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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA - 03/12/2018

Às 18:00 horas do dia 03 de dezembro 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  35ª Sessão Ordinária, presidida
pelo sr. Presidente, Vereador  HÉLIO ALVES RIBEIRO e secretariada pelo 1º
Secretário,   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,  LUIZ  ALBERTO  PEREIRA,  LUIZ  CARLOS
CHIAPARINE,  LUIZ  CARLOS  DA  SILVA,  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA,
SILENE SILVANA CARVALINI. Após a leitura do texto bíblico pela Vereadora
Silene Silvana Carvalini  (Assim diz o Senhor: Eu não perdi o controle da tua
vida, está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. 'Aquietai-vos e sabei que
eu  sou  Deus'.  (Salmos  46,  versículo  10),  o  sr.  Presidente  passou  para  o
EXPEDIENTE, que constou do seguinte:
Após a leitura  da Ata da 34ª Sessão Ordinária,  realizada aos 26/11/2018,  a
mesma foi  APROVADA sem emendas ou retificações,  sendo que o Vereador
Célio Massao Kanesaki, não votou por estar ausente do Plenário no momento
da votação. 
Em sequência o 1° Secretário  fez a leitura  das correspondências recebidas:
OF.ATL/GP  nº  18/2018  do  E.M.  nomeação  de  Secretário  Municipal  de
Habitação e  Of.ATL nº19/18 - Solicitação de RETIRADA do Projeto de Lei nº
301/2018 de autoria do E.M.
Após procedeu-se a leitura em bloco de todas as INDICAÇÕES apresentadas
na  presente  sessão:  Nº  1730/18 -  HÉLIO  ALVES RIBEIRO -  Construir  um
estacionamento  de  carro  na  Marginal  do  Parque  Ecológico  em  frente  a
Unidade de Pronto Atendimento Dr. Paulo Kóide (UPA);  Nº 1731/18  - JOÃO
DE  SOUZA NETO  -  Transformar  todas  as  ruas  do  bairro  Jardim  Oliveira
Camargo em sentido de mão única;  Nº 1732/18 - JOÃO DE SOUZA NETO -
Realizar a urbanização e revitalização da praça Renê Sperândio, localizada
na Rua Alcides Pirone esquina com a Av. Toshiko Takahara na VIla Brigadeiro
Faria  Lima  -  Cecap;  Nº  1733/18 -  LUIZ  CARLOS  CHIAPARINE  -  Efetuar
estudos para liberação de pra´tica de stand up e canoagem na barragem do
Capivari  Mirim  ;  Nº  1734/18 -  ARTHUR MACHADO  SPINDOLA -  Realizar
estudos para dar continuidade na ciclofaixa/ ciclovia da Avenida Francisco de
Paula Leite até a Avenida Vitória Rossi Martini, Distrito Industrial ; Nº 1735/18
- ARTHUR MACHADO SPINDOLA - Realizar estudos para instalação de uma
faixa  elevada  na  parte  de  cima  do  Parque  Ecológico,próximo  ao
estacionamento;  Nº  1736/18 -  ARTHUR  MACHADO  SPINDOLA -  Realizar
estudos  para  melhorias  no  entorno  do  CDHU;  Nº  1737/18 -  ALEXANDRE
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CARLOS  PERES  -  Realizar  Reurbanização  da  Praça  do  Corolla  e
manutenção  dos  aparelhos  da  Academia  Ao  Ar  Livre  (AAL);  Nº  1738/18 -
EDVALDO BERTIPAGLIA - Implantar ciclovia ao longo de toda a Rua Antônio
Barnabé, dando continuidade à já existente na Av. Francisco de Paula Leite
trazendo  mais  segurança  aos  trabalhadores  do  distrito  industrial  e  no
entroncamento  entre  a  Rua  dos  Indaiás  e  a  Av. Francisco  de  Paula  Leite
