDO e a LOA, que são planos orçamentários anuais,  possibilitando
assim  uma  nova  discussão  das  emendas  que  não  foram  aprovadas  no
momento, através de audiências públicas realizadas tanto pelo Executivo e o
Legislativo. Destacou também o bom trabalho do Vereador Luiz Alberto Pereira
como lider de governo e cumprimentou ainda o Prefeito Nilson Alcides Gaspar,
que através da Secretaria da Fazenda, elaborou um plano plurianual enxuto,
considerando a atual situação econômica do país. 
Colocadas em votação as emendas números: 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 10 e 10A foram
APROVADAS por unanimidade. Em seguida solicitou a suspensão da sessão
por 3 (três) minutos.
Reaberta a sessão, passou-se para a discussão do Projeto de Lei nº 203/17.
Com a palavra o Vereador Luiz Carlos Chiaparine parabenizou os Vereadores
pelas emendas apresentadas, todas de alto nível. Aproveitou a oportunidade
para  fazer  deferência  a  presença  do  ex-Vereador  Carlos  Alberto  Rezende
Lopes, o Linho, lembrando que este foi um dos precursores de apresentações
de emendas aos projetos de orçamento, como o PPA, que está sendo votado
hoje. Destacou que o PPA tem vigência de 4 anos e que as discussões são
contínuas,  já  que  existem  os  outros  planos  referentes  ao  orçamento  do
município. Sobre o Banco de Sangue lembrou que houve uma regressão muito
forte nos postos de coleta de sangue de São Paulo e do Brasil todo devido ao
aumento  das  doenças  infectocontagiosas.  Aliado  a  isto  não  há  ainda  uma
quantidade suficiente de profissionais especialistas na área (hematologistas),
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que são os responsáveis pelos Bancos de Sangue, afetando assim a expansão
destes  postos.  Em  Indaiatuba  existe  um  Hematologista  responsável  pelo
laboratório e a unidade de transfusão de sangue. A cada bolsa de sangue que é
trazida para o município é pago um valor para a UNICAMP, porém ainda sim,
após  os  cálculos  realizados  por  toda  a  equipe  do  HAOC,  chegou-se  a
conclusão que os custos de um banco de sangue próprio seriam equivalentes
ao  dobro  do  atual,  por  este  motivo,  no  momento  ainda  não  é  viável.  Mas
tranquilizou  o  Vereador  Ricardo  Longatti  França,  que  levantou  esse
questionamento através de uma emenda rejeitada ao PPA, que o Banco de
Sangue é um desejo de todo o município, e acredita que muito em breve pode
tornar-se real.
Com  a  palavra  o  Vereador  Luiz  Alberto  Pereira  falou  sobre  as  emendas,
dizendo que a aceitação ou não das mesmas foi feita de forma democrática,
lembrando ainda que o PPA é mutável, podendo ser alterado através de novos
projetos de lei durante o decorrer dos próximos quatro anos. Explanou sobre o
parlamento,  e  destacou  o  trabalho  de  todos  os  Vereadores  da  Casa,  que
realizou várias discussões para que se chegasse a um consenso para o melhor
desenvolvimento  do  município.  Salientou  que  não  há  nenhuma  emenda
apresentada que seja indigna, muito ao contrário, todas são dignas, porém na
atual situação nem todas puderam ser atendidas, e isto não quer dizer que não
possam ser aceitas em outro momento. Encerrou solicitando o voto favorável de
todos os Vereadores e esclareceu as emendas aprovadas, que foram 5, 5A, 5B,
10 e 10A.
Colocado em votação foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO  DE  LEI  Nº  238/17 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  -  Autoriza  a
transposição  e  transferência  de  dotações  orçamentárias  consignadas  no
orçamento  vigente,  e  dá  outras  providências.  Colocado  em  discussão  e
votação, foi aprovado.
Colocado em discussão e votação foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO  DE  LEI  Nº  251/17 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  -  Autoriza  a
transposição  e  transferência  de  dotações  orçamentárias  consignadas  no
orçamento vigente, e dá outras providências.
Com a palavra o Vereador Arthur Machado Spindola aproveitou a oportunidade
para esclarecer que este é um projeto de transposição orçamentária, ou seja,
um dinheiro que estava destinado para um lugar e está sendo colocado em
outro lugar, neste caso,  dentro da Secretaria  da Saúde.  Explicou que é um
procedimento absolutamente normal, pois como foi dito já anteriormente nesta
sessão,  os  projetos  de  orçamento  são  elaborados  com  previsões,  e  nem
sempre, devido as questões econômicas, as previsões se confirmam ao final do
ano, necessitando alterações.
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. 
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Nada mais havendo a se tratar, às 20h04min, 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


