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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE 

Em 01 de julho de 2022 

 

Às dezenove horas e sete minutos do primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, 

nesta cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, no edifício sede da Câmara Municipal de 

Indaiatuba, sito à Rua Humaitá, 1167 - Centro, efetuou-se descerramento da placa que marca 

a reabertura do Plenário Joab José Puccinelli. Após esse ato, realizou-se a 1ª Sessão Solene, 

de outorga dos títulos honoríficos de: CIDADÃO INDAIATUBANO e CIDADÃO BENEMÉRITO 

“DR. CAIO DA COSTA SAMPAIO”, presidida pelo Senhor JORGE LUIS LEPINSK; Mesa 

Solene composta pelo Sr. Presidente; Vice-Presidente da Casa, Sr. Vereador LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE; 1ª Secretária, Sra. Vereadora SILENE SILVANA CARVALINI; Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal NILSON ALCIDES GASPAR, Exma. Sra. TÂNIA CASTANHO FERREIRA, Secretária 

Municipal de Cultura, Exmo. Sr. NILTON BRAGUETTO, Presidente da Câmara de Vinhedo e o 

Presidente da Câmara de Monte Mor, Exmo. Sr. ALEXANDRE PINHEIRO, representando 

neste ato o Presidente da RMC e da Câmara de Campinas, Exmo. Sr. JOSÉ CARLOS SILVA 

(ZÉ CARLOS); com a presença dos(as) senhores(as) Vereadores(as) ALEXANDRE CARLOS 

PERES, ANA MARIA DOS SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES 

RIBEIRO, OTHNIEL HARFUCH, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, e WILSON JOSÉ DOS SANTOS. 

Dando prosseguimento, o mestre de cerimônias fez a leitura dos nomes dos nove 

homenageados: WILLIAM DE CAMARGO, LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS, 

REGINALDO SALLA, MÁRCIO AUGUSTO MAZZI, PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, 

RITA DE CÁSSIA JIAMPAULO FERRAZ VAZ, TÂNIA CASTANHO FERREIRA, DR. LUIZ 

ANTONIO NAZAR e o DIÁCONO JANDEIR TEIXEIRA. Em seguida, a Orquestra Jovem de 

Indaiatuba, regida pelo Maestro FELIPE OLIVEIRA foi convidada a se posicionar no recinto 

para a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Indaiatuba. Encerrando a 

participação, a Orquestra apresentou mais duas músicas ao público. Registrou-se ainda nesta 

sessão solene, as presenças das seguintes autoridades: Décio Rocha, Secretário Municipal da 

Assistência Social; Luiz Henrique Furlan, Secretário Municipal de Administração; Antônio 

Corrêa, Superintendente do Seprev; Ana Julia Sanches, Arquiteta que projetou a nova galeria 

do plenário; Geraldo Garcia, Surpreendente da Fiec; João de Souza Neto, o Januba, ex-

vereador desta Casa; Luiz Guilherme Bergamo, Secretário Adjunto de Esportes; Robenilton 

Oliveira Lima, Secretário Municipal de Obras; Major Waldemar Batista, ex-presidente desta 
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Casa; e Doutor Juliano Motta, representando o Vereador desta Casa Leandro Pinto, que não 

pôde estar presente. Com a palavra o Sr. Presidente discorreu sobre a readequação do 

plenário, destacando a acessibilidade oferecida com a reforma e sua satisfação em realizar 

esta sessão solene com a entrega desta fase da obra que o prédio legislativo vem passando. 

Em seguida, passou a palavra para o Prefeito, Exmo. Sr. NILSON ALCIDES GASPAR que 

cumprimentou a todos e parabenizou o Presidente da Casa pela realização da readequação do 

plenário. Ainda para fazer uso da palavra foi convidada a Exma. Sra. TÂNIA CASTANHO 

FERREIRA, Secretária Municipal de Cultura, que agradeceu o convite e parabenizou o 

Presidente e os Vereadores pelos trabalhos realizados na Câmara e todas as melhorias 

obtidas com a reforma. Novamente com a palavra, o Sr. Presidente declarou aberta a 1ª 

Sessão Solene de 2022 de outorga de títulos honoríficos. Procedeu-se à concessão de títulos, 

iniciando-se pelo Título Honorífico de Cidadã Indaiatubana à Sra. TÂNIA CASTANHO 

FERREIRA, por iniciativa do Sr. Vereador ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA; Títulos de 

Cidadão Benemérito “Dr. Caio da Costa Sampaio” aos seguintes homenageados: WILLIAM DE 

CAMARGO, LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS E REGINALDO JOSÉ SALLA, por 

iniciativas dos respectivos senhores Vereadores ALEXANDRE CARLOS PERES, SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA e OTHNIEL HARFUCH e; Títulos de Cidadão Indaiatubano aos seguintes 

homenageados: MARCIO AUGUSTO MAZZI, PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, RITA 

DE CÁSSIA JIAMPAULO FERRAZ VAZ, LUIS ANTONIO NAZAR E DIÁCONO JANDEIR 

TEIXEIRA, por iniciativas dos(as) respectivos(as) senhores(as) Vereadores(as) LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE, ANA MARIA DOS SANTOS, SILENE SILVANA CARVALINI, HÉLIO ALVES 

RIBEIRO e WILSON JOSÉ DOS SANTOS. Usaram da palavra para justificar as homenagens 

todos os vereadores autores e seus respectivos homenageados. Após a entrega dos títulos, o 

Sr. Presidente JORGE LUIS LEPINSK, fez os agradecimentos finais, parabenizou os 

homenageados e agradeceu aos funcionários da Casa pelos serviços prestados. Nada mais 

havendo a se tratar, às vinte e uma horas e oito minutos, deu-se por encerrada a presente 

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

assinada pelo Sr. Presidente e pela Sra. 1ª Secretária.   

 

JORGE LUIS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

Presidente 1ª Secretária 
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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 1ª SESSÃO SOLENE 

Em 01 de julho de 2022 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: senhoras e senhores, uma ótima noite a todos. Em instantes 

daremos início à nossa Sessão Solene para a entrega dos Títulos Honoríficos. Mas antes, eu 

gostaria de convidar a todos para acompanharem ao fundo do nosso Plenário, ou seja, à minha 

esquerda, aqui, o descerramento da placa que marca a reabertura do Plenário Joab José 

Puccinelli. Por favor, com as autoridades também acompanhando. 

Lembrando que o espaço passou por uma série de intervenções, seguindo normas do Batalhão 

do Corpo de Bombeiros e apontamentos do Conselho Municipal de Assuntos da Pessoa com 

Deficiência, o Comdefi. Com isso, foram instaladas plataformas elevatórias para cadeirantes, 

aqui à minha esquerda. Também, este espaço à frente também é destinado às pessoas com 

mobilidade reduzida. Inserido, no mesmo conceito de acessibilidade, foram instalados assentos 

para obesos. O Plenário conta também com outras melhorias, como a nova galeria de 

presidentes, e a galeria de vereadoras. Os banheiros foram também adaptados e o sistema de 

áudio foi todo modernizado. As intervenções fazem parte do projeto mais amplo de 

readequação de todo o Palácio Votura, que está, inclusive, em andamento. 

Então, neste momento, o presidente da Câmara Pepo Lepinsk, os membros da mesa, Doutor 

Luiz Carlos Chiaparine, Silene Carvalini e Othniel Harfuch, os demais vereadores e o prefeito 

Nilson Gaspar fazem, neste momento, o descerramento da placa de reabertura do Plenário. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Reaberto oficialmente o Plenário Joab José Puccinelli na Câmara 

Municipal de Indaiatuba. Muito bem, com esse ato realizado, eu convido, mais uma vez, a 

todos a ocuparem seus lugares para, agora sim, darmos início à nossa solenidade. 

E para dar início a essa Sessão Solene eu convido a nossa Mesa de Honra, o Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara, o vereador Jorge Luis Lepinsk, o Pepo. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Convido também à frente o Excelentíssimo Senhor Prefeito do 

município de Indaiatuba, Senhor Nilson Alcides Gaspar. 
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[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: A primeira-dama e secretária de Cultura e também nossa 

homenageada nessa noite, Tania Castanho. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: O vice-presidente desta Casa Doutor Luiz Carlos Chiaparine. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: A Excelentíssima senhorita Silene Silvana Carvalini, primeira-

secretária desta Casa. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: O presidente da Câmara da cidade de Vinhedo, vereador Nilton 

Braghetto. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: O presidente da Câmara de Campinas e presidente do 

Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, Zé Carlos, representado nesta noite pelo 

presidente da Câmara de Monte Mor, Alexandre Pinheiro. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Convido também o vereador, segundo-secretário desta Casa 

Othniel Harfuch. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Vereador Arthur Machado Spíndola, líder do governo na Câmara. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Vereador Alexandre Carlos Peres. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Vereadora Ana Maria dos Santos. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Vereador Hélio Alves Ribeiro. 

[Aplausos] 
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MESTRE DE CERIMÔNIAS: Vereador Sérgio José Teixeira. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: E vereador Wilson José dos Santos, Índio da Doze. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Muito bem, informamos também às senhoras e aos senhores 

conosco que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo, através do Facebook oficial da 

Câmara de Indaiatuba e traduzida em Libras por Jennifer Giudice Borges, aqui ao meu lado. E 

a todos que nos acompanham também pela internet, o nosso muito obrigado. 

Nossa Sessão Solene desta noite é para homenagear o Título Honorífico de Cidadão 

Benemérito Doutor Caio da Costa Sampaio o Senhor William de Camargo, a Senhora Luciana 

Aparecida dos Santos, o Senhor Reginaldo José Salla, e o com o Título Honorífico Cidadão 

Indaiatubano, o Senhor Márcio Augusto Mazzi, o Senhor Paulo Sérgio Pereira dos Santos, a 

Senhora Rita de Cássia Jiampaulo Ferraz Vaz, a Senhora Tania Castanho Ferreira, o Doutor 

Luiz Antonio Nazar e também o diácono Jandeir Teixeira. 

Bem, para a execução dos hinos Nacional Brasileiro e de Indaiatuba, contamos, nessa noite, 

com uma presença muito especial, convidamos neste momento a Orquestra Jovem de 

Indaiatuba, à frente, por favor. A Orquestra Jovem de Indaiatuba, que funciona como uma 

orquestra-escola, onde jovens instrumentistas da cidade podem aprofundar seus estudos 

musicais através da prática em grupo. A orquestra tem possibilitado que jovens instrumentistas 

da cidade de Indaiatuba possam desenvolver suas habilidades e suas potencialidades musicais 

na sua própria cidade, o que não acontecia até então. 