também  dando  continuidade  à  já  existente;  Nº  1739/18 -  EDVALDO
BERTIPAGLIA -  Instalar  em  todos  os  cruzamentos  de  trânsito  com  fluxo
intenso de veículos semáforos para pedestres e ciclistas fazendo a travessia
em segurança ; Nº 1740/18 - EDVALDO BERTIPAGLIA - Instalar uma Estação
de EcoBIKE no começo do Parque ecológico próximo à concha acústica;  Nº
1741/18 -  EDVALDO BERTIPAGLIA -  Realizar  estudos por melhorias na ao
longo  da  Estrada  do  Badim;  Nº  1742/18 -  LUIZ  ALBERTO  PEREIRA  -
Revitalizar  e arborizar  o canteiro  da Rua Benedita Soares da Silva, Jardim
dos Colibris; Nº 1743/18 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Proceder a melhoria na
sinalização  do  solo  (pintura  PARE)  na  Rua  das  Primaveras  e  Rua  Simão
Stein;  Nº 1744/18 -  LUIZ ALBERTO PEREIRA -  Realizar  a manutenção da
calçada e capa asfáltica  na Avenida Eng.  Fábio  Roberto Barnabé entre os
números 6.230 e 6.400;  Nº 1745/18 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Realizar a
manutenção da capa asfáltica por toda extensão na Rua Constantino Denny,
Jardim  Morada  do  Sol; Nº  1746/18 -  LUIZ  ALBERTO PEREIRA -  Instalar
placas  indicativas  no  Jardim  das  Maritacas,  Jardim  União  e  Jardim  dos
Colibris;  Nº 1747/18 - LUIZ ALBERTO PEREIRA - Realizar e arborizar a Rua
Higienópolis;  Nº 1748/18 -  EDVALDO BERTIPAGLIA - Instalar  um Ecoponto
subterrâneo  na  Praça  Scyllas  Leite  Sampaio,  Vila  Todos  os  Santos;  Nº
1749/18 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar um estudo para implantação
de semáforo na Rua Vinte e Quatro de Maio com a Rua Cinco de Julho;  Nº
1750/18 -  SILENE SILVANA CARVALINI -  Substituir  faixa de pedestres  por
faixa  de  pedestres  elevada  na  Avenida  Manoel  Ruz  Peres,  na  altura  do
número 3.265;  Nº 1751/18 -  ALEXANDRE CARLOS PERES -  Implementar
programa de gestão  da qualidade  de vida  do trabalhador  (QVT)  municipal
para motivar e aumentar a produtividade e qualidade dos serviços e produtos
prestados;  Nº 1752/18 -  ALEXANDRE CARLOS PERES - Publicar  no vidro
traseiro dos ônibus do transporte urbano mensagem informando que assédio
sexual em veículos de transporte público é crime; Nº 1753/18 - ALEXANDRE
CARLOS PERES - Tomar medidas de tombamento (preservação) da árvore
jequitibá-rosa (mais de 20 metros de altura) que está no Jardim Jequitibá e
que  pode  ser  a  árvore  mais  antiga  de  Indaiatuba;  Nº  1754/18 -  CÉLIO
MASSAO KANESAKI -  Implantar  fraldários  em todos os banheiros públicos
masculinos  (ex:  Viber,  Praças  e  etc.);  Nº  1755/18 -  CÉLIO  MASSAO
KANESAKI - Implantar mesas e bancos de cimento na extensão do parque
ecológico;  Nº 1756/18 -  JOÃO DE SOUZA NETO - Realizar  estudo técnico
para  melhorias  entre  as Ruas Alzira  Barnabé e Angela  Calonga no Jardim
Tropical; Nº 1757/18 - JOÃO DE SOUZA NETO - Implantar campo de areia no
Parque Ecológico,  próximo a Rua Fortunato Ré, Jardim Morada do Sol;  Nº
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1758/18 -  JOÃO  DE  SOUZA NETO -  Realizar  estudo  para  transformar  o
