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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE 

Em 1º de janeiro de 2021 

 

Às dez horas do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte um, 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 1ª Sessão Solene para instalação da legislatura 

municipal e para a posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito do município de Indaiatuba, 

eleitos para o quadriênio 2021-2024. Com a palavra, o Mestre de Cerimônia, Sr. Agnaldo 

Oliveira, desejou boas vindas, agradeceu a presença de todos e convocou o Sr. Vereador 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, eleito com o maior número de votos, para presidir a sessão. 

Em seguida, o Mestre de Cerimônia procedeu à chamada em ordem alfabética dos demais 

vereadores eleitos:  ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA, ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA 

MARIA DOS SANTOS BANWART, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUIS LEPINSK, 

LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, LUIZ CARLOS DA SILVA, OTHNIEL 

HARFUCH, SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS, e convidou todos 

os presentes a cantarem o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Indaiatuba. Com a palavra, o 

Sr. Presidente convidou o Sr. Vereador HÉLIO ALVES RIBEIRO para secretariar a sessão 

solene e apresentar as declarações de bens e os diplomas eleitorais dos vereadores eleitos. 

Com a palavra, o Sr. Secretário fez a leitura dos diplomas eleitorais e declarações de bens 

entregues de todos os vereadores eleitos: ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA, ALEXANDRE 

CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS BANWART, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE 

LUIS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, LUIZ CARLOS DA 

SILVA, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA 

CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou aos 

vereadores eleitos que se colocassem de pé para a prestação do compromisso, nos termos 

do artigo 7º, parágrafo 3º, do Regimento Interno: “Prometo exercer, com dedicação e lealdade, 

o meu mandato, respeitando a constituição e as leis e defendendo os interesses do município”. 

Presidente e demais vereadores eleitos repetiram em voz alta: “Assim o prometo”. Dando 

continuidade, o Sr. Presidente declarou-os empossados para o exercício do mandato de 

vereador do Município de Indaiatuba na 18ª Legislatura, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de 

dezembro de 2024. Após, o Sr. Presidente nomeou os(as) Srs(as). Vereadores(as) LEANDRO 

JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS DA SILVA e SILENE SILVANA CARVALINI para comporem a 
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Comissão de Honra  e conduzir ao Plenário os Srs. Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, NILSON 

ALCIDES GASPAR e TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO; e solicitou ao Sr. Secretário que 

apresentasse as declarações de bens e os diplomas dos Srs. Prefeito e Vice-Prefeito eleitos. 

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou aos Srs. Prefeito e Vice-Prefeito eleitos que se 

colocassem de pé para a prestação do compromisso, nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º, 

do Regimento Interno: “Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o meu mandato, 

respeitando a constituição e as leis e defendendo os interesses do município”. Prefeito e Vice-

Prefeito eleitos repetiram em voz alta: “Assim o prometo”. Dando continuidade, o Sr. 

Presidente declarou-os empossados para o exercício do mandato de prefeito e vice-prefeito 

do Município de Indaiatuba na 18ª Legislatura, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 

2024, convidando-os para comporem a Mesa. Procedeu-se à assinatura da Ata de Posse do 

cargo de Prefeito Municipal pelo Sr. NILSON ALCIDES GASPAR. Em seguida, o Sr. 

Presidente passou a palavra para os(as) Srs(as). Vereadores(as) eleitos fazerem o discurso 

de posse, em ordem alfabética: ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA, ALEXANDRE CARLOS 

PERES, ANA MARIA DOS SANTOS BANWART, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUIS 

LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, LUIZ CARLOS DA SILVA, 

OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI e 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS, e aos Srs. Vice-Prefeito e Prefeito eleitos, TÚLIO JOSÉ 

TOMASS DO COUTO e NILSON ALCIDES GASPAR. Com a palavra, o Sr. Vereador 

RICARDO LONGATTI FRANÇA fez o discurso de posse e seu agradecimento final. Nada 

mais havendo a se tratar, às onze horas e vinte e seis minutos, deu-se por encerrada a sessão 

e de tudo, para constar, foi lavrada esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada 

pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário. 

  

RICARDO LONGATTI FRANÇA HÉLIO ALVES RIBEIRO 

Presidente  Secretário 
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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 1ª SESSÃO SOLENE 

Em 01 de janeiro de 2021 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Senhoras e senhores, muito bom dia a 

todos. Sejam todos muito bem-vindos esta manhã à Câmara Municipal de Indaiatuba. 

Aproveitamos desse momento para desejar a todos um ano novo de muita paz e saúde. E a 

todos os nossos sentimentos a todas às famílias enlutadas pela Covid durante o ano passado e 

também até este momento. Agradecemos inicialmente a todas as autoridades que nos honram 

com suas presenças. Atendendo ao rigor das leis da Constituição Federal, da Lei Orgânica do 

município de Indaiatuba e do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, damos início à sessão 

solene para a instalação da legislatura municipal e para a posse dos vereadores, prefeito e vice-

prefeito do município de Indaiatuba eleitos para o quadriênio dois mil e vinte e um a dois mil e 

vinte e quatro. Para presidir a sessão solene convidamos a este Plenário, nos termos do artigo 

16, capítulo da Lei Orgânica do município, o vereador eleito nas eleições municipais de dois mil 

e vinte como o maior número de votos o Senhor Ricardo Longatti França.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Convidamos a este Plenário os 

vereadores eleitos para a décima oitava legislatura. Adalto Missias de Oliveira.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Alexandre Carlos Peres.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Ana Maria dos Santos Bannwart.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Hélio Alves Ribeiro.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Jorge Luís Lepinsk.  

[Aplausos]  
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MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Leandro José Pinto.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Luiz Carlos Chiaparine.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Luiz Carlos da Silva.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Othniel Harfuch.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Sirlene Silvana Carvalini.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): E Wilson José dos Santos.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Aproveitamento este momento também 

para agradecer conosco a presença do vereador que nos honra com a sua presença, Luiz Alberto 

Pereira, o Cebolinha. Agradecimentos também da Prefeitura de Indaiatuba, os secretários, 

secretária de Relações Institucionais e Comunicação, Dra. Graziela Milani, agradecemos 

também ao secretário de Negócios Jurídicos, Vanderlei José Boni, secretário da Habitação, 

Emerson Vale, e a secretária de Cultura, Tânia Castanho. E aos agradecimentos também às 

intérpretes de Libras que estão conosco, Débora e também Jennifer.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Bem, neste momento, solicitamos a todos 

que se possível se coloquem em pé para juntos entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Estamos 

com um pequeno problema técnico já sendo resolvido e dentro de instantes estaremos 

executando o Hino Nacional Brasileiro. Aproveitamos também para registrar aqui que também 

estamos transmitindo ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal de Indaiatuba.  

[Execução do Hino Nacional Brasileiro] 

[Execução do Hino de Indaiatuba] 
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MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Todos podem ficar à vontade. E neste 

momento, para conduzir esta sessão, eu passo novamente a palavra ao presidente dessa Casa, 

Senhor Ricardo Longatti França.  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Primeiramente bom dia a todos. 

