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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA - 12/11/2018

Às 18:00 horas do dia 12 de novembro de 2018, 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 sr. Presidente,  Vereador  HÉLIO ALVES RIBEIRO e secretariada pela 2ª
Secretária  Vereadora  SILENE  SILVANA  CARVALINI, 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,  LUIZ  ALBERTO  PEREIRA,  LUIZ  CARLOS
CHIAPARINE,  LUIZ  CARLOS  DA  SILVA,  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA,
SILENE SILVANA CARVALINI. Após a leitura do texto bíblico pelo Vereador Luiz
Alberto Pereira (Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com
pesar por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. (II Corintios, capítulo
9, versículo 7), o sr. Presidente passou para o  EXPEDIENTE, que constou do
seguinte:
Após a leitura da Ata da 31ª sessão ordinária,  realizada aos  05/11/2018,  a
mesma foi  APROVADA sem emendas ou retificações,  sendo que o Vereador
Célio Massao Kanesaki não votou por estar fora do Plenário no momento da
votação.  Em  sequência  a  2ª  Secretária  fez  a  leitura  de  correspondência
recebida:  
Ofício CGC.ARC. Nº 1299/2018 – TC 001176/003/11 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. À disposição.
Leitura de Balancete  nº 10/2018 – referente ao mês de outubro de 2018. À
disposição. 
Após procedeu-se a leitura em bloco de todas as INDICAÇÕES apresentadas
na presente sessão: Nº 1600/18 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Realizar
estudo para a implantação de banheiro ao decorrer do Parque Ecológico de
Indaiatuba;  Nº  1601/18 -  ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA,  RICARDO
LONGATTI FRANÇA - Criar uma área para cachorros interagirem no Parque
do Mirim - Cachorródromo;  Nº 1602/18 -  ARTHUR MACHADO SPINDOLA -
Criar um programa para doar e incentivar o plantio de mudas de acerola nas
residências  de Indaiatuba;  Nº 1603/18 -  ARTHUR MACHADO SPINDOLA -
Criar  um programa municipal  para reaproveitar  frutas,  verduras e legumes,
que seriam descartados mas ainda estão em condições de uso, revertendo
para pessoas de baixa renda e ou criando um restaurante popular municipal;
Nº 1604/18 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Realizar o reparo por toda extensão
da  calçada  na  Escola  Estadual  Aurora  Scodro  Groff;  Nº  1605/18 -  LUIZ
ALBERTO PEREIRA -  Realizar  um estudo  objetivando  a  instalação  de um
semáforo para pedestre na Rua das Camélias n° 1050;  Nº 1606/18 -  LUIZ
ALBERTO PEREIRA -  Realizar  arborização  no canteiro  da  Avenida  Doutor
Jácomo Nazário  e Avenida:Major  Alfredo Camargo Fonseca  ;  Nº 1607/18 -
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LUIZ ALBERTO PEREIRA - Realizar estudo visando a implantação de estacas
de madeira para praticantes de Slackline no Parque Ecológico;  Nº 1608/18 -
ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar estudo de viabilidade para enviar
representantes de Indaiatuba para participar do Diálogo sobre enfrentamento
á  violência  contra  a  juventude  negra;  Nº  1609/18 -  ARTHUR  MACHADO
SPINDOLA  -  Realizar  melhorias  no  trânsito  do  cruzamento  da  Alameda
Comendador Dr. Santoro Mirone e Rua Antônio Barnabé, Distrito  Industrial;
Nº 1610/18 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Efetuar adequações na calçada ao
redor  da  Creche  Prof.  Maria  das  Dores  Tasca  Mendes,  entre  as  ruas
Guaianazes  e  Jabaquara,  no  Jardim  Paulista;  Nº 1611/18 -  EDVALDO
BERTIPAGLIA - Instalar lixeiras em todos os pontos de paradas de ônibus do
município; Nº 1612/18 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Realizar estudos ao longo
da Rua Idelfonso Stehle para que se possível liberar estacionar em apenas