Com vinte integrantes em sua composição, o grupo tem apresentado importantes eventos 

culturais pela cidade. A regência e direção artística da orquestra desde dois mil e vinte é 

maestro Felipe Oliveira, natural aqui de Indaiatuba. E o regente frequentou o curso de música 

no conservatório de Tatuí e atualmente desenvolve um projeto artístico e pedagógico que 

permite aos alunos se iniciaram o âmbito sinfônico. 

Neste momento, portanto, convidamos a Orquestra Jovem de Indaiatuba, regida pelo maestro 

Felipe Oliveira, para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque-

Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Eu peço a todos que se possível, claro, 

permaneçam em pé. 

[Execução do Hino Nacional Brasileiro] 
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[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Na sequência, ouviremos o Hino de Indaiatuba. Música de Nabor 

Pires de Camargo e letra de Acrísio de Camargo, também executado pela orquestra.  

[Execução do Hino de Indaiatuba] 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Todos podem ficar à vontade. E, neste momento passo, a palavra 

ao maestro da orquestra jovem, Felipe Oliveira.  

SENHOR FELIPE OLIVEIRA: Boa noite a todos. É um prazer para a orquestra jovem fazer 

uma apresentação aqui com a presença todos os senhores, com a presença dos vereadores. 

E, na verdade, a orquestra jovem como vocês podem ver, é uma orquestra formada por 

estudantes de música, estudantes da cidade de Indaiatuba, principalmente da Escola de 

Música da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, que é a nossa associação, da orquestra 

sinfônica, que tem uma escola. E aqui, então, vocês podem ver alunos, crianças. A gente tem 

alunos aqui na orquestra que de nove, dez anos, até vinte anos, né? Vinte, vinte e dois anos, 

vinte e quatro anos. Então, essa orquestra é uma orquestra-escola para ensinar, para passar 

experiência para esses alunos, para que eles possam assim continuar evoluindo na música e 

também nesse assunto orquestra, né? Para que, futuramente, eles estejam aí nas orquestras 

profissionais, na orquestra da nossa cidade, né, e tudo mais. 

Mas para esse time ficar completo... Eu sou um dos professores aqui na orquestra. Mas para 

que esse time esteja completo, eu conto da ajuda de alguns profissionais que são músicos da 

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba e que sem eles a gente não conseguiria ter um projeto tão 

consistente como o projeto dessa orquestra jovem tem sido. Então, eu quero apresentar, 

primeiramente, os nossos professores. No violoncelo, Sérgio Ribeiro.  

[Aplausos] 

SENHOR FELIPE OLIVEIRA: Nossa professora de viola erudita, viola de arco, viola clássica, 

enfim, a Íris Costa.  

[Aplausos] 

SENHOR FELIPE OLIVEIRA: Nosso professor de violino, Alfredo Rezende.  

[Aplausos] 
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SENHOR FELIPE OLIVEIRA: Como os naipes de violino... é naipe grande, com muitos 

instrumentistas, nós temos dois professores de violino. E aqui a nossa professora Jéssica 

Benedecte.  

[Aplausos] 

SENHOR FELIPE OLIVEIRA: Então esse time é que monta essa orquestra. A gente consegue, 

então, resultados excelentes através de um trabalho em conjunto com eles. E eu também 

gostaria de agradecer aqui, nesse momento, vou até pegar aqui meu lembrete, para não 

esquecer de ninguém, o presidente da Câmara, Pepo Lepinsk, muito obrigado pelo convite. É 

um prazer nós estamos aqui fazendo música com vocês, com esses músicos dessa orquestra 

de Indaiatuba. Secretária de Cultura Tania Castanho, nossa 'parceiraça', está sempre com a 

gente, agradecemos muito, ao nosso prefeito Nilson Gaspar também. Agradecemos a esse 

casal por acreditarem tanto no projeto da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba e nos derivados 

dele. E também a nossa presidente Lourdes. Cadê a Lourdes? Está lá, nossa presidente 

Lourdes. A presidente da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, da associação da orquestra. E 

também que também está sempre presente conosco, muito carinho, muita alegria. Obrigado, 

Lourdes. 

Então, é isso, pessoal. Agora nós vamos fazer mais duas músicas para terminar, esse 

concerto. Tem que ser bem breve, porque temos todo um evento ainda pela frente. Vamos 

tocar duas peças brasileiras, já que tocamos o Hino Nacional Brasileiro, depois o Hino de 

Indaiatuba, então, agora nós vamos tocar duas peças brasileiras de compositores eruditos 

brasileiros. Um é do Ernani Aguiar, que é uma composição, você verão que essa composição 

tem fragmentos nordestinos muito característicos do Brasil, né, música nordestina, que foi 

muito escrita para concerto, muitas vezes. E também, na sequência, teremos uma música do 

César Guerra-Peixe, que também é uma música com fragmentos da música nordestina, muito 

alegre, muito feliz. Quem quiser bater palma, pode bater palma, fiquem à vontade, e sintam 

essa alegria que a nossa orquestra faz que é essa música que nossa orquestra faz. Muito 

obrigado a todos. 

[Música] 

[Aplausos] 

[Música] 

[Aplausos] 
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MESTRE DE CERIMÔNIAS: Nossos agradecimentos à presença da Orquestra Jovem de 

Indaiatuba. Nosso muito obrigado. 

[Música] 

[Aplausos] 

[Música] 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Os nossos agradecimentos, mais uma vez, ao maestro da 

orquestra jovem, Felipe Oliveira e toda a sua orquestra. Mais uma vez, grato por toda a 

orquestra conosco nesta noite, abrilhantando e abrindo esta solenidade na Câmara Municipal 

de Indaiatuba. 

Bem, antes de darmos sequência aqui à nossa solenidade, eu gostaria de convidar também 

mais um integrante aqui à mesa. Por favor, Décio Rocha, nosso secretário da Assistência 

Social e vereador licenciado, que até pouco tempo ocupou a cadeira nessa Casa, por favor, 

também com as nossas autoridades.  

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Força do hábito, né, vereador? Eu gostaria também de aproveitar, 

neste momento, e, em nome da Câmara Municipal, realizar alguns agradecimentos também às 

pessoas presentes aqui conosco, Luiz Henrique Furlan, secretário de Administração, 

agradecemos, Senhor Antônio Corrêa, superintendente do Seprev, também nosso muito 

obrigado. Ana Julia Sanches, arquitetura, inclusive, que projetou esta galeria, nossos 

agradecimentos e parabéns. Aqui conosco, também, agradeço ao Senhor Geraldo Garcia, 

surpreendente da Fiec, Januba, ex-vereador desta Casa, também conosco, Senhor Luiz 

Guilherme Bergamo, secretário adjunto de Esportes, o secretário Dotti, secretário de Obras, 

também conosco. Agradeço também ao major Waldemar Batista, ex-presidente desta Casa, 

também conosco nesta noite. E registro também aqui, neste momento, não é, Leandro Pinto, 

nosso vereador também desta Casa, não pôde estar presente, mas está representado nesta 

noite pelo seu assessor Doutor Juliano Motta. Então, registrado aqui o Leandro Pinto, nosso 

vereador. 

Bem, neste momento, para fazer uso da palavra, não é? Eu passo primeiramente aqui a 

palavra ao presidente da Câmara Municipal vereador Jorge Luis Lepinsk, o Pepo. 

[Aplausos] 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Primeiramente, gostaria de agradecer a 

Deus por esse momento. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar nosso prefeito 

municipal Nilson Gaspar, a sua esposa, a secretária da Cultura Tania Castanho, Doutor 

Chiaparine, vice-presidente dessa Casa, Silene Carvalini, secretária dessa Casa, Alexandre 

Pinheiro, representando o Parlamento da região metropolitana de Campinas, na figura do 

presidente José Carlos, Nilton Braghetto, presidente da Câmara de Vinhedo, também 

representando o Parlamento de RMC, na qual eu faço parte, e o vereador Hélio Ribeiro 

também. Gostaria de cumprimentar aqui em nome do Senhor Furlan, uma pessoa que tenho 

um carinho enorme. Quando vejo ele aqui nesse Plenário, eu fico muito contente. 

Cumprimentar todos os secretários, todas as autoridades, todas as pessoas presentes. 

Eu fiquei olhando para essa Casa, hoje é dia primeiro de julho, mas me meio um outro dia 

primeiro na cabeça, o dia primeiro de janeiro, em que tomamos posse. Foi um momento difícil, 

prefeito, estávamos no meio de uma pandemia, somente os vereadores que iam tomar posse, 

o prefeito, vice e os familiares, esse Plenário vazio. Porém, uma coisa me chamou muito a 

atenção nesse dia, o pai da nossa querida Silene Carvalini, que hoje não está mais entre a 

gente, entrou por essa Vasa de cadeira de roda. E eu estava sentado nessa cadeira onde o 

Hélio Ribeiro está hoje e eu vi a dificuldade que ele teve para se locomover aqui dentro, uma 

pessoa idosa, de cadeira de rodas. Infelizmente nosso Plenário não tinha acessibilidade 

nenhuma, não tinha condições nenhuma de receber uma pessoa com deficiência. 

Espelhado no governo do prefeito Gaspar, que sempre falou que investir em pessoas é o 

melhor caminho, e tenho certeza que é aqui Furlan, que foi secretário social, Hélio, que foi 

secretário social, pastor Décio, que hoje é secretário social. Mas a gente, não só eu como 

todos os vereadores aqui presente, Arthur, Índio, Sérgio, Alexandre, Doutor Othniel, olha muito 

para esse lado social da cidade. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que tem qualquer tipo de 

impedimento para se locomover, seja ele físico, mental, sensorial, tem que ser tratado com 

carinho e respeito. 