antigo  terminal  rodoviário  em  um  terminal  de  integração;  Nº  1759/18 -
SILENE  SILVANA CARVALINI  -  Realizar  a  manutenção  dos  brinquedos  e
melhorias  no  parquinho  do  Jardim  Portal  do  Sol;  Nº 1760/18 -  SILENE
SILVANA CARVALINI  -  Realizar  reparo  na  manta  asfáltica  da  Rua Antônio
Beccari, Jardim Monte Verde;  Nº 1761/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA -
Intensificar as campanhas de conscientização e prevenção de acidentes no
trânsito; Nº 1762/18 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para
inclusão  de  pessoas  portadoras  de  doenças  raras  na  gratuidade  do
transporte  coletivo;  Nº 1763/18 -  RICARDO LONGATTI  FRANÇA -  Realizar
estudos para ampliação do estacionamento gratuito do Hospital  Augusto de
Oliveira  Camargo;  Nº  1764/18 -  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA -  Instalar
bebedouros  nas  proximidades  do  Centro  Cultural  'Hermenegildo  Pinto',  no
Jardim  Morada  do  Sol;  Nº  1765/18 -  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA  -
Interceder  junto  a  Viação  Bonavita  S/A  para  a  criação  de  horário
complementar  para  o  trajeto  intermunicipal  Indaiatuba-Salto;  Nº  1766/18 -
RICARDO  LONGATTI  FRANÇA -  Revitalizar  a  pavimentação  asfáltica  do
bairro Jardim Morada do Sol;  Nº 1767/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA -
Instalar  uma  Faixa  de  Pedestres  com  Travessia  Elevada,  próximo  a
confluência da Rua Tuiuti  com Av. 9 de Dezembro;  Nº 1768/18 - ADEILSON
PEREIRA DA SILVA - Instalar uma lixeira na Rua Serafim Gilberto Candello,
n° 1.116, Jardim Morada do Sol; Nº 1769/18 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA
-  Efetuar  a  manutenção  com  máquina  Patrol  a  Alameda  Saltinho,  bairro
Saltinho;  Nº 1770/18  -  LUIZ CARLOS CHIAPARINE -  Realizar  estudo para
instalação  de  um redutor  de  velocidade  na  Rua  das  Orquídeas,  antes  do
cruzamento com a Rua Pérsio Sampaio Filho, Jardim Pompéia; Nº 1771/18 -
ALEXANDRE  CARLOS  PERES  -  Realizar  estudos  para  implantação  de
gradeamento  nas saídas dos tubos de águas pluviais  ao longo  do Parque
Ecológico;  Nº  1772/18 -  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA  -  Efetuar  que
intervenha  junto  ao PROCON do município  para  intensificar  a  fiscalização
nos postos de combustíveis com o objetivo de verificar se os preços estão de
acordo com os praticados nas refinarias e distribuidoras. 
A seguir usaram da palavra para dar enfase a indicações de suas autorias os
Vereadores: Ricardo Longatti França; Alexandre Carlos Peres e Arthur Machado
Spíndola.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal, através do Departamento
de Expediente, conforme previsto no Regimento Interno.
Foi  lido  o  REQUERIMENTO   Nº  31/18 -  RICARDO  LONGATTI  FRANÇA -
Requer  informações  referentes  ao  Pregão  presencial  126/2018  -  Edital
N°135/2018 - Processo N°169/2018 do SAAE.
Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Pereira solicitou VISTAS até a próxima
sessão.
Colocado em votação o pedido de VISTAS foi APROVADO.