um lado da rua;  Nº 1613/18 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Intensificar a ronda
da  Guarda  Municipal  no  bairro  Jardim  Sabiá;  Nº  1614/18 -  RICARDO
LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo para aquisição ou locação de 'Veículo
Aéreo  Não  Tripulável'  (VANT)  para  auxiliar  em  ações  de  fiscalização  e
manutenção;  Nº 1615/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto
ao  Governo  do  Estado  de  São  Paulo  para  que  o  Instituto  de  Assistência
Médica  ao  Servidor  Público  Estadual  (IAMSPE)  estabeleça  um Centro  de
Assistência Médica-Ambulatorial (CEAMAS) no município para oferecer mais
especialidades médicas aos servidores públicos estaduais de Indaiatuba;  Nº
1616/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Criar fundo de apoio à pesquisa,
inovação  e  empreendedorismo,  similar  ao  modelo  da  Fundação  Inova
Prudente,  considerando  a  necessidade  de  incentivar  os  empreendedores
locais  e  preparar  as  estruturas  do  município  às  novas  tecnologias  de
informação; Nº 1617/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Implementar redes
para  retenção de resíduos nas saídas dos canos no Parque Ecológico;  Nº
1618/18 -  RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar  estudos para melhoria
dos  acessos  aos  bairros  Jardim  das  Andorinhas,  Jardim  dos  Tucanos  e
Jardim dos Sabiás;  Nº 1619/18 -  RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar
estudos para o estabelecimento de áreas com segurança, oficinas e ações de
conscientização  para  a  livre  circulação  de  cães  em praças  e  parques  do
município;  Nº  1620/18 -  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA -  Criar  parcerias
público-privadas  para  a  criação  de  usina  de  tratamento  de  materiais
orgânicos  para  a  transformação  de  resíduos  sólidos  urbanos  em energia
renovável;  Nº  1621/18 -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES,  LUIZ  ALBERTO
PEREIRA  -  Estudar  a  viabilidade  para  enviar  funcionários  da
Câmara/Prefeitura  pra  representar  Indaiatuba  no  'Circuito  Urbano  2018',
evento  do Programa das Nações Unidas para  os Assentamentos Humanos
(ONU-HABITAT);  Nº  1622/18 -  ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Conter  a
infestação  de escorpiões;  Nº 1623/18 -  EDVALDO BERTIPAGLIA -  Instalar
uma travessia elevada ou outro dispositivo de segurança para pedestres,em
ambos os sentidos da Avenida Pres. Kennedy,altura da Rua Alberto Mendes
Júnior;  Nº  1624/18 -  JOÃO  DE SOUZA NETO -  Implantar  um projeto  de
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manutenção,  revitalização  e  instalação  de  estruturas  lúdicas  em praças  e
parques; Nº 1625/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Implantar uma academia ao
ar livre no bairro Jardim dos Tucanos; Nº 1626/18 - JOÃO DE SOUZA NETO -
Disponibilizar  nos  pontos  de  ônibus,  painéis  informativos  de  ofertas  de
emprego e cursos gratuitos; Nº 1627/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Implantar
placas de captação de energia solar e tomadas que serão alimentadas por
essas placas, nos pontos de ônibus,  gerando assim iluminação no período
noturno;  Nº 1628/18 -  JOÃO DE SOUZA NETO -  Resolver  o  problema de
poças de água  na  valeta  entre  as  ruas  Augusta  Quitzau  Muller  e  Cleofas
Mosca Milani, no bairro Vila Brigadeiro Faria Lima;  Nº 1629/18 - ADEILSON
PEREIRA DA SILVA -  Instalar  postes  de energia  elétrica  para  substituir  os
geradores  nas  feirinhas  noturnas;  Nº  1630/18 -  ADEILSON  PEREIRA DA
SILVA - Instalar/construir uma cobertura no Parque Corolla, Jardim Morada do
Sol; Nº 1631/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Efetuar a manutenção com