E foi isso, prefeito, que essa Casa resolveu fazer. Sem medo das críticas, porque quando você 

vai fazer uma obra, nós, que somos públicos, vêm os ataques. Ouvi dizer que era uma obra 

desnecessária. Mas, hoje, eu estou muito feliz, quem conheceu esse Plenário antes, não tinha 

um banheiro para cadeirante. Hoje nós temos uma rampa aqui atrás para receber um 

cadeirante, temos uma cadeira para as pessoas um pouco mais fortes, então eu estou muito 

feliz. Então, eu gostaria de agradecer em nome da Nilza aqui presente, a todos os funcionários 

dessa Casa que me apoiaram muito. 
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Fizemos as sessões virtuais, também sendo criticados, por pessoas que nunca compareceram 

em uma sessão, "Por que não abre o Plenário? Por que não abre o Plenário?". Hoje estamos 

abrindo, mas com todo respeito. E as pessoas que aqui vão chegar... Sem contar que nós 

temos um apontamento do bombeiro e um apontamento, um pedido de Comdefi, que é o 

Conselho dos Deficientes Físicos de Indaiatuba. Todas as pessoas que vierem para esse 

Plenário agora serão tratadas do mesmo jeito, com respeito e carinho. 

Agradeço a presença de todos, todos os vereadores que me ajudaram muito, me apoiaram 

muito. Aí falaram: "Por que uma galeria nova?", a galeria não é nova para gastar dinheiro, nada 

disso. A pessoa que fazia o quadro faleceu, já ia mudar a estrutura dos quadros, sem contar 

que a galeria ali estrangulava uma escada, que na norma do bombeiro, não era possível deixar 

a galeria ali. Contratamos a arquiteta que está aqui presente e ela fez esse maravilhoso 

trabalho. 

Então, eu quero aqui agradecer a todos, todos os vereadores, ao prefeito Nilson Gaspar que 

nos apoiou, e a todos os funcionários da Casa, não posso esquecer também do Sandro Coral, 

engenheiro, que vinha todo dia aqui acompanhar essa obra. A obra continua nos outros prédios 

da Câmara, interligando, com elevadores para deficiente, e buscando mais acessibilidade e 

respeito para todos. Boa noite a todos, e sejam bem-vindos à nova casa.  

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Agradecemos às palavras do presidente dessa Casa, Jorge Luis 

Lepinsk. E nesse momento passamos à palavra ao prefeito de Indaiatuba, Senhor Nilson 

Alcides Gaspar. 

[Aplausos] 

SENHOR NILSON ALCIDES GASPAR: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer enorme 

estar aqui vocês, rever os amigos, rever as pessoas, a abertura, a volta das audiências aqui na 

Câmara Municipal. A Câmara que ficou um tempo fechada para que pudesse ser reformada, 

restaurada, melhorada, modernizada. E quero cumprimentar aqui todos os vereadores, quero 

cumprimentar aqui o Pepo. O Pepo que tem feito um trabalho maravilhoso, tem andado, tem 

ouvido a população. Não só o Pepo mas a Ana também, pastor Décio, também o Doutor 

Othniel, o Alexandre Peres, Hélio Ribeiro, professor Sérgio, Índio, Wilson, o Índio da Doze, meu 

amigo aqui o Arthur Spíndola, também aqui o Doutor Chiaparine, o nosso sempre médico, o 

médico do coração, também a Silene Carvalini representando todas as mulheres, meu amigo 

aqui Alexandre.  
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MESTRE DE CERIMÔNIAS: Prefeito, por favor, eu gostaria de convidá-lo aqui, pode ser? Por 

favor. Já apareceu mais um aí, vamos lá.  

SENHOR NILSON ALCIDES GASPAR: É tudo novo, gente. É inauguração, está em teste. 

Calma que ajeita, viu, Márcio?  

[Risos] 

SENHOR NILSON ALCIDES GASPAR: Mas vendo todos vocês aqui, é uma satisfação 

enorme. A Tania, nossa secretária da Cultura, a orquestra que se apresentou agora aqui. Mas 

vendo todos você aqui, é uma satisfação enorme. E mais, ver nossos agraciados, as pessoas 

que trabalham, que fazem por Indaiatuba, que fazem a diferença na nossa cidade, os 

homenageados por esses vereadores que foram eleitos por vocês, pela população de 

Indaiatuba, representantes, representantes da nossa cidade e que me ajudam, todos eles aqui, 

que ajudam a desenvolver o município, né? Alexandre, Nilton, quando a Câmera é parceira, 

digo para vocês, as coisas acontecem. E aqui em Indaiatuba é diferente, é diferente porque os 

vereadores aqui, todos, são comprometidos, são comprometidos com a sociedade e com as 

pessoas. E às vezes, Pepo, alguma crítica sempre vem, mas isso faz parte. Faz parte porque 

nós estamos em um país democrático. Em um país democrático, as pessoas têm o direito de 

expressar sua opinião. Mas o que foi feito aqui foi para melhorar o acesso das pessoas para 

elas poderem participar e ver o que está acontecendo aqui na nossa cidade. E quero 

cumprimentar [interrupção no áudio].  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Prefeito, por favor. Agora, aqui, esse foi testado já viu? Esse aqui 

foi.  

SENHOR NILSON ALCIDES GASPAR: Agora não falha, né? Mas quero aqui aproveitar, 

gente, cumprimentar todos os agraciados de hoje William, a Luciana, o Reginaldo Salla, o 

Márcio, o Paulo Sérgio, a Rita de Cássia, a Tania, o Luiz Antonio Nazar e o diácono Jandeir, 

nosso amigo do Jardim Morada do Sol e a todos os familiares que estão aqui. Que vocês 

continuem trabalhando e fazendo a diferença, porque vocês, os homenageados de hoje são 

pessoas que ajudam o desenvolver nosso município. E os vereadores justamente estão 

fazendo essa homenagem para vocês. Então fico muito feliz de poder estar hoje aqui, na volta 

desta Câmara, do funcionamento dessa Casa de Leis e poder, mais ainda, estar como prefeito 

de Indaiatuba, porque eu não sou, eu estou, como todos nós aqui estamos, mas o nosso dever, 

a nossa obrigação é fazer mais e melhor aqui pela nossa cidade com a ajuda de vocês, 

transformar Indaiatuba em uma sociedade próspera, em uma cidade mais humana e uma 
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cidade acolhedora, uma cidade com muita qualidade de vida. Sejam todos bem-vindos. Boa 

noite e parabéns a todos os homenageados. Um abraço.  

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Muito bem. Os nossos agradecimentos às palavras do nosso 

prefeito Nilson Gaspar. E neste momento, eu volto, novamente, a palavra ao Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba, o vereador Jorge Luis Lepinsk, o Pepo, 

o qual dará como aberta esta Sessão Solene.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Gostaria aqui de cumprimentar o Senhor 

William de Camargo, Luciana Aparecida, Reginaldo Salla, Márcio Augusto, Paulo Sérgio, Rita 

de Cássia, Tania Castanho, Luiz Antônio e diácono Jandeir, declaro aberta a Sessão Solene de 

outorga de títulos honoríficos.  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: E para dar início às entregas dos títulos desta noite, 

conceberemos o Título de Cidadã Indaiatubana à secretária de Cultura Tania Castanho 

Ferreira. E convidamos, neste momento, o vereador e líder do governo, Arthur Machado 

Spíndola, para justificar o seu projeto, por favor.  

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Muito boa noite a todos. Boa noite, presidente 

da Câmara, Pepo Lepinsk, prefeito Nilson Gaspar, Chiaparine e Silene, meus colegas da 

bancada, aos prefeitos, Alexandre e Nilton, sejam todos muito bem-vindos, e à minha 

homenageada, Tania Castanho, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos que estão nos 

assistindo, que moram, acreditaram e escolheram Indaiatuba como seu lar, como um lugar 

para se viver. Este, Agnaldo, bem-vindo também, uma ótima noite para você, é o maior prêmio 

do Legislativo municipal de Indaiatuba, o prêmio de título de cidadão benemérito, de cidadão 

indaiatubano, de esportiva do ano, de empresário do ano, entre outros. E a minha 

homenageada, Tania, é de uma família precursora, desde sempre, desde seu avô, funcionário 

que trabalhava na ferrovia dessa Indaiatuba, na nossa querida Sorocabana, pelo seu pai e por 

todos que aqui cresceram e criaram suas raízes. Tania, como professora e como educadora, 

sempre fez a diferença por onde passou, alcançando sempre a sua excelência. Não sei todos 

sabiam aqui que ela era a educação, mas saibam todos. Que é, para mim, a área mais nobre 

que nós temos para conseguir mudar o Brasil. Parece clichê, mas é o que realmente acredito. 

E agora como secretária, como fazedora de cultura, apoiadora de cultura em todas as suas 

vertentes, em tudo o que acontece, nós estamos a homenageando. Mas eu queria deixar uma 

coisa muito clara aqui, a Tania está sendo homenageada pela iniciativa deste vereador. Mas 
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nós estamos aqui com o corpo da Secretaria de Cultura de Indaiatuba, os colaboradores, 

funcionários, artistas que também acreditam e que foram protagonistas dessa homenagem, 

aos quais eu já agradeço de antemão. Tania, com o seu trabalho, com a mudança cultural e de 

patamares que Indaiatuba alcançou dentro da sua gestão, dentro dessa secretaria, e por toda a 

carreira que você desenvolveu, hoje você está recebendo esse título, e pelos seus 

colaboradores, que fazem a homenagem, né? Pois é, isso é para a gente lembrar que tudo o 

que a gente planta nessa vida, um a gente vai colher. E quem planta amor, quem planta 

evolução, quem planta crescimento vai colher o que plantou. Senhora Tania Castanho Ferreira, 

bem-vinda à restrita galeria de cidadãos indaiatubanos. Muito obrigado, e parabéns.  

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: E, na sequência, ouviremos a primeira-dama e secretária de 

Cultura para o seu discurso de agradecimento, por favor.  

SENHORA TANIA CASTANHO FERREIRA: Obrigada, doutor. Boa noite, novamente, em 

nome de todos. Obrigada, Pepo, por essa... a todos os vereadores, em seu nome, por essa 

homenagem, especial ao Arthur, um dos vereadores, assim como todos vocês, que acreditam 

muito na cultura. E um foi esse, a orquestra, né? O prefeito Nilson Gaspar sempre fala: a nossa 

dedicação é feita exclusivamente também para proporcionar oportunidade. E quando a gente 

faz esse ato, o resultado é esse, crianças e jovens que, com certeza, têm uma qualidade muito 

melhor, em termos de aprendizagem, em termos de colaboração para o município. Então, 

Arthur, eu sou muito grata verdadeiramente. Eu tenho uma raiz, Pepo, em mil novecentos e 

trinta, o meu bisavô, né, foi vereador, Antônio Pinheiro. Então, imagine a história que tem, né? 