As MOÇÕES foram lidas em bloco: Nº 290/18 - SILENE SILVANA CARVALINI -
Congratulações a Equipe do Corpo de Bombeiros pelos serviços prestados
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ao Município;  Nº 291/18 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratulações a
Equipe  da AB Colinas  pelos  serviços  prestados  ao Município;  Nº 292/18 -
SILENE  SILVANA  CARVALINI  -  Congratulações  a  Equipe  da  Central  de
Ambulâncias pelos serviços prestados ao Município;  Nº 293/18 - EDVALDO
BERTIPAGLIA - Congratulações ao Senhor Agnaldo Sergio Hubert,pelo seu
trabalho  à  frente  da  ACI  associação  dos  ciclistas  de  Indaiatuba  como
presidente e fundador. E à 35 anos como dirigente do esporte ciclismo em
nosso município; Nº 294/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Congratulações a
Adriana  Ferreira  pela  realização  do  evento  da  Semana  Municipal  de
Valorização  da  Família:  Casamento  de  Rua,  ocorrido  no  último  dia  25  de
novembro;  Nº 295/18 -  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI  -  Congratulações  a
Frederico  Ternos  pela  realização  do  evento  da  Semana  Municipal  de
Valorização  da  Família:  Casamento  de  Rua,  ocorrido  no  último  dia  25  de
novembro;  Nº  296/18 -  CÉLIO  MASSAO  KANESAKI  -  Congratulações  a
Marcos Dinis pela realização do evento da Semana Municipal de Valorização
da Família:  Casamento de Rua, ocorrido no último dia 25 de novembro;  Nº
297/18 - CÉLIO MASSAO KANESAKI - Congratulações a Nadya Kadow pela
realização  do  evento  da  Semana  Municipal  de  Valorização  da  Família:
Casamento  de  Rua,  ocorrido  no  último  dia  25  de  novembro;  Nº  298/18 -
CÉLIO MASSAO KANESAKI - Congratulações a Louis Peron pela realização
do evento da Semana Municipal  de Valorização da Família:  Casamento de
Rua, ocorrido no último dia 25 de novembro.
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:  Célio Massao Kanesaki  e
Edvaldo Bertipaglia.
Colocadas em votação as MOÇÕES, foram APROVADAS. 
A sessão prosseguiu com a leitura das seguintes proposições:  Projeto de  Nº
Lei  296/18 -  LUIZ  ALBERTO  PEREIRA  -  Denomina  RUA  CLÁUDIO
RODRIGUES  DA SILVA.  o  logradouro  público  do  loteamento  denominado
Parque  Residencial  Sabias,  que  especifica.  ;  Projeto  de  Lei  Nº  297/18 -
ADEILSON PEREIRA DA SILVA - Denomina Rua ISRAEL BATISTA DA SILVA,
o  logradouro  público  do  loteamento  denominado  'Jardim  Barcelona',  que
especifica;  Projeto  de  Lei  Nº  298/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  -  Dispõe
sobre a prorrogação do prazo de concessão de uso de imóvel outorgada em
favor do 'Dispensaário Antônio Frederico Ozanam'; Projeto de Lei Nº 299/18 -
EXECUTIVO  MUNICIPAL  -  Altera  dispositivos  da  Lei  n°  3.525,  de  18  de
março de 1998, que dispõe sobre loteamentos, arruamentos, retalhamentos e
imóveis  em geral;  Projeto  de  Lei  Nº  300/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL  -
Autoriza a alienação de áreas pertencentes ao Patrimônio Público Municipal,
e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 302/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL
-  Autoriza  repasse  de  recursos  financeiros  em  favor  da  entidade  que
especifica, no corrente exercício, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº
303/18 - LUIZ CARLOS DA SILVA - Dispõe sobre a criação, proteção e bem-
estar de equinos, muares e assemelhados no Município de Indaiatuba e dá
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outras providências ; Projeto de Lei  Nº 304/18 -  EXECUTIVO MUNICIPAL -
Autoriza repasse de recursos financeiros vinculados a Secretaria  Municipal
de Saúde, em favor das entidades que especifica, 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.
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,  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: 
PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO  Nº  22/18 -  A MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL  -  Dispõe  sobre  autorização  para  o  Vice-Prefeito  Municipal  de
Indaiatuba licenciar-se do cargo. 
Colocado em discussão e votação, foi  APROVADO em votação única, sendo
que o Vereador Célio Massao Kanesaki não votou, pois estava fora do Plenário
no momento da votação.
Os Projetos de Lei  nºs 289/18 e 290/18,  foram colocados para  discussão e
votação em bloco.
PROJETO DE LEI Nº 289/18 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Denomina Rua Pedro
Moreira de Souza, o logradouro público que especifica. 
PROJETO DE LEI Nº 290/18 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Denomina Rua Pedro
Fernandes Bernal, o logradouro público que especifica. 
