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2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 03 de outubro de 2022 

 

Às dezessete horas e trinta e oito minutos do dia três de outubro 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, realizou-se a 27ª Sessão Ordinária, presidida pelo Senhor 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE (Vice-Presidente) e secretariada pela Vereadora SILENE SILVANA 

CARVALINI, com a presença dos(as) senhores(as) Vereadores(as): ALEXANDRE CARLOS 

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

RIBEIRO, JORGE LUIS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, 

OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE 

SILVANA CARVALINI e WILSON JOSÉ DOS SANTOS, totalizando quórum de doze vereadores. 

ABERTURA: Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos. Após 

a leitura do texto bíblico pelo Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA – "Consagra ao 

Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. ” (Provérbios, capítulo 16, 

versículo 3), o Sr. Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação 

da Ata da 26ª Sessão Ordinária, de 26 de setembro de 2022. APROVADA (por unanimidade). 

Ato contínuo, a Sra. 1ª Secretária passou à leitura em bloco de uma indicação de cada vereador 

(as restantes foram mantidas na ata): Nº 1800/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Desenvolver um 

projeto de identificação através do sistema de QR Code em pontos de observação identificados 

nas plataformas de ciência cidadã disponíveis na internet, das espécies de aves que frequentam 

os parques, praças e áreas verdes do nosso município; Nº 1801/22 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Instalar ecoponto de coleta seletiva no Jardim Recanto do Valle; Nº 1802/22 - 

RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudo de trânsito para avaliar o controle do tráfego 

de veículos na Rua Simão Stein no Jardim Santa Cruz; Nº 1803/22 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Realizar estudos de trânsito para avaliar o controle do tráfego de veículos na Rua 

Antonio Cantelli, no acesso à conversão do sentido de mão dupla da Avenida Higienópolis, no 

Jardim São Conrado; Nº 1804/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Instalar aparelhos 

eletrônicos, no formato de “botão de pânico”, destinados a auxiliar a segurança de mulheres nos 

veículos do transporte coletivo; Nº 1805/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Buscar contato 

com a CPFL Energia para implementação de sistema de cadastro municipal para a coleta de 

recicláveis em que o cidadão possa realizar a troca do material reciclável por descontos na tarifa 
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da conta de luz; Nº 1806/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos para formulação 

de ações coordenadas que integrem as secretarias e conselhos do município para a criação, 

desenvolvimento e ampliação de políticas públicas destinadas ao combate da violência contra 

as mulheres; Nº 1807/22 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Interceder junto ao Governo do 

Estado para a realização de estudos para o asfaltamento da Rodovia Lix da Cunha, sobretudo, 

no trecho da via entre o Jardim Indaiatuba Golf e o Jardim Brasil; Nº 1808/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Realizar vistoria em todas as arvores existentes no Residencial Colinas do Mosteiro 

e Terras de Itaici, para a poda ou remoção; Nº 1809/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Realizar 

vistoria em todas as arvores existentes no Residencial Vale das Laranjeiras - Itaici, para a poda 

ou remoção; Nº 1810/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a substituição das lixeiras 

existentes na Praça Dom Pedro; Nº 1811/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar lixeiras 

suspensas tipo cesto em toda a extensão da Rua dos Indaiás; Nº 1812/22 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Providenciar pintura da faixa de pedestres na Av. Francisco de Paula Leite n° 3465, 

em frente ao Habib's; Nº 1813/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar iluminação pública no 

Bairro Jd. Casablanca; Nº 1814/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar recapeamento da 

Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 6998 até o número 7822, sentido Toyota, no Jardim Morada 

do Sol; Nº 1815/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo sobre a viabilidade de construir 

um complexo esportivo na Vila Furlan; Nº 1816/22 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Melhorar a 

iluminação na área de lazer entorno da Rua Jacob Lyra, próximo aos eucaliptos; Nº 1817/22 - 

HÉLIO ALVES RIBEIRO - Melhorar a iluminação na área de lazer no Jardim Paulistano, próximo 