Máquina  Motoniveladora  Patrol  a  Estrada  Didi  Martins  próximo ao número
280, bairro Colinas II; Nº 1632/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Efetuar a
demarcação  de  setas  na  Rua  dos  Indaiás,  próximo ao  número  169,  para
sinalizar  as  opções  de  direção;  Nº  1633/18 -  LUIZ  ALBERTO PEREIRA -
Tomar  providências  para  remoção  de  veículos  abandonados  nas  vias
públicas ou terrenos;  Nº 1634/18 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar
reparos  nos  equipamentos  da  academia  ao  ar  livre  na  Praça  dos  Idosos,
Praça Votura; Nº 1635/18 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos
e  posterior  implantação  de  Faixas  de  Pedestres  Elevada  e  Recuadas;  Nº
1636/18 -  SILENE SILVANA CARVALINI  -  Viabilizar  repintura  de  faixas  de
pedestres  nas  Ruas  Sete  de  Setembro  x  Voluntário  João  dos  Santos;  Nº
1637/18 -  SILENE  SILVANA CARVALINI  -  Viabilizar  pintura  de  faixas  de
pedestres na Avenida Jácomo Nazário  altura do número 903;  Nº 1638/18 -
SILENE SILVANA CARVALINI -  Viabilizar  pintura de faixas de pedestres na
Avenida Conceição x Rua Presidente Altino ;  Nº 1639/18 - CÉLIO MASSAO
KANESAKI - Efetuar a repintura de sinalização de solo na extensão do bairro
Vila  Suiça;  Nº  1640/18 -  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI  -  Realizar  estudo
visando transformar em mão única  a Rua Dom Idelfonso  Stehle,  no  bairro
Cidade Nova;  Nº 1641/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Implantar redutor
de  velocidade  (lombada,  tachinhas,  olho  de  gato,  etc.)  na  frente  da
Delegacia,  localizada  na  Rua  Bernardino  de  Campos,  n°  857,  Centro;  Nº
1642/18 -  LUIZ  CARLOS DA SILVA -  Implantar  uma UBS para  atender  a
região do Jardim Europa; Nº 1643/18 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Instalar um
ponto de ônibus em frene ao CIAEI;  Nº 1644/18 - LUIZ CARLOS DA SILVA -
Efetuar  a reforma da quadra de areia  e concreto das traves,  localizada na
antiga  Rua 06 do Jardim Morada do Sol;  Nº 1645/18 -  LUIZ CARLOS DA
SILVA -  Realizar  operação tapa buraco no cruzamento das Ruas Bexiga e
Santo  Amaro,  Jardim Paulista  II;  Nº  1646/18 -  LUIZ  CARLOS DA SILVA -
Ampliar  o  CRAS localizado  na  Rua  José  Francisco  Tuon,  n°  121,  Jardim
Santa Cruz. 
Com a palavra o Sr. Presidente falou sobre o projeto “Esqueça um Livro na
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Câmara”, e solicitou que as pessoas deixassem na Câmara livros para que
outras pudessem le-los.
A seguir usaram da palavra para dar enfase a indicações de suas autorias os
Vereadores:   Arthur  Machado  Spíndola;  Ricardo  Longatti  França;  Alexandre
Carlos Peres e Luiz Carlos da Silva.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal, através do Departamento
de Expediente, conforme previsto no Regimento Interno.
As  MOÇÕES foram lidas em bloco:  Nº 271/18 -  LUIZ ALBERTO PEREIRA -
Congratulações à Agência dos Correios - Unidade Aquarela pela inauguração
de nova loja em sua sede, fato que agilizará a entrega, envio e recebimento
de correspondências;  Nº 272/18 - SILENE SILVANA CARVALINI - Pesar pelo
falecimento da Sra. Izabel  Lopes Pessoa, ocorrido aos 06 de novembro de
2018; Nº 274/18 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Congratulações a Sociedade
Italiana de Indaiatuba pelos 20 anos de existência; Nº 275/18 - HÉLIO ALVES
RIBEIRO  -  Congratulações,  a  Igreja  do  Nazareno  de  Indaiatuba  pelo  10°
Décimo ano consecutivo  da celebração do Casamento Comunitário  que se
realizou  no  dia  27/10/2018;  Nº  277/18 -  LUIZ  CARLOS  DA  SILVA  -
Congratulações  ao  Centro  Universitário  Max  Planck  (Unimax)  pelo
lançamento do curso de Medicina.