Colocados em discussão e votação, os dois projetos foram  APROVADOS  em
votação única, sendo que o Vereador Célio Massao Kanesaki não votou, pois
estava fora do Plenário no momento da votação.
PROJETO DE LEI Nº 195/18 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Dispõe sobre a
divulgação  do  Cadastro  de  Nascentes  do  município  de  Indaiatuba  no  sítio
eletrônico da Prefeitura e dá outras providências. 
Com a palavra  o  Vereador  Alexandre  Carlos  Peres  disse  que entendia  que
protegendo nossas nascentes, estaríamos protegendo os recursos hídricos e
também garantindo água para o futuro. 
Quando superintendente do SAAE, havia designado funcionário para cadastrar
as nascentes e na época 702 haviam sido cadastradas, porém atualmente ao
procurar o cadastro o mesmo havia sumido. Diante da importância dos dados,
havia apresentado o projeto.
Seguiu falando quais os dados referentes as nascentes deveriam constar do
cadastro e estando o mesmo disponivel  no site da Prefeitura, não correria o
risco  de  sumir.  Finalizou  enfatizando  a  importância  das  nascentes  para  o
município.
Colocado em votação, foi  APROVADO em 2ª votação, sendo que o Vereador
Célio Massao Kanesaki não votou, pois estava fora do Plenário no momento da
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votação.
PROJETO DE LEI  Nº  273/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL -  Dispõe  sobre  a
instalação de mobiliários urbanos no Município, e dá outras providências. 
Com a  palavra  o  Vereador  Ricardo  Longatti  França  usou  da  palavra  para
informar aos presentes o conteudo do projeto e manifestar seu voto favorável a
ele.
Colocado em votação, foi  APROVADO em 2ª votação, sendo que o Vereador
Célio Massao Kanesaki não votou, pois estava fora do Plenário no momento da
votação.

PROJETO DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  5/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL -
Dispõe  sobre  a  alteração  da  Lista  de  Serviços  sujeitos  ao  Imposto  Sobre
Serviços  de  Qualquer  Natureza  -  ISSQN  anexa  à  Lei  n°  1.284,  de  20  de
dezembro de 1973, que institui o Código Tributário do Município de Indaiatuba,
e dá outras providências. 
Colocado em discussão e votação, foi APROVADO, em 2ª votação.
PROJETO DE LEI Nº 269/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Aprova o Orçamento
do Município de Indaiatuba para o exercício de 2019. 
EMENDAS  apresentadas  pelo  Vereador  Ricargo  Longatti  França,  conforme
estabelecido no Regimento Interno da Câmara Municipal:
I  – Emenda Modificativa  – dotação orçamentária  da Secretaria  Municipal  de
Relações  Institucionais  e  Comunicação,  (Divulgação  Institucional  –  Outros
Serviços  de  Terceiros  –  Pessoa  Jurídica)  fica  reduzida  em  R$360.000,00,
elevando-se em consequência, a dotação orçamentária da Secretaria Municipal
da Família  e do Bem Estar Social  (Apoio Financeiro  a Estudantes -   Auxílio
Financeiro a Estudante) em R$360.000,00;
II-  Emenda Modificativa  –  dotação  orçamentária  da  Secretaria  Municipal  de
Relações  Institucionais  e  Comunicação,  (Manutenção  da  Unidade  –  Outros
Serviços  de  Terceiros  –  Pessoa  Jurídica)  fica  reduzida  em  R$320.000,00,
elevando-se em consequência, a dotação orçamentária da Secretaria Municipal
da Família  e do Bem Estar Social  (Apoio Financeiro  a Estudantes -   Auxílio
Financeiro a Estudante) em R$320.000,00; e
III-  Emenda Modificativa  – dotação orçamentária  da Secretaria  Municipal  de
Relações  Institucionais  e  Comunicação,  (Divulgação  Institucional  –  Outros
Serviços  de  Terceiros  –  Pessoa  Jurídica)  fica  reduzida  em  R$61.000,00,
elevando-se em consequência, a dotação orçamentária,  do Fundo Municipal
de  Proteção  aos  Animais  (Manutenção  da  Unidade  –  Outros  Serviços  de
Terceiros – Pessoa Jurídica).