Declaro aberta a sessão solene de Indaiatuba... de instalação da décima oitava legislatura de 

primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro 

e de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos. Solicito que o mestre de cerimônias 

proceda à chamada em ordem alfabética dos demais vereadores eleitos.  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): Adalto Messias de Oliveira. Alexandre 

Carlos Peres. Ana Maria dos Santos Bannwart. Hélio Alves Ribeiro. Jorge Luís Lepinsk. Leandro 

José Pinto. Luiz Carlos Chiaparine. Luiz Carlos da Silva. Othniel Harfuch. Ricardo Longatti 

França. Sirlene Silvana Carvalini. E Wilson José dos Santos.  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Obrigado. Convido nosso colega, 

vereador Hélio Ribeiro, para secretariar essa sessão solene e a apresentação da declaração de 

bens dos diplomas eleitorais dos vereadores eleitos.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Bom dia. Bom dia a todos. Farei a leitura dos diplomas e 

declarações aqui entregues: “Adalto Messias de Oliveira, entregue. Alexandre Carlos Peres, 

entregue. Ana Maria dos Santos Bannwart, entregue. Hélio Ribeiro, entregue. Jorge Luís 

Lepinsk, entregue. Leandro José Pinto, entregue. Luiz Carlos Chiaparine, entregue. Othniel 

Harfuch, entregue. Ricardo Longatti França, entregue. Silene Silvana Carvalini, entregue. Wilson 

José dos Santos, entregue”.  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Perfeito, Hélio. Solicito aos 

senhores e senhoritas... e senhoras vereadores eleitos que se coloquem em pé para a prestação 

do compromisso nos termos do artigo 7º do § 3º do Regimento Interno. Lerei o termo de 

compromisso, e após a leitura todos deverão repetir comigo a frase “assim eu prometo”. É muita 

emoção, né, gente?  

“Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a Constituição e as 

leis e defendendo os interesses do município. Assim eu prometo”. Perfeito. Todos podem se 

sentar. Declaro-os empossados para o exercício do mandato de vereador no município de 

Indaiatuba na décima oitava legislatura de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e 

um de dezembro de dois mil e vinte e quatro.  
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[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Agora faço a nomeação da 

comissão de honra, que buscará e trará ao Plenário o prefeito e vice-prefeito eleitos de 

Indaiatuba. Para isso, nomeio os vereadores Leandro, Luiz Carlos e a nossa vereadora Silene.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Solicito agora que o senhor primeiro 

secretário, Hélio Ribeiro, apresente as declarações de bens e os diplomas eleitorais do seu 

prefeito, Nilson Alcides Gaspar, e do vice-prefeito, Tulio José Tomass do Couto.  

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: “Nilson Alcides Gaspar, entregue. Tulio José Tomass do 

Couto, entregue”.  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Agora farei o momento do 

compromisso das autoridades. Nos termos do artigo 7º do § 3º do Regimento Interno, lerei o 

termo de compromisso, após a leitura, ambos deverão repetir a frase “assim eu prometo”. 

“Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a Constituição e as 

leis, defendendo os interesses do município”.  

SENHOR PREFEITO (NILSON ALCIDES GASPAR): Assim eu prometo.  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Perfeito. Declaro-os empossados 

para o exercício do mandato de prefeito e vice-prefeito do município de Indaiatuba pela décima 

oitava legislatura de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de 

dois mil e vinte e quatro e convido o senhor prefeito e o vice-prefeito a comporem a Mesa.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS (AGNALDO OLIVEIRA): E neste momento teremos também a 

assinatura da Ata de posse do cargo de prefeito municipal ao cidadão Nilson Alcides Gaspar pela 

Prefeitura de Indaiatuba. E uma salva de palmas ao prefeito reeleito, juntamente ao seu vice.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Neste momento passarei a palavra 

para cada um dos vereadores eleitos aqui para que vocês possam fazer o seu discurso de posse, 

para que vocês honrem e abrilhantem ainda mais essa linda primeira sessão que mostra o 

primeiro passo, o primeiro sonho, o suspiro de cada um que está aqui. Então acho muito bacana 

cada um de vocês poderem ter esse espaço para poder fazer essa parte tão importante, que é 
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um discurso que é marcante para a carreira, para a trajetória, para vida de cada um de vocês. 

Eu vou fazer em ordem alfabética. Primeiro vereador a poder usar a palavra é o Adalto Missias 

de Oliveira.  

VEREADOR ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA: Bom dia a todos. Quero primeiramente 

agradecer a Deus por nós estarmos todos aqui. Quero desejar a todos um feliz ano novo e seja 

um ano de benção a todos vocês. Quero parabenizar todos os vereadores eleitos, e esse pessoal 

que está vindo novo, meus parabéns para vocês, que façam um ótimo trabalho. Aqui não é fácil 

a gente viver aqui dentro da Câmara, entendeu? Tudo o que você faz às vezes você contenta 

um, descontenta outro. Mas eu quero aqui agradecer todo o pessoal que está aqui, a minha 

família, Murilo, Ricardo, Jonas, Eliana, a Yasmin, Ana Elisa, a minha esposa Luciana, meu filho 

Murilo e o João Paulo. Então, quero desejar a vocês um feliz ano novo. O que eu tinha que falar 

para vocês é isso, eu sou um vereador de cinco mandatos já e quero fazer um ótimo trabalho. 

Às vezes a gente tem que sair da onde a gente está para a gente fazer uma outra coisa na 

prefeitura. Então, estou aguardando isso aí, pode ser que eu vou para a prefeitura e lá também 

eu vou atender todos vocês do mesmo jeito que eu tivesse na Câmara, e podem contar comigo. 

Muito obrigado. E quero parabenizar também o nosso prefeito Gaspar pela excelente votação, 

Gaspar, que vocês tenham um ótimo trabalho mais uma vez, Doutor Tulio também, todos vocês. 

Obrigado.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Perfeito. Agora convido nosso 

vereador Alexandre Carlos Peres.  