O Vereador Luiz Carlos da Silva solicitou ADIAMENTO de votação da moção
nº 277/18 de sua autoria, tendo sua solicitação sido aprovada pelos demais
vereadores.
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:   Luiz Carlos Chiaparine;
Luiz Alberto Pereira e o sr. Presidente.
Colocadas em votação as MOÇÕES, com exceção das moções de pesar, foram
APROVADAS, sendo que o Vereador Luiz Carlos Chiaparini não votou por estar
ausente do Plenário no momento da votação. 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 21/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Dispõe sobre a
concessão  de  Título  Honorífico  de  Cidadão  Benemérito  a  Sra.  Giane  de
Cássia Amstalden; Projeto de Lei Nº 275/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES -
Denomina SILVANO AMSTALDEN o logradouro público do Residencial Duas
Marias, que especifica; Projeto de Lei Nº 276/18 - LUIZ ALBERTO PEREIRA -
Denomina 'MARTHA MARIA AMBIEL AMSTALDEN', o logradouro público do
loteamento Jardim Residencial Duas Marias, que especifica; Projeto de Lei Nº
280/18 -  JOÃO  DE  SOUZA  NETO  -  Denomina  SILVIA  VERGUEIRO  DA
COSTA MACHADO, a Rua 11,  do loteamento Park Real;  Projeto de Lei  Nº
281/18 -  LUIZ  ALBERTO  PEREIRA  -  Denomina  'JOSÉ  ALMEIDA  DE
OLIVEIRA  -  ZÉQUINHA'  o  Patrimônio  Público  Municipal,  que  especifica;
Projeto de Lei  Nº 282/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Denomina RUA
PAULO ROBERTO ROSINI, o logradouro público do loteamento denominado
'Loteamento Parque Residencial  Sabiás',  que especifica;  Projeto de Lei  Nº
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283/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Revoga a Lei n° 4.595, de 06 de outubro
de 2004. 
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  a  2ª  Secretária,  Vereadora  SILENE
SILVANA  CARVALINI,  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,  LUIZ
ALBERTO PEREIRA, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, LUIZ CARLOS DA SILVA,
RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI, determinou o sr.
Presidente que se passasse à ORDEM DO DIA, que constou do seguinte: 
Após  concordância  entre  os  srs.  Vereadores,  o  sr. Presidente  colocou  para
leitura e votação em bloco, os Projetos de Decretos Legislativos, nºs: 16/18;
17/18; 19/18 e 20/18.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 16/18 - HÉLIO ALVES RIBEIRO -
Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao Sr.
José Eudes Thomazetto. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17/18 - HÉLIO ALVES RIBEIRO -
Dispões sobre a concessão de Título  Honorífico de Cidadão Benemérito 'Dr.
Caio da Costa Sampaio' ao Sr. Araldo Borsari. 
 PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  19/18 -  ARTHUR  MACHADO
SPINDOLA -  Dispões  sobre  a  concessão  de  Título  Honorífico  de  Cidadão
Indaiatubano ao Sr. Alex Cassimiro de Barros Kissilevitc. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº 20/18 - ADEILSON PEREIRA DA
SILVA  -  Dispões  sobre  a  concessão  de  Título  Honorífico  de  Cidadão
Indaiatubano ao Sr. José Leonardo Eugênio. 
Colocados em discussão e votação nominal, os projetos foram APROVADOS
em  votação  única  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, LUIZ ALBERTO PEREIRA, LUIZ
CARLOS  CHIAPARINE,  LUIZ  CARLOS  DA  SILVA,  RICARDO  LONGATTI
FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI. 
PROJETO DE LEI Nº 274/18 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Declara de Utilidade
Pública a ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE INDAIATUBA. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em votação única.
PROJETO DE LEI Nº 262/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Institui o Programa de
Incentivo à Doação de fios de cabelos para pessoas em tratamento de câncer e
dá outras providências. 
Com a palavra o Vereador João de Souza Neto pediu voto favorável ao projeto
e falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos portadores de câncer, quando
da queda do cabelo e da importância da doação de cabelos para a confecção
de perucas, em relação a auto estima dessas pacientes.