Com  a  palavra  o  Vereador  Ricardo  Longatti  França  declinou  o  valor  do
orçamento municipal para o exercício de 2019, explicou o teor de cada emenda
por ele apresentada e solicitou a RETIRADA das EMENDAS I e II.
Colocado em votação ao pedido de RETIRADA das EMENDAS I e II, o mesmo
foi APROVADO.
Colocado em votação a EMENDA III, foi APROVADA.
EMENDAS apresentadas  pelo  Vereador  Arthur  Machado  Spíndola  conforme
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estabelecido no Regimento Interno da Câmara Municipal:
I-  Emenda  Modificativa  –  dotação  orçamentária  da  Secretaria  Municipal  da
Administração,  (Manutenção  da  Unidade  –  Outros  Serviços  de  Terceiros  –
Pessoa  Jurídica)  fica  reduzida  em  R$50.000,00,  elevando-se  a  dotação
orçamentária  do Fundo  Municipal  de Proteção aos Animais (Manutenção  da
Unidade – Equipamentos e Material Permanente);
II-  Emenda Modificativa  –  dotação  orçamentária  da  Secretaria  Municipal  de
Relações  Institucionais  e  Comunicação,  (Divulgação  Institucional  –  Outros
Serviços  de  Terceiros  –  Pessoa  Jurídica)  fica  reduzida  em  R$100.000,00,
elevando-se em consequência, a dotação orçamentária do Fundo Municipal de
Proteção aos Animais (Manutenção da Unidade – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica); 
III-  Emenda Modificativa  – dotação orçamentária  da Secretaria  Municipal  de
Relações  Institucionais  e  Comunicação,  (Divulgação  Institucional  –  Outros
Serviços  de  Terceiros  –  Pessoa  Jurídica)  fica  reduzida  em  R$30.000,00,
elevando-se em consequência, a dotação orçamentária, do Fundo Municipal de
Proteção aos Animais (Manutenção da Unidade – Material de Consumo); e
IV- Emenda Modificativa  – dotação orçamentária  da Secretaria  Municipal  da
Administração,  (Manutenção  da  Unidade  –  Outros  Serviços  de  Terceiros  –
Pessoa Jurídica) fica reduzida em R$50.000,00, elevando-se em consequência,
a dotação orçamentária,  do FUNTRAN Fundo Municipal de Trânsito ( Gestão
do Trânsito).
Com a palavra o Vereador Arthur Machado Spíndola  explicou uma a uma as
emendas e solicitou  a RETIRADA das EMENDAS II  e IV e também explicou
porque o pedido de retirada das mesmas.
Colocado  em  votação  o  pedido  de  RETIRADA das  EMENDAS  I  e  IV  foi
APROVADO.
Colocado em votação as EMENDAS I e III foram APROVADAS.
Com a palavra a Vereador Luiz Alberto Pereira  disse que o orçamento atual
havia  tido  pequena  alteração  em relação  ao  do  ano  anterior.  Na educação
estava sendo destinado quase 27%  e para a saúde o valor destinado também
ultrapassava o limite previsto em lei. Pediu votos favoráveis ao orçamento.
Colocado em votação, foi APROVADO em 2ª votação.
PROJETO DE LEI  Nº 283/18 -  EXECUTIVO MUNICIPAL -  Revoga a  Lei  n°
4.595, de 06 de outubro de 2004. 
O Executivo Municipal solicitou a RETIRADA do presente projeto através do Of.
ATL nº 16/18.
Colocado em votação,  o pedido de RETIRADA foi APROVADO.
PROJETO DE LEI Nº 292/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Autoriza a concessão
de  cartão  alimentação  aos  professores  da  rede  municipal  de  ensino,  e  dá
outras providências.
O Vereador  Arthur  Machado  Spíndola,  solicitou  a  RETIRADA da   EMENDA
SUPRESSIVA, a expressão do art. 7º, apresentada por ele.