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Bom dia a todos. Quero cumprimentar meus 

colegas que já eram vereadores, já eram colegas, quero cumprimentar os novos colegas aqui, 

sejam bem-vindos. Quero cumprimentar meus amigos aqui da Mesa, meu querido amigo, meu 

querido irmão, Tulio, nosso colega Gaspar, o Ricardo, o Hélio, enfim. Cumprimentar também a 

todos os presentes, cumprimentar a todos que estão nos assistindo via Youtube e via Facebook 

e também quero cumprimentar as pessoas, os eleitores que acreditaram em mim e que 

apostaram em mim em mais um mandato. A responsabilidade é muito grande, o Adalto comentou 

aqui, não é fácil ser vereador. Eu acho que se as pessoas entendessem o que é ser vereador e 

a responsabilidade que têm, o respeito seria muito maior. Infelizmente, muitos menosprezam a 

função de vereador, e ela é fundamental para administração de uma cidade e ela é fundamental 

para o desenvolvimento de uma cidade. Eu fui no mandato passado líder da oposição, mas quero 
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deixar bem claro que eu fui o líder de uma oposição que em quase praticamente todos os seus 

momentos utilizava do bom senso. Eu acho que de todas as oposições que Indaiatuba teve foi 

uma das oposições que mais bom senso usou. Prova disso foi que de cem por cento dos projetos 

de lei que o Executivo enviou, nós, da oposição, votamos a favor em no mínimo noventa e cinco 

por cento dos projetos. E isso aí às vezes não fecha a conta, a oposição tem que ficar votando 

contra, não. Oposição séria e que usa o bom senso não é assim que funciona e é assim que nós 

conduzimos essa legislatura, sempre vendo, o que era importante e bom para a cidade tinha o 

nosso apoio. Eu cumpri, o vereador, ele tem três principais funções, e eu cumpri, eu as cumpri 

de maneira muito séria e muito determinada. Uma das principais funções é a questão da 

legislatura, de legislar, apresentar projetos de leis, votar ou rejeitar projetos de lei. Eu fui o 

vereador que mais apresentou projetos de lei na legislatura passada. A outra função do vereador 

é fiscalizar a administração, fiscalizar o Executivo. Eu fui o vereador que mais apresentou 

requerimentos na legislatura passada. E uma terceira função é orientar a população. Eu dei 

orientações, eu fiz, eu proporcionei mais de dez mil atendimentos orientando a população da 

melhor maneira possível. Tudo isso está me dando uma bagagem, eu começo esse segundo 

mandato muito, mas muito melhor, muito mais maduro do que eu comecei quatro anos atrás. 

Essa bagagem com certeza vai me proporcionar um mandato muito mais consciente e muito 

mais em prol da nossa cidade, em prol do que for melhor para nossa sociedade. Enfim, eu quero 

desejar ao prefeito Gaspar uma excelente administração, porque eu gosto, eu amo essa cidade 

e eu torço, independente de ser oposição, de ser situação, eu torço para uma boa administração 

porque todos nós ganhamos assim. Então, dê coração, Gaspar, eu desejo uma excelente 

administração. E acho que todo o povo de Indaiatuba, quem votou em você e até quem não 

votou em você também quer isso, porque daí todos nós ganhamos. Então que Deus proteja, 

Deus abençoe essa cidade e essa querida e amada Indaiatuba. Muito obrigado.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Convido agora a nossa vereadora 

Ana Maria dos Santos Bannwart.  

VEREADORA ANA BANNWART: Bom dia a todos. É com muito amor, é com muito carinho que 

eu estou aqui e me dirijo a vocês. Agradecer a Deus essa oportunidade. Venho como uma mulher 

guerreira representar a mulher, a mãe, a esposa, a filha, né? Aquela que vem com o coração 

que abraça todos os que precisam. Quero dar parabéns ao nosso prefeito Gaspar, mais uma vez 

aí na luta, Tulio, parabéns. Parabéns, Ricardo, parabéns, Hélio, boa sorte a todos. Venho para 

acrescentar, fazer aquilo que for necessário, representar os eleitores que me colocaram aqui. 
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Que possam... e contem comigo, estaremos trabalhando todos juntos para o bem do povo. Muita 

luz, muita sabedoria, muito discernimento e sucesso para todos. Contem comigo. Muito obrigada, 

família, por estar sempre presente na minha vida, me apoiando. Obrigada aos amigos que 

sempre ali me dando força e que me trouxeram até aqui. Aos eleitores carinhosos que tenho, 

pessoas que eu respeito e que sempre terão o meu respeito aqui nessa Câmara. Aqui farei o 

que for possível, o que for permitido. Como eu sempre falo, venho para acrescentar. Muita luz a 

todos, gratidão e um ano maravilhoso, um ano feliz para todos nós. Gratidão, gratidão e gratidão.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Agora passo a palavra ao Hélio 

Alves Ribeiro para que também faça uso da palavra nesse momento de posse.  

VEREADOR HÉLIO RIBEIRO: Bom dia a todos mais uma vez, quero aqui cumprimentar o 

presidente Ricardo França, e em nome dele, todos meus colegas vereadores. Cumprimentar o 

prefeito Nilson Gaspar, o vice-prefeito, Dr. Tulio, em nome da minha esposa Sandra, 

cumprimentar a todos os presentes. É, é como a gente quando fazia aquelas... tinha aqueles 

comícios ou quando a gente vai falar, não tem um momento que você não sente um friozinho na 

barriga, né? Ainda mais num momento como esse, depois de um ano tão complicado, nós 

chegarmos até aqui, nós, eleitos vereadores, prefeitos, vocês, e o que temos que fazer é 

agradecer. Agradecer a Deus por essa dádiva de estarmos vivos, apesar dos pesares estamos 

vivos e continuaremos em nome de Jesus. Vou ler um trecho aqui, tinha umas dez folhas aqui 

eu vou ler só cinco, tá? Mas eu juro que vai ser rapidinho, tá bom? Essa é a quarta vez que passo 

essa situação indescritível. A poetisa Adélia do Prado escreveu que “minha tristeza não tem 

pedigree, já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô”. Sou assim também, meus 

avós, meus pais, me legaram a vontade da alegria, sobretudo, quando se há motivo forte para 

comemoração, como casamento com a Sandra, nascimento das minhas filhas, o título mundial 

do Palmeiras. O Palmeiras não tem mundial ainda, cara, esqueci. Mas tá bom, vai ter um dia. E 

ser empossado como representante de um povo tão maravilhoso quanto o povo de Indaiatuba. 

Momento único, especial, com todos os seus mínimos detalhes já gravados na memória por toda 

minha existência. Tudo isso aliado a uma sensação de contentamento, de dever cumprido e até 

um certo bobo deslumbramento consigo mesmo, de se achar com atributos maiores do que 

realmente se tem. São reações que me parecem comuns e naturais e que presumo não são só 

minhas, mas presentes em todos os amigos aqui empossados. Pastor Martin Luther King fez o 

mais belo discurso da história no qual descreve seus maravilhosos sonhos de justiça e de 

prosperidade para todos, independente do credo ou cor da pele: “Eu tenho um sonho, que um 
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dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão niveladas, os lugares 

mais acidentados se tornarão planícies e os lugares mais tortuosos se tornarão retos e a glória 

do senhor será revelada e todos os seres a verão conjuntamente. Com essa fé, poderemos 

transformar as dissonantes discórdias da nossa cidade, do nosso país em uma linda sinfonia da 

fraternidade”. Meus amigos e amigas, vejo agora que estava enganado, não podemos pouco, 

podemos muito. Indaiatuba é uma cidade inigualável, a mais linda e hospitaleira das cidades. E 

acima de tudo, carregada de uma esperança de dias melhores que nos motivam a arregaçar as 

mangas e sair à luta. Falei que era dez, vocês não acreditaram. Enfim, há um longo caminho a 

ser trilhado e certamente se o trilharmos juntos confiantes uns nos outros e irmanados esse 

caminho será mais curto, mais alegre e sombreado, pois como escreveu o poeta inglês John 

Donne: “Nenhum homem é uma filha isolado em si mesmo, todos são parte do continente, uma 

parte de um todo, por isso, não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti”. Feliz 

ano novo, que Deus os abençoe. Meu muito obrigado.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Passo agora a palavra ao Jorge 

Luis Lepinsk, o Pepo.  