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Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO  DE  LEI  Nº  264/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  -  Autoriza  a
transposição de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO  DE  LEI Nº  265/18 -  SILENE  SILVANA CARVALINI  -  Institui  no
calendário  oficial  do  município  de  Indaiatuba,  a  Caminhada  Passos  que
Salvam. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 268/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Dá nova redação a
dispositivos da Lei nº 6.842 de 07 de dezembro de 2017, que autoriza repasse
de recursos financeiros vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, em favor
das entidades que especifica, e dá outras providências. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO DE LEI  Nº  267/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL -  Dispõe  sobre  a
revisão do valor de lotes urbanos dos loteamentos que especifica para fins de
lançamento do IPTU, e dá outras providências. 
Com a palavra o Vereador Ricardo Longatti França disse que o presente projeto
previa aumento de IPTU de alguns loteamentos novos, onde muita gente que
ainda não haviam construido, teriam um aumento de fato. 
Assim  como  havia  votado  em outros  projetos  semelhantes,  seria  contrário,
principalmente pelo momento em que estávamos vivendo.
Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Pereira disse que não haveria aumento.
As  melhorias  e  infra-estruturas  dos  loteamentos  haviam  sido  terminadas  e
agora haveria a cobrança do IPTU.
Eram apresentadas  muitas  indicações  e  todas  envolvendo  gastos,  e  depois
vinha à Tribuna criticar cobranças de IPTU. Projetos desse tipo não viriam mais
à Casa, pois,, haviam aprovado lei para isso, do lançamento do loteamento até
a  conclusão  das  obras  de  infraestrura,  a  cobrança  seria  de  80% do  valor
baseado  em  loteamentos  vizinhos  e  depois  das  obras  concluidas  seria
estipulado o valor do ITPU.
Estavam sendo justos para com todos que pagavam o IPTU, e dessa votação
deixava seu total desapontamento, pois era uma questão de justiça social.
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres disse que tratava de uma
mudança a maior, do valor pago atualmente e estava sendo reajustado, porque
as  obras  haviam  acabado  e  cabia  aumento  segundo  o  interpretação  do
Executivo.
Seguiu  defendendo  que  haveria  aumento  sim  e  que  este  deveria  ser
escalonado.
Com a palavra o Sr. Presidente disse que estavam votando o valor venal, pois
no  lançamento  do  loteamento  somente  havia   a  gleba,  as  obras  de  infra-
estrutura, haviam terminado e após as mesmas o valor venal do lote aumentava
e desse valor era lançado o IPTU, que era de acordo com o valor venal  do
terreno.
Com a  palavra  o  Vereador  Luiz  Carlos  Chiaparine  disse  que  os  corretores
deveriam explicar  aos compradores como se procedia  a cobrança  do IPTU,
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inclusive após a liberação do loteamento para construção.
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 1ª votação, com votos
contrários dos Vereadores: Arthur Machado Spíndola, Alexandre Carlos Peres e
Ricardo Longatti França; 
PROJETO  DE  LEI  Nº  272/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  -  Autoriza  a
transposição  e  transferência  de  dotações  orçamentárias  consignadas  no
orçamento vigente. 
Com a  palavra  o  Vereador  Arthur  Machado  Spíndola  disse  que  a  bancada
votava favorável a todas as transposições orçamentárias, e quanto a primeira
parte do projeto, os R$103.000,00 não havia problemas, porém  ressaltava aos
olhos os R$ 8.236.830,00 e isso quarenta dias para o termino do ano, então
queria uma explicação a respeito.
Após  lhe  ser  concedido  um aparte  com a  palavra  o  Vereador  Luiz  Alberto
Pereira  pediu  que  votassem  favoravlemente  em  primeira  votação  e  se
comprometeu a fazer todos os levantamentos, e trazer todos os detalhes sobre
o projeto.
Retomando a palavra o Vereador Arthur Machado Spíndola disse que o voto
deles seria contra o projeto. O Executivo tinha que aprender a ter respeito para
com os  Vereadores.  O  nobre  líder  estava  tendo  muito  trabalho,  no  projeto
deveria estar contidas todas essas explicações, para que pudessem discutir e
não cabia ao lider isso e sim ao Executivo enviar todos os dados.