Colocado em votação o pedido de RETIRADA da EMENDAS foi APROVADO.
Com  a  palavra  o  Vereador  Alexandre  Carlos  Peres  disse  que  o  cartão
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alimentação era um pedido antigo dos professores, que era defendido por ele
há  muito   tempo.  Havia  participado  de  várias  discussões  a  respeito,  então
achava que era uma grande conquista.
Colocado em votação, o projeto foi APROVADO em 1ª votação. 
Com a palavra por Questão de Ordem o Vereador Luiz Alberto Pereira disse
que em virtude  do  grande  número de EMENDAS apresentadas  nos demais
projetos da pauta,  sendo que algumas haviam sido  apresentadas  durante  a
sessão, e como todos eles teriam a primeira votação nesta sessão, sugeria que
se  pedisse  vistas  de  todos  os  projetos  e  respectivas  emendas,  para  que
estudassem durante a semana e na próxima segunda feira, votariam todos em
regime de urgência.
Tendo  o  sr. Presidente  consultado  os  demais  Vereadores  sobre  a  sugestão
levantada pelo Vereador na Questão de Ordem, todos concordaram.
Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Pereira  solicitou VISTAS por quatro dias
de todos os Projetos, restantes da pauta.
Colocado em votação o pedido de VISTAS foi APROVADO.
Com a palavra o sr. Presidente disse que os mesmos fariam parte da pauta da
próxima segunda feira,  e se fosse necessário  convocação de extraordinária,
para a votação desses projetos, seria feita convocação para o mesmo horário
das sessões ordinárias.
PROJETO DE LEI Nº 295/18 - EXECUTIVO MUNICIPAL - Altera dispositivos da
Lei n° 3.406, de 25 de abril  de 1997, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda
Civil de Indaiatuba e dá outras providências e da Lei n° 3.892, de 27 de junho
de  2000,  que  dispõe  sobre  a  concessão  de  gratificação  pela  execução  de
trabalho especial com risco de vida aos servidores municipais que especifica, e
dá outras providências. 
PROJETO DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  7/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL -
Dispõe  sobre  o  regime  jurídico  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de
Indaiatuba. 
PROJETO DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  8/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL -
Reorganiza o Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal e o Plano de
Cargos,  Carreiras  e  Vencimentos  da  administração  direta  e  indireta  do
Município, e dá outas providências.
PROJETO DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  9/18 -  EXECUTIVO  MUNICIPAL -
Dispõe  sobre  a  estrutura  administrativa  da  Administração  Pública  direta  e
indireta do Poder Executivo do Município, reorganiza os órgãos da Prefeitura
Municipal, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR  Nº 10/18 -  EXECUTIVO MUNICIPAL -
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 7, de 05 de janeiro de 2009, que
dispõe  sobre  o  Estatuto,  Plano  de  Carreira  e  Remuneração  do  Magistério
Público do Município, e dá outras providências, e da Lei Complementar n° 26,
de 25 de março de 2015, que a alterou. 
PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR  Nº 11/18 -  EXECUTIVO MUNICIPAL -
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 24, de 10 de setembro de 2014, que
dispõe sobre a Reforma Administrativa e reorganização do Quadro de Pessoal
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do SEPREV - Serviço de Previdência  e Assistência à Saúde dos Servidores
Municipais de Indaiatuba, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR  Nº 12/18 -  EXECUTIVO MUNICIPAL -
Reorganiza  a  estrutura  administrativa  e  o  quadro  de  pessoal  do  Serviço
Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR  Nº 13/18 -  EXECUTIVO MUNICIPAL -
Reorganiza  a  estrutura  administrativa  e  o  quadro  de  pessoal  da  Fundação
Indaiatubana de Educação e Cultura - FIEC, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR  Nº 14/18 -  EXECUTIVO MUNICIPAL -
Reorganiza a estrutura administrativa e o quadro de pessoal da Fundação Pró-
Memória de Indaiatuba, e dá outras providências. 