VEREADOR PEPO: Bom dia a todos, imprensa aqui presente. Gostaria de agradecer a Deus, 

aos nossos companheiros, aos que aqui já estavam, e aos novos desejar boas-vindas. E 

agradecer também aos funcionários dessa Casa, pessoal do jurídico, a faxineira, o pessoal que 

faz o café, que estão trabalhando aqui para montar essa estrutura para a gente. E os demais, 

todas as secretarias aqui da Casa. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer à minha 

equipe, em nome da minha esposa, agradecer à minha família. E dizer para vocês que 

continuarei trabalhando em prol dos interesses da nossa população, como eu sempre fiz. 

Acredito eu que o vereador é a autoridade mais próxima do munícipe, é aquele que leva as 

pequenas coisas para o prefeito, não o vereador que faz aqueles números e leis, porque o Brasil 

é o campeão de leis, né? E por isso eu fui o vereador que mais apresentou indicações. O meu 

primeiro ano de 2017 e no meu segundo ano também. Indicações é o quê? É aquela pequena, 

aquela pequena coisa que um morador de um bairro precisa, é disso que o povo precisa. O 

vereador não está aqui para fazer obras faraônicas. O vereador está aqui para apoiar o governo, 

para trabalhar junto com o governo, discutindo, sim, os projetos de interesse da população, não 

concordando tudo, porque eu acredito que a cidade é como um barco, todos nós temos que 

remar para um lado só, e se cada um... Em cidades a gente já viu que a Câmara vai contra o 

Executivo, a cidade não anda, e Indaiatuba é diferenciada por isso, porque nós temos a maioria, 
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e a maioria aqui trabalha junto com o governo e é dessa maneira que eu quero trabalhar meus 

próximos quatro anos como vereador. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um e 

feliz ano novo.  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Convido agora o vereador Leandro 

José Pinto.  

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Bom dia a todos, bom dia a toda a imprensa. Gostaria 

aqui de dar os parabéns aos vereadores eleitos, aos novos vereadores, aos reeleitos, a gente 

sabe que é difícil, passamos por um ano atípico, um ano que foi difícil fazer campanha. E também 

gostaria aqui de parabenizar a todos os candidatos que não foram eleitos, porque sem eles não 

estaríamos aqui. Queria aqui dar os parabéns aqui aos secretários, às autoridades presentes, 

ao Cebolinha, eterno vereador, uma pessoa que gostaria de estar junto, mas infelizmente pela 

lei, que eu acho é uma infeliz lei, ficou fora com uma votação expressiva. Gostaria aqui de dar 

parabéns ao prefeito Nilson Gaspar, uma votação expressiva que provou seu trabalho, mostrou 

o quanto foi valoroso a sua dedicação. Parabéns, Tulio. Parabéns a todos. Gostaria dizer que 

vim nessa Casa para aprender e somar, como a Ana falou. Sou um rapaz jovem, trabalhador e 

gosto de aprender. Vim dizer aqui que vim legislar para a população, para o povo, porque eu tive 

dois quatrocentos e quarenta e nove votos do povo. Tenho certeza que o nosso prefeito Nilson 

Gaspar, juntamente com os nossos vereadores, vai nos representar e saber lidar com nossas 

reivindicações. Quero agradecer aqui ao meu grupo de apoiadores, que muitos não acreditavam 

no meu trabalho, muitos não, a maioria não acreditava, mas o meu grupo de apoiadores, a minha 

família que aqui está presente, acreditou, e no dia quinze de novembro nós provamos com uma 

votação expressiva que podemos ser. Obrigado aqui à minha esposa, Fernanda, ao meu filho, 

Caio, ao Renato, Dr. Juliano, Fernando, meu sogro, [ininteligível], D. Sônia, minha sogra, minhas 

irmãs, Adriana, Tânia, a minha belíssima mãe, Elisabete, representando meu pai, o Carlinhos da 

Sosil, que eu sou nascido e criado da Vila Costa e Silva, eu sei o que é pobreza, e como disse, 

vou legislar para a população. Espero que meus amigos aqui da Casa possam estar comigo e 

possamos fazer um legado porque o povo precisa, a política está desacreditada, mas tenho 

certeza que nesses quatro anos poderemos fazer muito melhor para a nossa Indaiatuba. Um 

feliz ano novo. Muito obrigado.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Passo agora a palavra ao nosso 

vereador Luiz Carlos Chiaparine.  
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VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Bom dia a todos. Bom dia, nosso presidente, 

Ricardo. Ricardo está presidindo a Mesa, está bonitão. Gaspar, Tulio, os vereadores eleitos, né? 

População, secretários, cumprimentar minha grande amiga Tânia, em nome dela, cumprimento 

todas as pessoas aqui. Acho que cada um vai falando um pouquinho, né? Para não ser repetitivo, 

mas como o Adalto falou já de início, a gente... esse ano difícil, a gente tem que agradecer, né? 

Primeira coisa. Agradecer a Deus, à nossa família, nossos amigos, as pessoas que nos 

ajudaram. Agradecer a minha esposa Soraia, em nome de quem agradeço a todas as pessoas 

que me ajudaram, que participaram dessa campanha, os funcionários da Câmara, né? Eu falo 

que foi um ano difícil, mas eu acho que não existe ano fácil, né? A gente... faz parte da gente 

sempre estar: ano que vem vai ser melhor, ano que vem vai ser melhor, mas acho que na vida 

da gente não existe nada fácil, né? Tudo é conquistado, tudo é trabalhado, sem trabalho, sem 

luta, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, acho que é importante aqui, como todos 

falaram nessa Casa, acho que eu e o Adalto aí somos os mais antigos, é ter paz entre os 

vereadores, né? Aqui ninguém é inimigo de ninguém, todos foram eleitos e acho que é o que a 

gente tem que buscar é sempre o bem da comunidade, o bem da população, né? Como o 

Alexandre falou, votar em projetos que vão nos ajudar e ter noção do que a gente faz aqui dentro, 

né? Reforçar meu compromisso com o Gaspar, junto com a base, viu, Gaspar? Gaspar é uma 

pessoa que já conheço ele há muitos anos, extremamente competente e trabalhador e não seria 

diferente eu já aqui no primeiro dia manifestar meu apoio ao seu trabalho, né? Pessoa que 

realmente merece o nosso respeito. Gente, colocar à disposição de vocês, né? Que todos são 

iguais, independente dos votos, do partido, todos foram eleitos. E o que eu peço é que a gente 

seja amigo. Tem as diferenças, lógico que faz parte, mas o que a gente fala, o que vale na política 

é o fio do bigode, né? Que a gente possa ter confiança e amizade entre nós, que passa muito 

rápido. Vocês vão ver que num piscar de olhos nós já estamos em dois mil e vinte e quatro. Muito 

obrigado a todos.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Convido agora para que faça uso 

da palavra, professor Luiz Carlos da Silva.  