E realmente um lado da minha família na política. O presidente, na época, era Joaquim 

Pedroso Alvarenga, e são pessoas, hoje assim... e tinham alguns companheiros, Stefan(F), 

todas as pessoas que participavam nessa época. Mas eu estou falando de história. E também, 

ao lado da minha família, que era a minha bisavó, abria a porteira do trem, para passar. 

Porteira, né? O meu avô era chefe de estação. A minha família inteira operava nas ferrovias, 

assim principalmente nas estações do Centro e de Itaici. Então, a gente, com muito orgulho, 

está recuperando todos esses espaços. Mas, principalmente, porque a cidade, ela precisa 

resgatar as nossas memórias afetivas, precisam virar história, né, Arthur? A gente sempre 

conversa sobre isso, porque é muito importante, né, Alexandre? A gente está sempre 

conversando sobre isso. O quanto é importante, né, Hélio, que essa história seja contada que 

não caia em esquecimento. Né, Sérgio, a gente sempre ouve. O Índio também, a gente sempre 

conversa sobre tudo isso, o quanto importante é. 
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Mas nesse momento, eu acho que hoje é um dia muito especial, eu sou muito grata por 

receber a continuidade... O meu pai foi embora para São Paulo, nasci em São Paulo, mas me 

considero indaiatubana de coração. Trabalho com muito amor por essa cidade, sou muito grata 

a todos vocês que me apoiam nos projetos, que se dedicam. Estão sempre com a gente lá na 

cultura, e ao prefeito Nilson Gaspar, por todo o apoio, sem dúvida nenhuma, à cultura, ao 

turismo, à história dessa cidade. E peço licença para vocês e convido, né, também aqui, eu vou 

ter que sair e vou ter que levar a minha turminha e todos os funcionários comigo, porque nós 

estamos, hoje, abrindo o Festival de Inverno em Indaiatuba, na retomada. Então, sintam-se 

convidados. Eu sei que hoje é um dia um pouco mais restrito, o nosso horário sempre é até as 

vinte e duas horas. Mas nesse final de semana nós estamos retomando o festival de inverno, 

que é tão esperado com toda a arte lá no município. 

Agradecer aqui também uma pessoa que não foi citada, mas que é meu companheiro, o 

Eduardo, secretário adjunto de Cultura, que faz com que essa máquina, hoje, cultural também 

aconteça assim todos os funcionários. Muito obrigada a todos, boa noite. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Os nossos agradecimento e parabéns em aqui à Senhora Tania 

Castanho, por esse título também de reconhecimento pela Câmara Municipal de Indaiatuba, os 

nossos agradecimentos. 

Será entregue, à frente, por favor, secretária. Vereador Arthur, presidente, por favor, também à 

frente. Prefeito Nilson Gaspar, por favor. Completando, portanto, este ato de homenagem nesta 

noite na Câmara Municipal de Indaiatuba. Recebendo seu Título de Cidadã Indaiatubana a 

secretária de Cultura Tania Castanho Ferreira. Parabéns, mais uma vez, à nossa secretária de 

cultura, Tania Castanho. Parabéns a essa justa homenagem nesta noite. 

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: E como já foi citado aqui pela nossa secretária, nossa 

homenageada, né? Ela estará deixando nosso Plenário para acompanhar também esta 

abertura do festival, o Quarto Festival de Inverno de Indaiatuba. E eu gostaria de convidar, 

então, por favor, a ocupar a Mesa também, no lugar da nossa secretária, o Doutor Othniel. Por 

gentileza, doutor, o nosso segundo secretário desta Casa. 

[Aplausos] 
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MESTRE DE CERIMÔNIAS: Muito bem, na sequência desta solenidade, faremos agora a 

entrega dos títulos Cidadão Benemérito Doutor Caio da Costa Sampaio. E para justificar sua 

indicação aprovada por todos os vereadores desta Casa, eu convido o vereador Alexandre 

Peres à frente. E, na sequência, o nosso homenageado, né, William de Camargo também fará 

uso da palavra. 

[Aplausos] 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Eu, através do prefeito 

Gaspar, quero cumprimentar todas as autoridades e vereadores aqui presentes. Quero 

cumprimentar todos que estão prestigiando essa nossa Sessão Solene. Quero também 

cumprimentar todos os homenageados da noite de hoje. Eu estava dando uma olhada na lista 

dos homenageados, e a cada ano se supera. Hoje esses homenageados são realmente... 

muito são amigos e são realmente especiais e diferenciados. Parabéns a todos os 

homenageados. 

Não posso deixar de cumprimentar também a nossa Orquestra Jovem de Indaiatuba que fez 

uma apresentação maravilhosa, que chega até a emocionar, viu, Gaspar, transmita para a 

Tania os parabéns, porque como Indaiatuba, no governo Gaspar e através com a secretária 

Tania, vem valorizando a nossa cultura. Isso é importantíssimo. Eu ouvi aqui, eles tocarem, por 

exemplo, o Hino de Indaiatuba, esse hino maravilhoso, que foi encomendado pelo nosso 

primeiro prefeito, major Alfredo Camargo Fonseca, quando Indaiatuba completou cem anos de 

freguesia, em mil novecentos e trinta, portanto, esse hino que foi escrito pelo Acrísio de 

Camargo e foi feita a música pelo Nabor Pires de Camargo, ele vai complementar, no final do 

ano noventa e dois anos de existência, e está cada vez mais atual. Então, a gente não pode 

deixar de registrar esses dados aqui. 

Enfim, o meu homenageado de hoje, o meu amigo, William de Camargo, arquiteto e urbanista, 

nascido no Haoc, filho do saudoso Waldemar e da dona Vera Lúcia Von Ah de Camargo, 

proveniente de família imigrante suíça que se estabeleceu na região da nossa querida Helvetia. 

Como arquiteto, William projetou espaços de uso privado e também público. William foi 

responsável pelo projeto de reurbanização da Praça da Nascente, ali no início da Rua Treze de 

Maio, próximo do Haoc. Lá está situada a nascente do Córrego Belchior, o nosso primeiro 

manancial de abastecimento de água aqui na nossa cidade. 

Também querendo contribuir com o social, William projetou a ampliação do Educandário Deus 

e a Natureza, que é uma organização que oferece profissionalização gratuita para jovens e 
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adultos em situação de vulnerabilidade. O William, ele foi diretor da nossa Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba, também integrou a comissão que 

participou de um ajuste, de um reajuste do nosso código, de uma atualização do nosso código 

de obras ainda em vigência no nosso município. E, enfim, o que eu queria falar para você, 

William, é o seguinte: dizem que o mundo é dos que ousam. Você, William, com a sua 

arquitetura, sempre ousou. Parabéns.  

[Aplausos] 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Agradecemos ao vereador Alexandre Peres. E convido, neste 

momento, para seu discurso de agradecimento, o Senhor William de Camargo.  

[Aplausos] 

SENHOR WILLIAM DE CAMARGO: Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, Alexandre, 

por proporcionar esse título. Muito obrigado aos demais que acompanharam, né? E o que eu 

tenho para dizer é que nesses longos anos de trabalho eu tive a oportunidade, como o 

Alexandre mencionou, em fazer projetos em prol de Indaiatuba. E Indaiatuba tem vários 

exemplos de sucesso em urbanismo em várias áreas, né? Então, assim, é sempre muito 

gratificante falar de Indaiatuba. E a Tania até comentou da parte histórica, né? Quero só fazer 

um aparte, tanto o Alexandre Peres quanto o nosso prefeito Gaspar, engenheiros, né, têm uma 

carreira dedicada a Indaiatuba. No Legislativo, no Executivo, mas principalmente na autarquia 

da água, né? Que é uma carreira, vamos nos remeter aos anos oitenta, Indaiatuba era uma 

iniciante do que nós vemos hoje, né, essa potência. Até estendendo homenagem à minha mãe, 

Vera Lúcia Von Ah de Camargo, como o Alexandre comentou, para a gente ir até a estrada 

porteira de ferro, nos anos oitenta, a Tua Treze de Maio era ligação. Indaiatuba se encerrava 

próximo da Kennedy. Tinha um vazio urbano, tinha a Vila Avaí, e aí a gente ia pegar, né, a 

estrada para chegar na porteira de ferro e no bairro Morro Torto. E hoje essa região é o tecido 

urbano mais do que nobre na cidade, né? Então, o quero dizer é o seguinte, se hoje Indaiatuba 

é bacana em todos os aspectos, é fruto do trabalho de todas as pessoas, né? Então, assim, 

todos que estão aqui, no escritório sempre ouço de imigrantes paulistanos e tudo mais, né? 

Eles sempre falam: Nossa, eu cheguei há pouco aqui... As pessoas, né? Então, o que eu 

queria dizer o seguinte, que todos nós somos responsáveis por Indaiatuba, né? E a ideia é 

sempre melhorar. Então, contem comigo para os próximos capítulos de Indaiatuba. Muito 

obrigado.  

[Aplausos]  
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MESTRE DE CERIMÔNIAS: Agradecemos o Senhor William de Camargo e convidamos, por 

favor, à frente, juntamente ao vereador Alexandre Peres para a entrega, portanto, desta justa 

homenagem. Prefeito Nilson Gaspar e também o presidente dessa Casa, Lepinsk, por 

gentileza, também à frente.  

Mais uma vez, os nossos parabéns ao Senhor William de Camargo, parabéns ao Título 

Benemérito Doutor Caio da Costa Sampaio.  

Para justificar sua indicação aprovada por todos os vereadores desta Casa, eu convido agora o 

vereador Sérgio José Teixeira e na sequência o seu homenageado, a sua homenageada, 

Luciana Aparecida dos Santos, por favor.  