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO em 1ª votação, com votos
contrários dos Vereadores: Alexandre Carlos Peres; Arthur Machado Spíndola e
Ricardo Longatti França; 
PROJETO DE LEI  Nº  273/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL -  Dispõe  sobre  a
instalação de mobiliários urbanos no Município, e dá outras providências. 
Após o Vereador Luiz Alberto Pereira solicitar a palavra o Vereador Alexandre
Carlos Peres solicitou VISTAS ao projeto, assim o Vereador disse que votassem
então o pedido de vistas, pois só iria dizer que quem tivesse dúvidas que o
procurassem, que procuraria esclarecer.
A seguir  foi  colocado  em votação  o  pedido  de  VISTAS,  por  sete  dias,  do
Vereador Alexandre Carlos Peres que foi APROVADO.
PROJETO DE LEI Nº 278/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Autoriza repasse de
recursos  financeiros,  em  favor  das  entidades  que  especifica,  no  corrente
exercício, e dá outras providências. 
Colocado em discussão e 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:
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres discorreu sobre as questões
que envolviam o pedágio, citando a existencia de contratempos entre o Prefeito
e o Deputado eleito Bruno Ganem com relação a isenção de pedágio na SP/75.
Relatou a posição do Prefeito  em aceitar  a proposta  do Governador  Marcio
França, antes do 2º turno das eleições, e que por sugestões do sr. Prefeito
haviam ficado para finalizar após as eleições e até o dia 31 de dezembro.
Após  as  eleições,  o  Sr.  Prefeito  havia  recusado  o  prometido,  segundo  o
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deputado  eleito  Bruno  Ganem  e  na  ocasião  o  Alcaide  havia  dito  que  o
Secretário havia recusado, pois apenas em 2028 terminaria o contrato.
A população  havia  ficado  sem entender  e  o deputado  eleito  Bruno Ganem,
havia conversado com o Secretário, que disse que a proposta, estaria em pé
até 31/12, mas o Prefeito, não quis dar a isenção na Praça do Pedágio.
Se o Prefeito achou não ser bom dar isenção de ISSQN ao Estado, ótimo, só
que a verdade tinha que ser dita, ele deveria dizer que não era vantajoso para
a cidade e que procurasse novas alternativas.
Existia o desvio, mas era perigoso, que se dobrasse a iluminação, tirasse as
lombadas, colocasse viaturas do Guarda Municipal, enfim que fizesse alguma
coisa, mas não deixasse a população perdida não sabendo em quem acreditar
e ainda tendo que pagar a conta.
O Prefeito  tinha  que  definir  alguma coisa,  mas falando  a  verdade.  Se  não
quisesse  abrir  mão da  receita  que  criasse  medidas  paliativas,  para  que  os
usuários do desvio, tivessem melhores condições.
Mencionou que em 2012, quando candidato a Prefeito, em campanha dizia que
abriria uma avenida na região da Helvétia, a exemplo daa avenidas Presidente
Vargas e Visconde de Indaiatuba, criando nova entrada para a cidade.
O Prefeito tinha  que fazer alguma coisa, em 1º lugar a segurança e em 2º o
conforto, pois, ninguém aguentava mais a situação.
Com  a palavra  o sr. Presidente  disse  que a novela  do pedágio,  existia  há
vários anos e as vezes, a discussão voltava a tona.
Achava que o Prefeito estava disposto a abrir  mão do ISSQN, mas ninguém
havia falado da concessionária. Ela abriria mão da receita?
Não era  somente  o  Secretário  e  o  Prefeito  que decidiriam, tinha  também a
concessionária e o contrato terminaria em 2027.
A seguir  convidou  todos  os  presentes  para  a  Audiência  Pública,  sobre  as
previsões orçamentárias para 2019, no próximo dia 23 de novembro às 14:00
horas  e novamente falou sobre o programa “Esqueça um Livro na Câmara”.
Nada mais havendo a se tratar, às 19h15min, 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.
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