VEREADOR PROF. LUIZ CARLOS: Bom dia a todos, Sr. Presidente, Ricardo França, Senhor 

Prefeito Nilson Gaspar, vice-prefeito Tulio, secretário Hélio, os demais vereadores e vereadoras. 

Eu quero aqui expressar a minha gratidão por compartilhar com vocês os próximos quatro anos, 

que, como disse o Chiaparine, nós vamos ter muitos debates, mas que sejam debates produtivos. 

Aqui está o resultado de uma teimosia, professor Luiz Carlos, alguns anos atrás, muitos tentaram 
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me jogar lá para baixo, você não vai conseguir, você não tem esse espírito político. Em dois mil 

e dezenove iniciou-se uma jornada em minha vida muito difícil, confesso a vocês que eu nunca 

estive tão perto da morte. Ali muitos familiares me pediram, amigos que me visitaram lá na UTI, 

colocaram: “Luiz Carlos, deixa isso para lá, viva sua vida, você já está bem”. Mas aqui tinha um 

sonho e através desse sonho eu tenho certeza absoluta, com o poder que Deus me deu, eu me 

curei, eu me curei de um câncer em dois mil e vinte. Quando eu estive na sala do prefeito Gaspar 

em fevereiro, ano passado, eu acredito que o Gaspar olhou para mim e falou assim: “Esse não 

vai, não”. Eu estava mais ou menos uns vinte quilos menos do que estou hoje, eu falei para o 

Gaspar: Eu vou vencer. E fui à luta. Eu venci primeiramente a minha doença, depois dessa 

batalha que eu ganhei, chamei meus amigos e coloquei: Eu quero ser vereador dessa cidade. 

Chamei minha família e coloquei para eles: Eu tenho um sonho. E eles prontamente me deixaram 

à vontade: “O que você decidir nós estamos com você”. E aqui eu quero agradecer a todas as 

pessoas que caminharam junto comigo, representadas aqui pela minha esposa [ininteligível], 

com os meus filhos. E o que eu gostaria de dizer, a luta é árdua, mas a gente consegue. Eu 

tenho aqui um pequeno texto que eu escrevi, que complementa um pouco do que eu me 

expressei.  

É com muito orgulho e com profundo sentimento de responsabilidade que assumo hoje o 

mandato de vereador. Esse desafio só aceitei por ter a plena convicção de que não estaria 

sozinho. Então, primeiro quero agradecer a Deus pelo suporte espiritual que tem me dado. 

Agradeço novamente minha família, que sempre esteve comigo, agradeço todos os meus 

amigos, que tiveram essa caminhada, aliás, essa grande família, que não é somente Luiz Carlos, 

[ininteligível], Carol, Helena, Rodolfo, William, Artur, João Vitor e Pietro. Eu costumo dizer que a 

grande família é meta(F), minha grande família meta(F) é composta de mais de cento e cinquenta 

pessoas. E junto com essa família nós agregamos agora um pouco mais, tem mais uns quarenta, 

cinquenta aí de campanha que vai incorporar aí nessa grande família meta(F). Sempre estiveram 

comigo nos projetos que me proponho a realizar e depositaram em mim a confiança nesse 

projeto. Estou muito confiante de que este projeto que se inicia será pautado pela busca 

incansável de melhorias para a nossa maravilhosa cidade e a população de Indaiatuba. Não irei 

esmorecer em relação às justas reivindicações de nossos munícipes. Podem ter certeza, eu 

estarei pronto a ajudar cada munícipe dessa cidade. Em minha campanha coloquei: Onde tiver 

uma criança precisando de minha ajuda, eu estarei lá. Onde tiver um jovem precisando da minha 

ajuda, eu estarei lá. Onde tiver um cidadão precisando de minha ajuda, eu estarei lá. Contem 

sempre comigo. Agradeço mais uma vez e deixo uma mensagem que vale a pena pensar: “Sem 
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sonhos, a vida não tem brilho, sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os 

sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para 

executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir”. Augusto Cury. Quero 

desejar aqui que nós tenhamos um ano novo maravilhoso, desejo a todos vocês um feliz ano 

novo e muito obrigado a todos.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Convido agora o Doutor Othniel 

Harfuch.  

VEREADOR DR. OTHNIEL: Bom dia a todos. Como muitos colegas já fizeram, eu quero 

começar agradecendo, agradecendo primeiro à minha família, minha esposa Iara, meus filhos 

Beatriz e Gabriel. Porque muitas vezes eu já escutei do Doutor Tulio que essa vida política acaba 

nos afastando, e é verdade, o tempo que a gente já tem junto não é muito grande, mas eu decidi 

que estava na hora de fazer um pouco mais por essa cidade. E eu queria agradecer ao prefeito 

Nilson Gaspar, ao Doutor Tulio, ao Reinaldo Nogueira, que foram meus incentivadores, meus 

apoiadores. Queria agradecer a todo o pessoal que trabalhou junto comigo, em particular, ao 

Tomass, que sempre esteve ao meu lado. E confirmar minha promessa de campanha, que é 

continuar trabalhando pelo cidadão. Eu vim para tentar ajudar a fazer dessa cidade maravilhosa 

uma cidade melhor ainda, apoiando, com certeza, o prefeito Nilson Gaspar e Doutor Tulio. Então, 

gente, bom ano novo para todos nós. E eu espero realmente fazer jus aos votos que eu obtive 

nessa eleição. Muito obrigado.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Convido agora a nossa vereadora 

Silene Silvana Carvalini.  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Bom dia a todos. Quero primeiramente 

cumprimentar o presidente em exercício, Ricardo França, em nome de quem eu cumprimento 

todos os vereadores e vereadora. Cumprimentar nosso prefeito Nilson Gaspar, Doutor Tulio e 

cumprimentar o público que está aqui presente, autoridades presentes, imprensa, funcionários 

desta Casa. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter me concedido novamente este 

mandato. Agradecer aos meus pais, meus familiares, por todo o incentivo, por todo o apoio, por 

toda dedicação. Agradecer a todos aqueles que me apoiaram, agradecer minha equipe de 

trabalho, agradecer a cada eleitor que confiou em mim, que possa fazer essa reeleição. Dois mil 

e vinte foi um ano muito diferente, né? Um ano em que a gente viveu vários sentimentos, 
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angústia, dor, ansiedade, mas a gente sobreviveu, então nós temos que agradecer a Deus. 