[Aplausos]  

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente, prefeito, 

toda a Mesa, os líderes da região. Boa noite, nobres vereadores, todas as autoridades 

presentes, todos os homenageados, toda a população que nos acompanha, nossa intérprete, 

Jennifer, que transmite para os nossos amigos surdos toda sessão da Câmara. Essa 

homenagem que foi aprovada pelos nobres vereadores, da pessoa que eu escolhi, para mim é 

uma honra, tá? É uma honra, porque é uma pessoa que faz pouco tempo que eu conheci, mas 

o pouco tempo de amizade eu já pude observar a força, a determinação, o comprometimento e 

a responsabilidade com o próximo. Então, eu me sinto, assim, extremamente orgulhoso de 

poder fazer essa homenagem para a Luciana. Vou contar aqui um pouquinho da história dela, 

tá? A Luciana Aparecida dos Santos nasceu no dia doze de março de mil novecentos e oitenta 

e dois, é empresária, estudante de Educação Física, casada e com três filhos lindos. Viveu no 

bairro Fazenda Pimenta até os cinco anos, quando a família se instalou no bairro Videiras, 

onde vive e reside até hoje. Aos doze anos, começou a participar efetivamente na comunidade 

de Videiras. Primeiro como catequista, depois ingressando no grupo de canto, permanecendo 

por quatro anos. Com vinte anos, devido ao trabalho e estudos, se afastou dos trabalhos 

voluntários, retornando aos vinte e quatro anos. Desde então, nunca mais parou de 

desenvolver esses trabalhos em prol da comunidade, em locais como a Associação Amigos do 

Bairro de Videiras, Creche Mãe Rainha. Em dois mil e dezesseis, assumiu com muita 

responsabilidade a presidência da associação, cargo em que permanece até hoje. Nós 

sabemos que é uma responsabilidade muito grande, porque nós não conseguimos agradar a 

todos, né, Luciana? Uma das suas maiorias conquistas e orgulho é poder ter colaborado para 

que a quadra poliesportiva Amadeo Thomazeto tenha se tornado uma realidade. Então, é um 
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enorme prazer poder fazer essa realidade a você, Luciana Aparecida dos Santos, gente da 

gente, tá? Muito obrigado.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Parabéns à nossa homenageada. E eu convido neste momento a 

nossa homenageada Luciana Aparecida dos Santos para também fazer uso da palavra.  

SENHORA LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS: Boa noite a todos. Eu estou nervosa, 

estou emocionada. Sérgio, muito obrigada, agradeço de coração mesmo. Agradeço ao pessoal 

que está ali, aos meus familiares, às minhas meninas da zumba que estão presentes ali.  

[Aplausos]  

SENHORA LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS: E como o Sérgio mesmo falou, eu sou 

assim, eu sou alegre, eu convidei para elas vir e falei para elas: É para agitar mesmo, tá? 

Porque eu não gosto de coisa morna, não, vai lá e agita, tá? Então, assim que eu sou. Eu 

agradeço muito, agradeço ao Gaspar, que conhece um pouco aí da minha trajetória. E eu 

acredito muito, quando falou de quadra de Videiras, do Projeto Zumba que tem lá em Videiras, 

eu acredito muito na questão da Educação Física, do exercício físico em prol da saúde e não 

apenas como estética. Então, é isso que eu busco lá no meu bairro, é nisso que eu acredito. E 

sou um tanto teimosa, né? Eu recebi vários nãos, mas eu sou persistente, quando eu acredito 

naquilo que eu vejo que é em prol da maioria da população, em especial, claro, lá no bairro 

onde eu moro, então, eu vou em busca mesmo, sou chata, sou persistente, briguei com muita 

gente, né? O Gaspar mesmo sabe disso, mas é algo que eu acreditei, que eu acredito, e eu 

acredito que o meu bairro, assim como toda Indaiatuba, mas em especial o meu bairro Videiras 

merece e merece muito mais do que tem lá hoje. E eu vou em busca disso, vocês podem ter 

certeza disso. Muito obrigada.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Aí os nossos parabéns à Luciana Aparecida dos Santos, a qual 

eu convido, por favor, à frente, juntamente ao vereador Sérgio José Teixeira, para receber essa 

justa homenagem, acompanhados, claro, do presidente dessa Casa, Pepo Lepinsk e o prefeito 

Nilson Gaspar.  

Os nossos parabéns, mais uma vez à Luciana Aparecida dos Santos. Mais uma homenageada 

nesta noite.  

[Aplausos]  
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MESTRE DE CERIMÔNIAS: Na sequência, para que faça a sua justificativa nesta noite, da 

sua escolha, não é? Eu convido à frente, então, por favor, usando aqui a palavra, o vereador 

Othniel Harfuch, para que faça sua justificativa de tal honraria. Desta vez, o nosso 

homenageado será o Senhor Reginaldo José Salla. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Primeiro, queria desejar boa noite a todos, cumprimentar 

nosso prefeito, nosso presidente da Câmara, sempre atuante e parabenizá-lo até por essa 

Câmara nova. Desejar boa noite a todos que estão nessa sala e todos que nos assistem, 

nossos colegas vereadores. E fica muito difícil falar depois de escutar o Arthur, o Alexandre, o 

Sérgio, acho que é difícil suplantá-los. Então vou ser bem suscito a uma pessoa que com 

certeza fez e continua fazendo por Indaiatuba. Reginaldo José Salla, conhecido 

carinhosamente como Nardão Salla. Ele serviu o Exército Brasileiro até chegar a terceiro 

sargento, foi no posto que ele deu baixa, em mil novecentos e oitenta e sete. E no mesmo ano, 

na cidade de Indaiatuba, ele abriu a empresa Prattes(F), Indústria e Comércio, empresa 

familiar no ramo de confecção, higiene, limpeza e beleza, a qual levou o nome da cidade de 

Indaiatuba pelo mundo, através de venda de seus bons produtos que também sempre tiveram 

grande circulação por todo o Brasil, né? Um dos maiores... ele é com certeza um dos maiores 

transformadores do centro da cidade. Em dois mil e treze, ele começou a atuar na área de 

construção civil, restaurando, reformando e construindo vários prédios na região central de 

Indaiatuba. Tomando gosto pela construção civil, destacou-se, tornando-se referência neste 

ramo e hoje tem obras e empreendimentos espalhados por toda a cidade. Eu acho que esses 

títulos que nós acabamos ofertando a esses homenageados têm um critério e têm um caráter 

de realmente homenagear as pessoas que fazem por Indaiatuba. Acho que todos aqui, sem 

exceção, são pessoas que trabalham e transformam essa cidade. E como o Gaspar e o próprio 

Pepo disseram, são vocês que acabam transformando a cidade nessa sociedade que temos 

hoje, ou nos elegendo, nos apoiando, e diretamente transformando a cidade. Então, eu quero 

dar meus parabéns ao Nardão, e que continue nesse caminho de continuar transformando a 

cidade. Obrigado.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Agradecemos às palavras do vereador Othniel e convidamos 

nesse momento para seu discurso de agradecimento o Senhor Reginaldo José Salla.  

[Aplausos]  

SENHOR REGINALDO JOSÉ SALLA: Primeiramente, boa noite.  
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EM CORO: Boa noite.  

SENHOR REGINALDO JOSÉ SALLA: Queria agradecer aí ao Doutor Othniel pela indicação e 

aprovação dos demais, pelo título. E agradecer toda a administração da nossa cidade aí. Sou 

nascido aqui, adoro essa cidade, quero fazer o bem para ela. Se eu estou contribuindo com 

isso, estou muito feliz, estou nervoso também.  

[Risos]  

SENHOR REGINALDO JOSÉ SALLA: Não sou de falar. E agradecer também todas as 

secretarias que fazem parte dessa administração pela compreensão, porque você fazer um 

prédio comercial, adaptado, certo, como a prefeitura exige, e está certo, não é fácil, não. A 

gente tem que mexer com todos. Queria agradecer a todos que sempre me ajudou, me 

orientou (sic) e consegui executar o que eu consegui até agora, e estamos fazendo mais aí. 

Muito obrigado pela indicação.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Está aí o nosso muito obrigado e parabéns ao Senhor Reginaldo 

José Salla, o qual eu convido, por favor, à frente, com as demais autoridades, né? Aqui para 

receber o seu título também nesta noite, por favor. Vereador Othniel, presidente Pepo, e o 

prefeito Nilson Gaspar, entregando neste momento esta justa homenagem ao Senhor 

Reginaldo José Salla. Parabéns mais uma vez ao Senhor Reginaldo José Salla.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Bem, passaremos agora à entrega dos demais Títulos Cidadão 

Indaiatubano. E para que faça a justificativa e entrega da comenda, eu convido o vereador e 

vice-presidente desta Casa, Doutor Luiz Carlos Chiaparine, para realizar a entrega ao nosso 

homenageado, Senhor Márcio Augusto Mazzi. Portanto, ouvindo neste momento as palavras 

do vereador.  

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: Boa noite a todos. Obrigado pela palavra, Sr. 

Presidente. Parabenizar a todos os homenageados, familiares, nossos amigos. Eu sempre falo 

que essa sessão é uma das mais bonitas que a gente tem na Câmara Municipal aqui de 

Indaiatuba, né? Que é uma sessão que a gente procurar homenagear as pessoas que 

trabalham pelo município, que fazem a cidade crescer. É muito difícil escolher. Indaiatuba é 

uma cidade privilegiada, que a gente tem muita gente boa, muita gente empreendendo, 

trabalhando, construindo. E é sempre um orgulho poder estar apoiando as pessoas que estão 
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aqui indicadas, todas realmente muito boas. E meu homenageado é o Márcio Augusto, né, 

Márcio? Se quiser ficar de pé para o pessoal te conhecer, depois você vai vir falar aqui um 

pouquinho.  

[Aplausos]  

VEREADOR LUIZ CARLOS CHIAPARINE: O Márcio é da cidade [ininteligível], da região de 

São José do Rio Preto. Ele trabalha aqui no ramo farmacêutico, ele é proprietário da farmácia 

manipulada, farmácia de manipulação. Conheço o Márcio desde que eu vim trabalhar aqui, em 

noventa e cinco, né? O Márcio veio um pouquinho antes, em noventa e dois, né? A gente era 

bem mais novo, né? Magrinho, cabelo preto. E ele foi um dos primeiros no ramo aqui da 

cidade, que trouxe credibilidade, trabalha sério, faz um trabalho excelente, tem um trabalho 

social, atende as pessoas com muito esmo e realmente tem feito um trabalho muito importante 

aqui no município, na nossa cidade. Vem crescendo com o município, vem expandindo o seu 

trabalho, sempre com muita seriedade, muito profissionalismo. A gente tem orgulho de ter você 

aqui na cidade, viu, Márcio? Fazendo parte desse crescimento de Indaiatuba, esse crescimento 

profissional, e que a gente possa estar junto aí mais alguns anos trabalhando, né? Obrigado 

pelo seu trabalho aqui na cidade, pela sua amizade, pela sua parceria. Eu sei que você 

também ajuda muita gente sem condição financeira, sem estar divulgando isso. Muito obrigado 

pelo seu trabalho e por tudo, viu? 