O Projeto de Lei nº 295/2018 e os Projetos de Lei Complementar nºs: 7/2018;
8/2018;  9/2018;  10/2018;  11/2018;  12/2018;  13/2018  e  14/2018,  tiveram  a
votação adiada, devido   a aprovação de Vistas por 4 dias ao Vereador Luiz
Alberto Pereira.
Com a palavra o sr. Presidente CONVOCOU, todos os Vereadores para  sessão
SOLENE no dia  07 de dezembro do corrente, às 19h00min, para a outorga de
Títulos Honoríficos de Cidadão Indaiatubano e Cidadão Benemérito “Dr. Caio
da Costa Sampaio”.
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 Ricardo Longatti França explicou aos presentes que
na palavra livre os Veredores podiam discursar sobre qualquer  assunto, que
poderiam ser diferentes das matérias lidas e votadas durante a sessão.
A seguir  disse que era justo o estabelecimento de gratificação aos Guardas
Municipais,    mas   também, era necessário  rever  quanto ao pagamento de
horas extras aos Guardas Municipais, cuja maneira como era previsto o cálculo
para elas, dava como resultado um valor menor do que  o recebido por horas
normais de trabalho.
Fez comentários sobre os relevantes serviços prestados pela Guarda Civil   à
população  e  da  necessidade  de  se  aprovar  nova  forma de  cálculo  para  o
pagamento de horas extras a eles.
A seguir  falou sobre a aquisição de dois novos veículos para a Câmara e a
repercussão de tal aquisição, dizendo já ter dado seu posicionamento na Rádio
Jornal, de que achava que não era o momento para a compra dos veículos.
Explicou que se tratava de uma decisão administrativa que não passava pelo
Plenário da Casa e que não havia nenhuma irregularidade nas aquisição, mas
que em sua opinião não era o momento apropriado para isso.
Com a palavra o Vereador Alexandre Carlos Peres disse que abordaria  dois
assuntos:  em relação  à reestruturação  o  Líder  de  Governo  havia  tomado a
decisão certa, pois apenas ele havia apresentado 23 emendas.
Seguiu  discorrendo  sobre  a  necessidade  de  se  discutir  amplamente  a
reestruturação, porque envolvia cinco mil famílias. Mencionou  reunião com os
Secretários sobre os projetos, dos questionamentos feitos por ele na ocasião e
das explicações dadas pelos mesmos. 
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Havia apresentado 23 emendas e isso tinha que ser tratado de maneira muito
séria.  Enfatizou  a  importância  dos  projetos  e  a  necessidade  de  discuti-los
amplamente  com todos os interessados.
A outra questão, que já havia se manifestado publicamente e que não podia
deixar de se manifestar, era em relação a aquisição dos dois Corollas para uso
da Câmara. Isso não passava pelo Plenário, era uma decisão administrativa, da
qual já havia dito ser contrário, por achar não ser o momento  para essa compra
nos dias de hoje.
Com a palavra o Vereador Arthur Machado Spíndola disse que em relação a
reestruturação, haviam tido reunião onde o Executivo havia informado que tinha
a aprovação total da APEOESP e do Sindicato. Agradeceu a APEOESP por te-
los  alertado de que o  projeto,  que havia  chegado aqui  e  ido  para  votação,
continha mentiras, por isso era muito importante a comunicação, pois,  havia
sido  através  das  informações  recebidas  que  haviam  apresentado  mais  de
quarenta emendas, todas baseadas nessas informações.
Quanto a aquisição dos carros, todos já haviam dito que não passava  pelo
Plenário,  era  uma  decisão  administrativa,  mas  não  havia  ilegalidade  no
processo.
Com a palavra o Sr. Presidente disse que a frota da Câmara consistia em cinco
veículos,  sendo  dois  marca  Peageot,  de  2011,  e  três  Corollas,  e  com  a
padronização da frota, haviam sido adquiridos dois Corollas e os dois Peageot
seriam doados à Prefeitura.  
Finalizou agradecendo a presença de todos.
Nada mais havendo a se tratar, às 19h03min, 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