Quero aqui parabenizar cada vereador, parabenizar o prefeito, o Doutor Tulio, Gaspar, e dizer 

que nosso objetivo é único, que o nosso propósito seja em prol da nossa Indaiatuba, que a gente 

possa discutir projetos, elaborar propostas, e que o bem comum seja nossa população. Quero 

desejar a todos um feliz dois mil e vinte e um, que Deus abençoe a cada um. Obrigada.  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Convido agora o vereador Wilson 

José dos Santos.  

VEREADOR WILSON (ÍNDIO DA DOZE): Bom dia a todos. Primeiramente Deus me dê 

sabedoria para que usa possa conduzir tudo aquilo que o Senhor de mim precisar. Agradecer 

cada um aqui presente, que nós temos a sorte de estarmos vivos porque muitos amigos da gente, 

infelizmente, não tiveram essa sorte. E nós conseguimos levantar e ver nossos amigos, nossos 

parentes. Obrigado, Deus, por isso. Quero aqui agradecer nosso prefeito Gaspar, Doutor Tulio, 

agradecer a cada um dos que aqui estão presentes, todos os vereadores, os novos 

principalmente, que agora nós temos um novo desafio na nossa vida e que nós possamos 

exercer com dignidade e com honestidade, sempre visando o bem comum de nossa cidade. 

Quero agradecer à minha mamãe, minhas irmãs, minha irmã, meus irmãos, Edmilson, mais 

velho, hoje no lugar do papai, meu irmão, pastor Cido, Marta, Eliane, Marquinho, é, Cristiano, 

Fred, a luta foi grande, mas aqui estamos, e se estamos é porque Deus tem uma missão para a 

gente. Eu quero sempre trabalhar para o bem comum de nossa cidade, porque se eu estou eleito, 

é porque dois mil e noventa e dois eleitores confiaram em mim, então não posso decepcionar 

esses eleitores, não posso decepcionar meu prefeito, não posso decepcionar minha Câmara 

Municipal, não posso decepcionar Reinaldo Nogueira, que sempre foi uma pessoa que eu me 

inspirei. Então, quero aqui deixar a todos vocês que serei um vereador atuante, serei um 

vereador, vou procurar trabalhar para o bem comum de minha cidade. Quero aqui agradecer o 

meu amigo e sempre conciliador, Doutor Boni, obrigado, doutor, por muitas vezes o senhor me 

aturar. Obrigado a todos aqueles meus amigos do Procon, que sempre confiaram em mim, que 

sempre me ajudaram a exercer um bom trabalho em minha cidade. Deus, obrigado por esse 

momento, Deus, quero ser instrumento de vossa paz e também trabalhar para minha cidade. Um 

abraço e feliz ano novo para todos nós. E vamos tomar cuidado e usar máscara porque, Covid, 

tem tanta gente que não te suspeita, por que você vem atrás dos nossos amigos que têm medo 

de você? Eu tenho medo de você, deixa eu viver. Um abraço, feliz dois mil e um (sic).  

[Aplausos]  
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SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Passo agora a palavra ao vice-

prefeito, Tulio José Tomass do Couto. 

SENHOR VICE-PREFEITO (DR. TÚLIO): Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos vocês 

presentes aqui na sessão, quero cumprimentar toda a nossa população de Indaiatuba, né? 

Senhores vereadores, né? Parabéns pela eleição de cada um de vocês. Eu no meio dessa 

campanha, Ana, eu vi como essa eleição de vereador foi muito difícil, trezentos e não sei quantos 

candidatos. Na verdade, a gente tem que parabenizar a todos os candidatos que saíram das 

suas casas num ano de pandemia para fazer uma campanha a vereador. Então, no nome dos 

senhores eu parabenizo a todas as pessoas que tiveram a coragem de sair candidato a vereador, 

como eu falei, mais ou menos um mês atrás, tem gente que não valoriza a função de vereador. 

Eu estive nessa Casa por três mandatos e eu acredito que ninguém seja candidato para vir aqui 

para ganhar um salário, não, a gente sai candidato a vereador e é vereador com o objetivo de 

melhorar mais ainda essa cidade maravilhosa em que a gente vive. Eu quero falar que quatro 

anos atrás, depois de três mandatos de vereador, eu já tinha achado que eu tinha que encerrar 

minha carreira política. Até que numa segunda-feira, no fim no meu consultório, o prefeito Nilson 

Gaspar me chamou junto a um grupo de pessoas e me convidou a ser candidato a vice-prefeito 

dele. Eu não tinha, na verdade, eu era um pré-candidato a vereador, mas eu tinha muita dúvida 

se eu queria ser candidato a vereador. E eu queria falar para vocês que eu não relutei um minuto, 

um minuto para aceitar o convite do prefeito Nilson Gaspar para ser o seu vice-prefeito, que eu 

tinha a convicção de Indaiatuba vinha numa sequência de boas gestões, eu tinha convicção de 

que moro, construí minha vida numa das cidades, que se não a melhor, é uma das melhores 

cidades do país para se viver. E eu não estou falando aqui como político, os índices e avaliações 

que a gente tem, que não têm vínculo com a prefeitura, mostram que a prefeitura é se não a 

melhor, uma das melhores cidades do país para se viver. E eu tinha a convicção naquela época 

que o Gaspar era o candidato com mais condição de trabalho e de experiência para continuar 

conduzindo Indaiatuba e dando sequência aos mandatos do Reinaldo Nogueira e do José 

Onério. E agora no dia quinze de novembro, e nessa campanha difícil, nesses tempos de 

pandemia, eu tive mais convicção, porque o Gaspar realmente mostrou na gestão dele, ele fez 

Indaiatuba continuar evoluindo, né? Do jeito que ela vinha evoluindo há mais de vinte anos. 

Então, é com muito orgulho, prefeito, que eu estou aqui do seu lado de novo, que nós descemos 

a rampinha de novo, porque ele sempre falava para mim: “Tulio, a gente vai descer a rampinha”. 