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Nosso muito obrigado às palavras do vereador Doutor Luiz Carlos 

Chiaparine. E eu convido neste momento, para o seu discurso de agradecimento, o Senhor 

Márcio Augusto Mazzi.  

SENHOR MÁRCIO AUGUSTO MAZZI: Boa noite a todos. Estou me sentindo um pouco mais 

alto aqui [ininteligível].  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Um microfone, só, por gentileza, desculpe.  

SENHOR MÁRCIO AUGUSTO MAZZI: Agora ligou. Olha, eu posso não ter a voz que nem do 

amigo lá, quando eu crescer, vou ter uma voz igual. Mas, assim, eu gostaria de agradecer, eu 

não imaginava que poderia um dia ter uma homenagem dessa. Posso não ter nascido aqui 

como os demais, mas metade da minha vida exatamente é dedicada a Indaiatuba. E um dos 

primeiros profissionais da saúde que eu conheci foi o Doutor Luiz Chiaparine, foi minha 

primeira visita técnica, foi com o doutor. Eu gosto muito dessa cidade, fui acolhido por aqui. E 
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recentemente, como o doutor disse, a nossa farmácia era Manipulatta, nós trocamos o nome, 

agora é ManipuLife. E eu gosto muito dessa área, onde eu passo fazer o que eu faço hoje, que 

é ajudar as pessoas, não simplesmente vender medicamento. Então, se fosse agradecer a 

todo mundo que me estendeu a mão, quando eu cheguei aqui, por ser uma pessoa de uma 

outra cidade em uma cidade como Indaiatuba, eu levaria a noite toda pelo menos, né? Mas eu 

gostaria de agradecer, em especial, minha esposa, por uma série de motivos, principalmente 

por ter estado comigo nos piores momento da minha vida. Só que não é só isso, ela me ajuda. 

Então, gostaria de te agradecer, mais do que a todo mundo. Obrigado.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Aí agradecemos as palavras do Senhor Márcio Augusto Mazzi. 

Eu o convido à frente, por favor, e as demais autoridades conosco também para receber neste 

momento tal honraria. Doutor Luiz Carlos Chiaparine, o presidente desta Casa, e também o 

prefeito Nilson Gaspar. Por favor, a esposa também, por favor, vamos quebrar o protocolo aqui 

e integrar também a esposa nesta justa homenagem. Parabéns, mais uma vez, ao Senhor 

Márcio Augusto Mazzi, nosso homenageado também nesta noite.  

E, neste momento, eu gostaria de convidar à frente a vereadora Ana Maria dos Santos para 

justificar a sua comenda ao Paulo Sérgio Pereira dos Santos, mais um homenageado desta 

noite.  

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Boa noite a todos.  

EM CORO: Boa noite. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Boa noite aos integrantes da Mesa, presidente 

Pepo, nosso prefeito Gaspar, e a todos aqui presentes, a Jennifer, e o pessoal de casa. Hoje a 

minha homenagem é para... Eu posso rotular essa pessoa como um superpai, um Super-

Homem que acolheu Indaiatuba para viver: Paulo Sérgio Pereira dos Santos. Paulo Sérgio 

nasceu em São Paulo, é engenheiro mecânico, filho e pai por adoção, é casado com Maria 

Sueli Lima dos Santos, com quem tem onze filhos, oito adotivos, oito.  

[Aplausos]  

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Oito adotivos, que coisa mais linda. Residente em 

Indaiatuba desde o ano de dois mil, entre as atividades voluntárias no terceiro setor, 

destacamos as seguintes. De mil novecentos e oitenta e cinco a mil novecentos e oitenta e 

sete, o desenvolvimento e a implantação do Projeto Adote. Em mil novecentos e noventa e 
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três, a fundação do Projeto Acalanto, primeiro grupo de adoção na cidade de São Paulo. Em 

dois mil e três, o desenvolvimento e implantação do projeto de reintegração familiar e adoção, 

como sendo a mantenedora [ininteligível]. Em dois mil e seis, a Fundação Projeto de Vida. Em 

dois mil e vinte e um, a implantação da sede da Angaad no município de Indaiatuba, onde 

recebeu o Prêmio Brasil Amigo da Criança. Atualmente, é consultor técnico automotivo e 

presidente da Angaad, Associação Nacional de Grupo de Apoio. Que benção, que honra poder 

homenagear você. Que coração mais lindo. Eu fico emocionada mesmo porque eu frequento 

orfanato desde criança, sou voluntária desde criança nessa linha de menores menos 

favorecidos e abandonados. E você é um ser humano lindo. É grande por fora, e o coração 

ainda muito maior. Gratidão por escolher Indaiatuba, por ser a sua cidade, o seu porto seguro. 

E hoje é com muita honra que eu entrego esse título de cidadão indaiatubano. Gratidão, Paulo 

Sérgio, muita luz para você.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Agradecemos às palavras da vereadora Ana Maria. E convido 

neste momento o nosso agraciado, o Senhor Paulo Sérgio Pereira dos Santos, para também 

fazer uso da palavra.  

SENHOR PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS: Boa noite a todos, um prazer aqui estar 

com todos vocês. Gostaria de fazer em respeito aos nossos queridos irmãos deficientes visuais 

a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de cor preta, uso meu cabelo careca, ou melhor, 

não tenho cabelos, tenho óculos, uso um cavanhaque grisalho, estou vestindo um paletó cinza 

e uma calça azul marinho. Quero cumprimentar o nosso querido prefeito Nilson Gaspar e 

também o nosso querido vereador Pepo, e, na figura de vocês, cumprimentar todas as 

autoridades aqui presentes e a todos vocês. Confesso que fiquei, com esse convite da Ana 

Maria, um pouco constrangido, porque apenas sou um cidadão, pai de família e trabalhador. E 

junto com a minha esposa, no ano dois mil, escolhemos para trazer qualidade de vida à nossa 

grande família morar em Indaiatuba. Mas não somente isso, nós quisemos compartilhar 

também as boas experiências que tínhamos já na cidade de São Paulo através do Movimento 

Nacional de Apoio à Adoção, que se iniciava em meados dos anos noventa e se expandia pelo 

Brasil. Tínhamos já experiência de sermos cofundadores do Projeto Acalanto em São Paulo, 

em mil novecentos e noventa e três, e quisemos trazer essa experiência para Indaiatuba. E 

aqui fomos carinhosamente acolhidos por amigos queridos. Quero destacar aqui a pessoa do 

nosso querido Edson e sua esposa Alice, que nos acolheu, no início dos anos dois mil, aqui 

junto com a instituição, [ininteligível] e toda sua estrutura, para que aqui pudéssemos implantar 



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 
P A L Á C I O  V O T U R A 

   
Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700. 

CEP: 13339-140 – Indaiatuba - SP 

 

 

também um grupo de apoio à adoção. Isso foi fundamental, esse acolhimento. Nossa ideia era 

que um grupo surgisse de imediato, já em dois mil, mas a [ininteligível] desenvolvia um projeto 

já em andamento não só no acolhimento institucional, que na época era chamado de abrigo, 

mas também no trabalho de reintegração dessas crianças acolhidas em suas famílias. Nós 

apoiamos, auxiliamos nesse projeto e logo em sequência iniciamos o desenvolvimento do 

projeto do grupo de apoio à doação. E sabe quem abriu a porta para nós, o primeiro grupo de 

apoio adoção da cidade de Indaiatuba, o Projeto de Vida? Esta Casa, vereador Pepo, Câmara 

Federal... a Câmara Municipal, aliás, nos abriu as portas para realizarmos a reunião inaugural 

do Projeto de Vida em dois mil e seis, onde acolheu as famílias da municipalidade e da região, 

para serem orientadas no trabalho de apoio à adoção, para se prepararem à adoção. Esse 

trabalho se desenvolveu ao longo desses dezesseis anos, com resultados belíssimos para a 

nossa cidade. Alguns números importantes, mais de cento e sessenta famílias de Indaiatuba 

receberam filhos por adoção nesses dezesseis anos, mais de oitocentos e trinta famílias foram 

atendidas nesses dezesseis anos, mais de duzentos e trinta crianças retornaram para a sua 

família de origem, através de um trabalho totalmente desenvolvido pela rede, em parceria com 

o Judiciário, com a rede de apoio e proteção da cidade, mais de cento e trinta crianças foram 

colocadas em famílias extensas das suas famílias de origem. Em um total de quinhentos, mais 

de quinhentos crianças que foram beneficiadas, não só deste município como crianças que 

vieram de outras localidades, para serem filhos por adoção.  

Então, eu encontrei a oportunidade neste convite, Ana Maria, de agradecer a Indaiatuba. O 

espaço que nos deu para que pudéssemos construir um pouco essa história. Construir e trazer 

para a cidade de Indaiatuba, junto com a minha esposa, Maria Sueli, a qual nossa família aqui 

se desenvolveu. Chegamos aqui com a minha mais velha apenas com treze anos, hoje está 

com trinta e cinco, mora fora do país, guarda todo o carinho com essa cidade, tem seus 

amigos, e todos meus demais filhos. Esse modelo se reproduziu para outras famílias, lógico 

que não na proporção e do tamanho da minha, mas entendemos que as famílias por adoção 

fazem parte de um contexto e de um planejamento familiar, legítimo, duradouro e afetivo. 

Então, eu quero agradecer a municipalidade, quero agradecer a Indaiatuba, quero agradecer a 

Ana Maria, esse convite. Que possuamos dividir com todos vocês esse título, não só... Esse 

título não me pertence, pertence primeiramente a mim, a minha esposa, construímos juntos a 

nossa família, e a todas as famílias que tiveram a coragem de trazer para viver e o desafio de 

trazer [ininteligível] sob o seu seio familiar uma criança que não pôde ser gerada por ela. 
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Então, acho que eu divido esse título com todas as famílias por adoção também da cidade de 

Indaiatuba. Muito obrigado.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Nossos parabéns e obrigado ao Senhor Paulo Sérgio. E neste 

momento eu convido ele à frente, juntamente à nossa vereadora, Ana Maria, para juntos 

também ao prefeito Nilson Gaspar e o presidente desta Casa, Pepo Lepinsk, fazer a entrega 

desta honraria ao Senhor Paulo Sérgio Pereira dos Santos. Aí nossos parabéns mais uma vez 

ao Senhor Paulo Sérgio Pereira dos Santos.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Parabéns mais uma vez ao Senhor Paulo.  