Na outra eleição que foi muito mais difícil ele falava: “Tulio, a gente vai descer a rampinha”. E a 

população mostrou, diante de uma votação expressiva e diante de todos os índices de avaliação 
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de governo, de que realmente era o melhor para Indaiatuba a reeleição do Gaspar e desse grupo 

de vereadores, nossos apoiadores, e desse grupo político que vem conduzindo essa cidade da 

melhor maneira. Se Indaiatuba hoje é o que é, é porque ela é bem administrada, né? Então, eu, 

com muito orgulho, hoje assumo de novo o cargo de vice-prefeito junto ao prefeito Nilson Gaspar, 

tá? Eu espero que independente de questões políticas a gente possa contar com os senhores 

vereadores para a gente fazer o melhor para Indaiatuba. Porque quem tem a ganhar não somos 

nós, é a população, nossos filhos, nossos netos, de uma cidade que continue, num momento de 

pandemia, num momento difícil da humanidade, continue vencendo isso e se mostrando, 

mostrando o brilho que ela tem. Então, sem prepotência, porque eu não tenho essa coisa de 

vaidade, ah, que você é vice-prefeito, você é [ininteligível], não tenho isso comigo, mas eu não 

tenho como não ter orgulho de estar aqui hoje e de apoiar o Gaspar para que esses próximos 

quatro anos a gente vença agora em dois mil e vinte e um a pandemia e a gente continue fazendo 

Indaiatuba evoluir. Um grande abraço, um feliz ano novo para todos vocês, né? Que o ano de 

dois mil e vinte e um para a gente, que é médico, né, Othniel, Chiaparine? A Sirlene vai sair 

daqui, vai para o hospital trabalhar, gente. Vai sair daqui, vai para o hospital trabalhar. Então, 

que o ano de dois mil e vinte e um seja melhor, que a gente vença essa pandemia e que as 

pessoas voltem a ter calma, tranquilidade, voltem a poder se confraternizar e voltem a recuperar 

a normalidade das suas vidas. Um dois mil e vinte e um abençoado para todos vocês. Muito 

obrigado.  

[Aplausos]  

SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Passo a palavra ao Senhor Prefeito 

Nilson Alcides Gaspar.  

SENHOR PREFEITO (NILSON ALCIDES GASPAR): Bom dia a todos. Feliz ano novo para 

todos. Que Deus dê muita saúde, dê muita alegria e muita esperança para todos aqui em 

Indaiatuba. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui, Alexandre, Ana, Doutor Othniel, 

minha amiga Silene, meu médico, Doutor Chiaparine, Luiz Carlos, Índio, meu amigo Pepo, meu 

amigo Leandro e meu grande amigo Adalto, todos vocês aqui, além do Hélio Ribeiro e também 

do Ricardo França, que foi o vereador mais votado dessa eleição. Cumprimentar aqui meu vice-

prefeito, Doutor Tulio, parceiro, amigo e que sempre acreditou desde a primeira eleição, quando 

nós convidamos para que ele fosse o nosso vice, é a história que ele contou aqui mesmo. Ele 

não titubeou e saiu da certeza para a dúvida, porque naquela época era uma eleição difícil e era 

uma eleição que a gente tinha que trabalhar muito para a gente atingir o objetivo. E graças a 

Deus, isso aconteceu. E agora, novamente, nós estamos aqui com a maioria dos votos, graças 
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à população de Indaiatuba. Cumprimentar a todas as famílias que estão aqui, todos os amigos, 

em especial, seu Carvalini, saiu de casa em pouco, né, Carvalini? Veio ver aqui a posse da filha, 

e merecidamente Silene vai estar novamente conosco aqui. Mas fiz uma pequena reflexão antes 

de vir para cá, não dos quatro anos que se passaram de mandato, mas eu estava me referindo 

porque esses quatro anos foram aprovados aí pela população na sua maioria. E hoje nós, tanto 

prefeito, vice-prefeito como vereadores, somos para todos, eu sou prefeito hoje para todos os 

indaiatubanos, e as decisões que nós iremos tomar aqui é para toda a nossa cidade, para toda 

nossa população. Mas a reflexão que eu fiz foi nesse último ano, esse ano de dois mil e vinte, 

um ano diferente, um ano de desafios, um ano que nós aprendemos muito e um ano de decisões. 

Decisões que não são tomadas pela Internet, porque a Internet está muito presente esse ano 

mais ainda na nossa vida. E na Internet todo mundo sabe tudo e todo mundo opina e dá sugestão 

em tudo, mas ninguém decide. E na hora de decidir é que você tem que tomar a melhor decisão, 

porque é a vida das pessoas e uma cidade que está em jogo. E a pandemia nos ensinou muita 

coisa, a nos conhecermos melhor, a trocarmos mais experiências e ideias e a aprender, gente. 

E o parabenizado, Doutor Othniel, a gente vai aprender todos os dias, até o último dia da nossa 

vida, e a gente vai sempre saber mais e a sempre buscar mais informações com as pessoas. 

Ninguém nasceu sabendo tudo e todos os dias nós vamos aprender algo. Mas também, gente, 

eu estava fazendo uma reflexão e voltei um pouco no tempo, eu sou indaiatubano da gema, 

Doutor Tulio escolheu a nossa Indaiatuba, como muitos outros aqui que vieram para cá. E para 

mim, doutor, indaiatubano não é só quem mora aqui há oitenta, noventa, cem anos, como 

pessoas que vivem até hoje, mas para mim indaiatubano é aquele que escolheu Indaiatuba para 

morar, esteja há cem anos, ou esteja há um dia, escolheu Indaiatuba, é indaiatubano. E eu estava 

lembrando, gente, Carvalini vai lembrar até muito mais do que eu, de uma Indaiatuba lá de trás, 

de ruas de terra, de uma Indaiatuba que o avô da Tânia, da minha esposa, e está aqui minha 

filha Bia também, a avó dela fechava a porteira ali na estação de trem à noite, e a cidade 

adormecia. Uma Indaiatuba que a linha do trem, onde é o ponto azul, era dividida, tinha o lado 

de cá e o lado de lá, o outro lado. E eu, graças a Deus, vivi nos dois lados, tanto no outro lado 

como no lado de cá, que era assim que era lembrado naquela época. E quanto a nossa cidade 

cresceu, desenvolveu, evoluiu, avançou, gente. Se nós pegarmos desde o início da história, 

desde os primeiros prefeitos e os primeiros vereadores que passaram, porque todos têm a sua 

participação, todos fizeram a sua parte, uns um pouco mais e outros um pouco menos, mas a 

cidade avançou. Porque a Indaiatuba de antes era uma cidade feia, uma cidade com aspecto de 

abandono, uma cidade endividada. Eu me lembro muito bem, quando o Reinaldo assumiu lá em 

noventa e sete, eu trabalhava numa empresa multinacional, ele me convidou para vir fazer parte 
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da administração. Chegamos, pegamos uma prefeitura falida, quebrada, destruída, uma 

prefeitura que precisava fazer gestão. E de lá para cá, foi feita essa gestão. E hoje Indaiatuba é 

uma cidade com as contas equilibradas, uma cidade que tem um orçamento que é aplicado com 

responsabilidade e transparência nas diversas áreas que nós investimos aqui na nossa cidade. 

E a Câmara Municipal, gente, tem sido muito importante ao longo de todos esses anos, tanto é 

que na última Câmara, quero agradecer aos vereadores que já estavam, Hélio Ribeiro, que 

devolveu recursos para nossa prefeitura, que foram aplicados agora no Covid. Muitas prefeituras 

da nossa região, do nosso estado, do nosso país, não têm dinheiro nem para pagar o seu décimo 

terceiro aos funcionários. E graças a Deus aqui, com a gestão, planejamento e visão futura a 

nossa cidade tem evoluído. E nós já fizemos o planejamento até de dois mil e trinta. O que nós 

vamos precisar de creche, escola, hospital, posto de saúde, malha viária, segurança, 

desenvolvimento, gente, já está tudo planejado, e nós vamos seguir à risca esse planejamento. 