Na sequência dessa solenidade, convidamos agora a vereadora e primeira-secretária desta 

Casa, Silene Silvana Carvalini, para que justifique sua escolha do Título Cidadão Indaiatubano, 

desta vez, a Senhora Rita de Cássia Jiampaulo Ferraz Vaz.  

[Aplausos]  

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Obrigada. Boa noite a todos. Quero aqui 

cumprimentar o nosso presidente aqui desta Casa, vereador Pepo, parabenizar ele pelo 

trabalho que ele vem realizando frente a sua gestão como presidente. Cumprimentar nosso 

prefeito Nilson Gaspar, Doutor Othniel, Doutor Chiaparine, vereador Alexandre, e o vereador 

Nilton. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores, vereadora Ana, todos que estão 

presentes, secretários, adjuntos, e dizer que é uma honra recebê-los aqui nesta noite. A minha 

homenageada desta noite é a enfermeira Rita de Cássia. É com muita alegria que nesta noite 

especial quero homenagear a enfermeira Rita de Cássia Jiampaulo Ferraz Vaz, pelo seu 

trabalho, sua atuação, sua dedicação aos serviços prestados em nossa cidade. Rita nasceu em 

Pirajuí, São Paulo, é mãe da Lígia e do Lucas. No ano de mil novecentos e oitenta e oito, ela 

se formou em enfermagem pela Universidade de Bauru, especializou-se em Administração dos 

Serviços de Saúde, Administração Hospitalar e Direito Sanitário. Foi aprovada no concurso 

público em nosso município, onde assumiu seu cargo em mil novecentos e noventa e cinco. 

Passou a trabalhar em uma UBS que ficava ali na Rua Treze de Maio, hoje onde é o prédio do 

Saae. Em dois mil e três, a Rita atuou como diretora de departamento. Em dois mil e onze, por 

seis meses ela foi assessora municipal da Secretaria de Saúde. E desde dois mil e doze até os 

dias hoje ela é responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica. Com certeza, 
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foram muitos desafios enfrentados, mas valeu a pena, pois, hoje seus bons serviços estão 

reconhecidos por esta Casa de Lei.  

Eu me lembro bem como eu conheci a Rita. Eu estava fazendo colégio técnico, a Rita morava 

em um prédio em frente a esse colégio, e nós tínhamos uma amiga em comum, a Elisângela, e 

sempre eu pegava carona com ela e cumprimentava a Rita, mas nessa época nem imaginava 

que eu ia conhecê-la, e ela viria trabalhar aqui. Confesso, nunca imaginei que a gente pudesse 

um dia trabalhar juntas na mesma cidade e que eu fosse gostar de estar de estatística e 

epidemiologia(F). Então, aprendi isso com a Rita, um pouco de tempo que eu convivi com ela. 

E hoje estou sendo a honra de te homenagear com o Título de Cidadã Indaiatubana, 

reconhecendo o quanto você contribuiu para o município de Indaiatuba, o quanto você se 

esforçou e venceu seus limites, e construiu aí uma brilhante carreira em nosso município. 

Parabéns por todo o seu trabalho, sua dedicação. Tê-la como cidadã indaiatubana é uma 

honra para todos nós. Desejo a você muito sucesso. Que Deus abençoe sempre sua vida. 

Encerro aqui deixando para todos os homenageados a frase de Charles Chaplin, onde ele diz 

que: “Os vossos esforços desafiem as impossibilidades e lembrai-vos de que as grandes 

coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível”. Parabéns a todos.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Nossos agradecimentos à vereadora Silene Silvana Carvalini. E 

neste momento eu convido a nossa homenageada, Senhora Rita de Cássia Jiampaulo Ferraz 

Vaz, para também fazer o uso da palavra.  

[Aplausos]  

SENHORA RITA DE CÁSSIA JIAMPAULO FERRAZ VAZ: Boa noite a todos. Boa noite ao 

Senhor Prefeito, Nilson Alcides Gaspar, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, vereador 

Jorge Luis Lepinsk, em nome de quem cumprimento a todos os outros vereadores e 

autoridades aqui presentes. Quero agradecer a enfermeira e vereadora Silene Carvalini por ter 

me agraciado com o Título de Cidadã Indaiatubana. Agradeço meus familiares, meus amigos e 

colegas de trabalho que me acompanharam nesses vinte e sete anos de trabalho dedicados à 

saúde de nossa cidade. Agradeço a toda a população de Indaiatuba por ter me acolhido tão 

bem e por me permitir fazer parte desta comunidade, a qual eu muito me orgulho.  

[Aplausos]  



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 
P A L Á C I O  V O T U R A 

   
Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700. 

CEP: 13339-140 – Indaiatuba - SP 

 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Agradecemos e parabenizamos a Senhora Rita de Cássia 

Jiampaulo Ferraz Vaz. E convido, por favor, à frente, juntamente à vereadora Silene Silvana 

Carvalini, para tal honraria, juntamente ao prefeito Nilson Gaspar e ao presidente desta Casa, 

Pepo Lepinsk. Os nossos parabéns mais uma vez à Senhora Rita de Cássia Jiampaulo Ferraz 

Vaz.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Na sequência, para que faça a justificativa e entrega de sua 

comenda, eu convido desta vez o vereador Hélio Alves Ribeiro, que fará sua justa homenagem 

nesta noite a Luiz Antônio Nazar.  

[Aplausos] 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Pepo e 

já parabenizá-lo, Pepo, por essa obra tão importante nessa Casa de Leis, Casa essa 

frequentada por tantas pessoas, inaugurada em uma noite tão especial. Em nome do Pepo, 

cumprimento todos os demais vereadores, todos os demais colegas vereadores. Nilton, 

presidente da Câmara de Vinhedo, Alexandre Pinheiro, presidente da Câmara de Montemor, 

nosso prefeito, Nilson Gaspar, Décio Rocha, secretário de Assistência Social, em nome de 

quem cumprimento todos os demais secretários e funcionários dessa Casa e da prefeitura, já 

que vejo muitos funcionários aqui. Dizer que é muito bom estar aqui nesse momento, fazer 

parte dessa história. Tive afastado por um ano e pouco, mas uma alegria muito grande estar 

aqui novamente em uma noite especial, em que prestamos homenagem a tantas pessoas 

ilustres de nossa cidade. Como um dos homenageados aqui disse, todos vocês fazem parte da 

história, todos vocês contribuíram e contribuem com a história de nossa cidade. Mas nessa 

noite alguns de vocês tiveram o privilégio de serem escolhidos por nós, vereadores, para 

receber esse título tão importante.  

Atuo na saúde há mais de vinte anos, vejo aqui a minha colega Fátima Raimundo, começamos 

junto lá no mini-hospital na Morada do Sol, em dois mil. Qual o motivo fez com que eu 

homenageasse nessa hoje o Doutor Nazar? Esse cara é fantástico, gente, vocês não têm ideia. 

Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Hospital Dia, é uma pessoa que não tem tempo 

ruim, com um olhar atento, com ouvidos atentos, um olhar zeloso, e o coração cheio de amor, 

como ele atende os pacientes não só lá no Hospital Dia, mas nos lugares que ele trabalha. 

Porque eu costumo dizer que as pessoas, elas precisam de atenção. Nem sempre 

conseguiremos resolver os problemas dela, mas quando nós olhamos o olho dela, quando nós 
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ouvimos o que ela tem para falar, e quando nós deixamos o nosso coração à frente, eu tenho 

certeza que ela vai se sentir muito melhor. Eu tive oportunidade de presenciar tantos 

momentos o Doutor Nazar naquele hospital com os pacientes. E quando chegava lá, falava: 

Doutor, tem um paciente. “Pode trazer, Hélio”. Assim como o Doutor Chiaparine, Doutor 

Othniel, que são médicos, sabem da importância que é olhar no olho do paciente, ouvir o que 

ele tem, qual a queixa que ele tem para te passar. Doutor Nazar faz isso muito bem. E assim 

como eu, doutor, como muitos aqui ouvem todos os dias, Deus te abençoe, eu tenho certeza 

que o senhor é abençoado por Deus. Só tenho que pedir que ele que continue abençoando a 

sua vida, sua família, sua esposa, que está aqui presente, e de todos aqueles que passaram e 

que passarão com o senhor em consulta, em cirurgia, em qualquer lugar que o senhor estiver. 

Eu tenho certeza que o carinho e a dedicação que o senhor tem com as pessoas merece toda 

essa homenagem que está sendo feita aqui hoje. Meu muito obrigado, doutor, pela sua 

amizade.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Agradecemos às palavras do vereador Hélio Ribeiro. E convido 

neste momento, para o seu discurso, o homenageado, Luiz Antônio Nazar.  

[Aplausos]  

SENHOR LUIZ ANTÔNIO NAZAR: Boa noite a todos, autoridades, prefeito, presidente da 

Câmara, vereadores, meus colegas de profissão, vereador de Vinhedo, vereador de Montemor, 

nossa querida enfermeira, obrigado. Hélio, eu, para falar a verdade, a ficha não caiu, viu? 

Ainda estou meio assim não acreditando muito que eu estou aqui, mas eu estou, né? Então, eu 

só tenho que agradecer a você por tudo o que você é e a toda sua equipe, por me conceder 

essa honraria. Eu jamais vou poder pagar o que você fez por mim, não nessa vida, talvez em 

outra, nessa não. Agradeço a essa Casa, essa nobre Casa por ter autorizado o pedido do meu 

amigo e irmão, Hélio. E eu não cheguei aqui sozinho, eu cheguei porque eu fui carregado, né? 

Carregado por pessoas que trabalham comigo, pessoas que dedicam a vida à saúde, né? 

Muitos trabalham nos bastidores, ninguém sabe da existência deles, né? Eu agradeço demais 

a todos esses que me carregam e carregaram. As recepcionistas da área de saúde, ao pessoal 

da faxina, aos motoristas, aos heróis do 193 e 192, aos técnicos de enfermagem, heróis, heróis 

mesmo, a enfermagem, né? A nossa prefeitura, que sempre me acolheu com carinho, que 

sempre acatou com respeito as minhas decisões. Muito obrigado, obrigado de coração. Deus 

abençoe essa Casa, Deus abençoe a nossa cidade e Deus abençoe ao nosso país. Obrigado.  
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[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Os nossos parabéns ao nosso homenageado, Doutor Luiz 

Antônio Nazar, o qual eu convido, por favor, à frente, juntamente ao vereador Hélio Alves 

Ribeiro, ao nosso prefeito, Nilson Gaspar, e ao presidente desta Casa, Pepo Lepinsk, para a 

desta justa homenagem. Por favor, por favor, a esposa também. Muito bem, os parabéns mais 

uma vez ao Doutor Luiz Antônio Nazar, nosso homenageado desta noite.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Parabéns, mais uma vez, ao Doutor Luiz Antônio Nazar.  

Bem, e para encerrarmos nossas homenagens desta noite, ouviremos agora o vereador Wilson 

José dos Santos, o Índio da Doze, e suas justificativas para a entrega desta comenda, desta 

vez ao diácono Jandeir Teixeira.  

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, gente. Boa noite, todas as autoridades 

aqui presentes, todos da imprensa. Boa noite à nossa Mesa, ao nosso prefeito, à nossa 

secretária, que quem manda, já foi embora trabalhar, né? E ele está aqui, entendeu? Aos 

nossos representantes de Sumaré, Montemor, Doutor Chiaparine, me orgulho muito de ter 

você como amigo, tá? Vinhedo, desculpa, Vinhedo. Agnaldo, Lincoln, Fátima. Muito obrigado 

por tudo, Fátima, o que você fez seis anos atrás, quando eu mais precisei na minha vida, você 

foi muito importante na minha recuperação.  

Hoje, eu quero falar de uma pessoa que não é muito difícil, quero falar do meu grande amigo, 

irmão, diácono Jandeir. Não vou falar a idade dele, não, porque é feio, né? Mas trinta e sete 

anos que ele mora em Indaiatuba com a Maria Deusilene(F), pai de Eduardo, Lucas, Danilo e 

Guilherme. Jandeir, hoje, ele é empresário na nossa cidade, é um vencedor também, tá? Mas o 

Jandeir hoje ocupa um papel na paróquia, todas as paróquias em Indaiatuba, do qual, quando 

falta um padre, lá está Jandeir, quando alguém chama no cemitério, lá vai Jandeir, quando 

chama no hospital, lá vai Jandeir. Diante dessa turbulência que nós passamos da pandemia, 

que o nosso padre, infelizmente, também pegou covid, assim como eu, Jandeir estava lá a todo 

momento, ele, como outros ministros. Por isso que eu tenho orgulho de hoje falar de você, 

Jandeir, quem é você como irmão, quem é você como pai, quem é você como esposo da sua 

esposa, claro, né? E quem é você como cristão. “Pedro, tu és pedra, sobre ti construirei a 

minha Igreja”, Jesus falou para Pedro. E você não é tijolo, sabe, Gaspar? Aqueles tijolinhos 

que a gente, quando veio do Paraná para a Morada do Sol, que a gente comprava para 

guardar, para daí a um ano começar a construir. A gente chegava lá, só estava barro. Então, 



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 
P A L Á C I O  V O T U R A 

   
Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700. 

CEP: 13339-140 – Indaiatuba - SP 

 

 

muitas vezes, a fé é assim também. Muitas das vezes, a gente pensa que tem fé, mas não tem 

fé. Todo mundo quer ir para o céu, mas quem são aqueles que realmente trabalham para a 

construção da Igreja de Jesus? São poucos. E aquele que é pedra como Pedro, aquele que 

realmente tem fé como Pedro e outros apóstolos, ele jamais deixará seu povo. Jandeir, você é 

um dos responsáveis, como o pastor Décio sempre falou para mim, você é um dos 

responsáveis por não deixar o rebanho de Jesus se afastar. Você é um dos responsáveis por 

juntar esse povo, na falta do nosso padre. Porque todo mundo sabe, o padre fica seis anos na 

cidade, depois sai, até vir, é seis meses, está o Jandeir e os outros ministros. Jandeir, que 

Deus te abençoe por você ser o que é, que Deus te abençoe por você ser a pessoa de fé e a 

pessoa que espelha muitas outras pessoas, principalmente eu. Eu te conheço já há quase 

quarenta anos, inclusive, fui um dos catequistas do Jandeir, como catequista. Está vendo, 

padre... prefeito, o que eu plantei aí? Como alguém falou aqui, quem planta, colhe. Então, eu 

plantei alguma coisa também, está aí hoje sendo exemplo para nós, paroquianos. Jandeir, 

muito obrigado. Você não sabe o orgulho que eu tenho por entregar esse Título de Cidadão 

Indaiatubano para você. Como aqui já foi falado, tá? São muitos que merecem, mas são 

poucos os escolhidos. E tenham certeza todos vocês aqui, que todos vocês que foram dos 

poucos e foram escolhidos, vocês são merecedores. Obrigado a todos meus amigos 

vereadores que deram a honra de eu titular você como cidadão indaiatubano. Muito obrigado.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Aí o nosso muito obrigado ao vereador Wilson Índio da Doze. E 

neste momento eu convido para ouvirmos as suas palavras o diácono Jandeir Teixeira. Por 

favor.  

SENHOR JANDEIR TEIXEIRA: Uma boa noite a todos. No ano de mil novecentos e oitenta e 

cinco, quando aqui cheguei em Indaiatuba, certamente, não esperava ser agraciado com o 

Título de Cidadão Indaiatubano. Mas esperava, sim, conseguir cidadania no seu significado 

mais amplo, ou seja, conseguir vida, conseguir vida digna, com possibilidades de ter alimento, 

a moradia, o vestuário, a educação, o acesso a saúde, enfim, de tudo que o ser humano 

precisa para viver com dignidade e cumprir os seus deveres. Algo que a grande maioria de 

nossas cidades não conseguem oferecer aos seus habitantes. Sou feliz em Indaiatuba, por ter 

encontrado aqui o que procurava, e estou muito agraciado por ser lembrado para receber essa 

honraria. Mas, ao mesmo tempo, sinto-me também preocupado em ver que, assim como eu, 

muitas pessoas ainda vêm para Indaiatuba em busca dos mesmos sonhos, que vejo também 

cada vez mais difícil de atender a esses anseios dos migrantes que para aqui se deslocam. Por 
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isso peço a Deus que ilumine a vocês, autoridades, aqui constituídas, ilumine os membros 

dessa Casa Legislativa, para que, no desempenho da missão que os senhores e senhoras 

foram confiadas, nunca se esquecem de priorizar aqueles que mais precisam. No mais, quero 

reiterar que estou feliz e honrado, agraciado aos senhores e senhoras vereadoras, pelo título a 

mim conferido, em especial, ao vereador Wilson, pela indicação e pelo trabalho que 

desempenha em prol de nossas comunidades na região do Jardim Morada do Sol. Quero dizer 

ao Senhor Prefeito Gaspar aqui presente, que no ano de oitenta e cinco, quando aqui vim, 

depois disso, começou-se a construir o Parque Ecológico. E eu pensava: Fazer o Parque 

Ecológico até que, de certa forma, até que é fácil, mas manter o sistema que é o difícil, né? E 

vocês, ao longo dessa administração, outras também, estão conseguindo manter esse Parque 

Ecológico tão bonito para a nossa cidade, onde muitas pessoas ali podem se desfrutar de tudo 

isso. Eu sei, também eu creio que as autoridades aqui sabem, temos muito ainda a fazer, né? 

Que vocês tenham, de modo especial, um olhar muito especial para os menos favorecidos de 

nossa cidade, né? Enfim, agradeço a todos vocês nesse momento, a você, Índio, Wilson, né? A 

gente que estudou junto lá no Antônio de Pádua, lá no Jardim Morada do Sol, Índio já era líder 

de classe, né? Era um dos líderes lá e com certeza você fez muito e está fazendo muito pela 

nossa cidade. Então, que Deus continue abençoando a você, e que possamos nos envolver 

cada vez mais com esse sentido da nossa vida, que é estar a serviço, né? Eu sempre digo que 

a gente só vai ser verdadeiramente uma pessoa feliz quando a gente se colocar a serviço e 

fazer o bem, estar a serviço, isso é muito bom, né?  

Então, vocês, dessa Casa, têm um dever muito grande, né? Foi uma missão dada por Deus a 

vocês, que vocês possam cumprir e desempenhar bem esta missão. Saibam vocês que em 

todos os momentos da oração, da igreja, vocês são sempre lembrados, viu? A igreja sempre 

reza por todas as autoridades constituídas. Quero aqui encerrar também agradecendo a todas 

as pessoas que receberam também esse título, né? Vocês são também importantes e fazem 

parte desta história. Deus nos abençoe.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Os nossos parabéns e agradecimentos ao Senhor Jandeir 

Teixeira, o qual eu convido, por favor, à frente, à Mesa. Também eu convido o vereador Wilson 

José dos Santos, Índio da Doze, acompanhado aqui do prefeito Nilson Gaspar e do presidente 

desta Casa, Pepo Lepinsk. Os nossos parabéns, mais uma vez, ao diácono Jandeir Teixeira.  

[Aplausos]  
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MESTRE DE CERIMÔNIAS: Vamos lá, aproveitando, por favor. Vamos lá, à frente, para a foto 

também os familiares do nosso agraciado. Está aí o registro com a família também do nosso 

agraciado, diácono Jandeir Teixeira. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e parabéns, 

diácono Jandeir Teixeira.  

[Aplausos]  

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Muito bem, estamos chegando ao fim desta cerimônia. E neste 

momento eu gostaria de convidar o Excelentíssimo Sr. Presidente desta Casa, vereador Pepo 

Lepinsk, para suas considerações finais.  

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu gostaria de agradecer a presença de 

todos, agradecer e parabenizar todos os homenageados desta noite, pessoas merecedoras, ao 

nosso prefeito, Nilson Gaspar, aqui presente, a todos os vereadores, Ana Maria dos Santos, 

pastor Décio, secretário social, Hélio Ribeiro, Alexandre, Professor Sérgio, Wilson, Índio da 

Doze, Arthur Spíndola, Doutor Chiaparine, Silene Carvalini, o vereador presidente da Câmara 

de Montemor, Alexandre Pinheiro, o vereador Othniel, segundo secretário, e o presidente da 

Câmara de Vinhedo, Nilton Braghetto. Que Deus abençoe a vida de cada um, gostaria aqui de 

mandar um abraço bem apertado para a minha esposa Rosana, que está presente aqui. E 

dizer que fiquei muito feliz nessa noite. E declaro encerrada a Sessão Solene de outorga dos 

Títulos Honoríficos Cidadão Benemérito Doutor Caio da Costa Sampaio e Cidadão 

Indaiatubano. Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau. 

[Aplausos]  

 

[Encerra-se a Sessão às 21 horas e 08minutos] 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo 