E, lógico, só vai ser possível com a ajuda da Câmara Municipal, porque todos nós juntos aqui 

temos uma responsabilidade muito grande, tanto o Executivo quanto o Legislativo, de tomarmos 

as melhores decisões e fazer a nossa cidade se desenvolver, crescer, evoluir, principalmente 

com qualidade de vida. Essa é a nossa missão e é para isso que nós fomos eleitos aqui pela 

população de Indaiatuba. Ego, vaidade e poder não vai levar ninguém a nada, porque quem tem 

poder é Deus, e Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Se não fosse por ele, nós não 

ocuparíamos os cargos que nós estamos hoje nesse primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, 

hoje nós estamos aqui recebendo o título de vereadores, prefeito e vice-prefeito. Então, fico muito 

feliz de poder estar aqui com vocês. Podem ter certeza, gente, vamos trabalhar muito. Até já 

conversei com algumas pessoas da nossa equipe, nós vamos ter que trabalhar o dobro agora, 

trabalhamos muito já nesses quatro anos, mas vamos trabalhar o dobro porque a 

responsabilidade agora se tornou maior do que antes, e o compromisso é maior do que foi 

anteriormente. Agora, no meu caso, virou obrigação, eu tenho a obrigação de ser um prefeito, 

de ser um gestor melhor do que eu já fui nesses últimos quatro anos e eu conto com todos os 

vereadores aqui para que juntos, sempre juntos, gente, com divergências ou não, com 

discussões ou não, que é saudável, eu entendo, a gente buscar o melhor caminho e transformar 

nossa cidade numa cidade cada vez melhor. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Que 

Deus ilumine, que Deus proteja, que Deus abençoe e que Deus nos dê principalmente saúde e 

sabedoria todos os dias da nossa vida. Feliz ano novo para todos vocês. Um abraço.  

[Aplausos]  
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SENHOR PRESIDENTE (RICARDO LONGATTI FRANÇA): Neste momento, na condição de 

presidente dessa sessão, farei o uso da palavra para também fazer meu discurso de posse.  

Bom dia a todos. Acho que é um pouco natural de se imaginar que político fala bastante, hoje a 

gente está provando isso mais uma vez. Mas aqui quero ser breve e pontual em muitos 

agradecimentos. Queria agradecer a todos que estão acompanhando pelas redes sociais, a 

minha esposa Ariane, meus pais, Renato, Neli(F), a todos meus amigos, colegas de trabalho que 

vieram aí atravessando esses últimos anos lado a lado, trabalhando muito, da minha equipe, 

como Carlos, Caio, Bruno. Agradecer também a cada vereador que se reconduziu ao mandato 

e os novos que estão vindo para justamente conseguirmos trabalhar de uma forma, que como 

muito bem foi colocado aqui algumas vezes, com divergências, obviamente, mas sempre 

buscando o objetivo comum, que é melhorar a nossa cidade, que é fazer Indaiatuba evoluir cada 

vez mais. Agora nesse mandato estamos agraciados com duas mulheres, não apenas uma, eu 

acho que essa representatividade tem que cada vez mais ser aumentada, a gente tem que ter 

cada vez mais mulheres ocupando o debate público, porque é fundamental que a nossa 

sociedade consiga ter aqui nesta Casa, em todas as Câmaras, representatividade. Então, cada 

um aqui tem uma história de vida, alguns vieram para Indaiatuba, outros são nascidos aqui, cada 

um de um bairro, com uma idade, com uma religião, com uma forma de ver o mundo, e tudo isso 

aqui dentro tem que entrar no bom sentido do conflito, vamos dizer assim, para justamente trazer 

algo melhor, que satisfaça nossa sociedade, que faça o melhor por Indaiatuba. Então, 

obviamente a nossa responsabilidade cada vez aumenta mais. Uma eleição muito disputada, 

como foi colocado, quase quatrocentos candidatos a vereador, a gente tem que obviamente 

agradecer a todos que correram atrás de colocar seu nome à prova, de colocar seu nome para 

justamente ajudar a nossa cidade. E também agradeço muito o meu grupo político, né? Ao 

Alexandre, mais uma vez, conduzido ao mandato, a Ana, que está vindo agora, seja muito bem-

vinda, ao Bruno Ganem, que continua como deputado, trazendo recursos para Indaiatuba e 

ajudando nosso município em tudo o que for possível. E como muito bem foi pontuado também, 

a questão da pandemia. A gente vai ter que se esforçar muito, trabalhar muito, para dois mil e 

vinte e um não ser um dois mil e vinte, dois, ser um dois mil e vinte B, mais um ano de dois mil e 

vinte parte dois. A gente tem que trabalhar muito para isso realmente passar, para a gente fazer 

nosso melhor, para não deixar a pandemia retomar cada vez com mais energia. Infelizmente, 

aguardar a vacinação o quanto antes for possível. E nesta Casa, não tenho dúvidas que o 

prefeito, vice-prefeito e que todos aqui podem contar com o meu trabalho para fazer o melhor 

por Indaiatuba, para nossa cidade. E meu mandato continuará participativo, ouvindo a sociedade 
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no dia a dia, seja nas redes sociais, seja nos semáforos, como tão marcante ficou, no posto de 

saúde, na unidade de ensino, enfim, vou ficar muito participativo, como vim trilhando esse 

caminho e quero manter isso. Acho que é uma característica interessante do meu mandato, que 

é ouvir a sociedade no dia a dia, estar sempre presente, e tenho certeza que cada um dos eleitos 

aqui tem a sua forma de conversar com os seus eleitores, com os seus conhecidos. Passou a 

eleição, a gente tem que virar a página. A minha votação não importa quão menos voltado, 

médio, o maior, todos temos o mesmo peso aqui dentro desta Casa e teremos que discutir, nos 

respeitar e divergir da forma correta para fazer Indaiatuba prosperar. Então, obviamente vou 

fiscalizar o Executivo, como o Alexandre muito bem pontuou, a gente faz uma oposição com o 

pé no chão, olhando, divergindo com sabedoria, propondo, tantas mudanças foram feitas, 

algumas maiores, outras menores, no orçamento, em projetos de lei que vieram do Executivo 

para cá, que a gente não concordava na totalidade e conseguimos contribuir junto com todos os 

vereadores, da base e os demais da oposição, para transformar o projeto em algo melhor. O 

objetivo tem que ser Indaiatuba e continuará sendo, de minha parte, não tenho dúvida disso. 

Gente, feliz ano novo a todos. Que Deus abençoe essa cidade maravilhosa. Estamos na luta. 

Um forte abraço.  

[Aplausos] 

[Encerra-se a Sessão às 11 horas e 26 minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