à Rua Guaianazes; Nº 1818/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Implantar uma faixa de pedestre 

elevada na Av. Ângelo Bentelli Netto, nas proximidades da EMEB Profª. Maria Albertina Bannwart 

Berdu - Núcleo Res. Prof. Carlos Androvandi; Nº 1819/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Construir 

uma escada na curva de junção das ruas João Tibiriçá Piratininga e Rua Padre José Anchieta - 

Jardim Pau Preto; Nº 1820/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Manutenção e contenção do 

processo de desbarrancamento na curva de junção das ruas João Tibiriçá Piratininga e Padre 

José Anchieta, Jardim Pau Preto; Nº 1821/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Empenhar-se, 

junto às partes envolvidas, para que seja viabilizado o PCM - Plano Comunitário Municipal- 

referente às redes de distribuição de água e coletora de esgoto em loteamentos da marginal 

esquerda do Rio Jundiaí; Nº 1822/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Providenciar manutenção 

na cerca da área pública que fica localizada na Rua Silvio Talli, em frente ao número 1311 - Jd. 

Belo Horizonte; Nº 1823/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar reforma ou manutenção no 

Terminal Rodoviário do Jd. João Piolli; Nº 1824/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Aumentar o 

policiamento após às 18:00 nos bairros — Jd. Paulista e Jd. Paulistano; Nº 1825/22 - SÉRGIO 
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JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar operação tapa-buraco na Av. Pedro Wolf — Jd. Brasil; Nº 1826/22 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar urbanização e melhorias em área próxima ao novo 

Complexo Esportivo Municipal de Indaiatuba, na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, Caldeira; Nº 

1827/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que seja feita a reposição das grelhas 

dos ralos na Creche Professora Maria Aparecida Misurini no Jardim Paulistano, e aplicado solda 

para impedir novos furtos; Nº 1828/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Viabilizar para que sejam 

tomadas providências quanto ao trânsito de pedestres na ponte metálica da Praça Guri; Nº 

1829/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Executar restauração do pavimento asfáltico em toda a 

extensão da Rua Bentevi – Vila Georgina; Nº 1830/22 - OTHNIEL HARFUCH - Fornecer cursos 

profissionalizantes para trabalhadores que atuam na limpeza do município; Nº 1831/22 - 

OTHNIEL HARFUCH - Recapear toda a extensão da Estrada Municipal do Sapezal; Nº 1832/22 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Aumentar o policiamento na Avenida Horst Frederico Joao Heer, seus 

entornos e vias de acesso - Bairro Campo Bonito; Nº 1833/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - 

Desenvolver estudo para reduzir o tempo do semáforo vermelho no período noturno; Nº 1834/22 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a instalação das lixeiras do tipo containers para a Rua 

Armando Salles de Oliveira com a Rua Candelária; Nº 1835/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar 

semáforo de pedestres com temporizador de trânsito na Avenida Coronel Antonio Estanislau do 

Amaral, altura do numeral 286, Itaici; Nº 1836/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Providenciar a 

instalação das lixeiras do tipo containers para recicláveis na Rua Treze de maio, altura do número 

126/130; Nº 1837/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar vistoria e manutenção das ciclofaixas 

existentes em nosso município; Nº 1838/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Regularizar o 

fornecimento de imunossupressores, os quais encontram-se em falta em nosso município; Nº 

1839/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar a substituição ou manutenção nas placas com 

nome das ruas dos bairros Jd. Paulista e Jd. União; Nº 1840/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Viabilizar estudos de sinalização de trânsito na extensão da Rua Almirante Tamandaré; Nº 

1841/22 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Realizar manutenção e revitalização no terminal de 

ônibus do João Pioli; Nº 1842/22 - JORGE LUÍS LEPINSK - Implantar um estacionamento para 

motos na esquina da Rua Eduardo Miguel Ferreira com Avenida Geraldo Hackmann; Nº 1843/22 

- SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Realizar um estudo para a implantação de um Bike Park Municipal 

na área verde do Jardim Portal do Sol; Nº 1844/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Verificar a 

possibilidade de renovação do convênio de estágios com a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP); Nº 1845/22 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar fiscalização, intensificação da 

segurança, limpeza e poda de galhos de árvores no terreno da Grotem; Nº 1847/22 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar estudo de viabilidade técnica visando solucionar 
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problema de empoçamento de água pluvial na Rua Capitão Boaventura do Amaral, na altura do 

número 307, Jardim Pau Preto; Nº 1848/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar 

recapeamento por toda a extensão da Rua Gaivota, na Vila Suíça; Nº 1849/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Criar um Banco de Sementes em Indaiatuba; Nº 1850/22 - ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA - Efetuar estudos para a criação de visitas guiadas no Cemitério da 

Candelária; Nº 1851/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Criar programas municipais de 

compostagem; Nº 1852/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar ações de grafitagem na 

pista de skate; Nº 1853/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Implantar estacionamento 45º na 

Avenida Josué Ferreira da Silva; Nº 1854/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Instalar câmeras 

de segurança e monitoramento no Terminal Rodoviário João Piolli; Nº 1855/22 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Instalar lixeiras subterrâneas na Avenida Itororó; Nº 1856/22 - ANA 

MARIA DOS SANTOS - Verificar a possibilidade de aumento do repasse de verbas realizado 

para Centro de Integração, Reabilitação e Vivência do Autista – CIRVA; Nº 1857/22 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Implantar containers de lixo no Bairro Tombadouro; Nº 1858/22 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Providenciar reparo no escoamento da água, localizado na Rua Silvio Talli, 

esquina com a Rua Victório Prandini – Vila Costa e Silva; Nº 1859/22 - LEANDRO JOSÉ PINTO 

- Solicitar retirada de coqueiro localizado em uma das vagas de estacionamento, localizado na 

Av. Geraldo Hackmann, em frente ao número 328 – Núcleo Hab. Brg. Faria Lima. A seguir, 

usaram da palavra para dar ênfase a indicações de suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE 

LUÍS LEPINSK, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, RICARDO LONGATTI FRANÇA e 

ALEXANDRE CARLOS PERES. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que as indicações 

serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal pelo Departamento de Expediente. Seguiu-

se à leitura em bloco das moções:  Nº 372/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula a 

Secretaria Municipal de Esportes pela conquista do 1º lugar no 64º Jogos Regionais, onde 

Indaiatuba agora é tricampeã dos jogos regionais; Nº 373/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Congratula Rafael de Oliveira e Silva, coordenador do Programa de Esporte de Alto Rendimento, 

pela conquista do 1º lugar no 64º Jogos Regionais, onde Indaiatuba agora é tricampeã dos jogos 

regionais; Nº 386/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula Flávia Ester Avanci pelo Dia 

Nacional do Surdo, comemorado em 26 de setembro; Nº 387/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Congratula os professores e alunos do Festival de Arte em Dança da rede municipal de ensino 

pela apresentação no CIAEI, que ocorreu entre os dias 21 e 22 de setembro de 2022; Nº 388/22 

- SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula os gestores da rede municipal de ensino que 

possibilitaram e incentivaram os alunos e professores da escola a participarem do Festival de 
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Arte em Dança no CIAEI, entre os dias 21 e 22 de setembro de 2022; Nº 390/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Congratula Ana Aparecida Rodrigues Citadini, atendente do Call Center do 

SAAE, pela dedicação e excelência no atendimento ao público; Nº 391/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Congratula Cleidivan de Souza Passos de Melo, atendente do Call Center do 

SAAE, pela dedicação e excelência no atendimento ao público; Nº 392/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Congratula Cristiana Abacherli, atendente do Call Center do SAAE, pelo 

respeito e dedicação no atendimento ao público; Nº 393/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Congratula Karine Braz Pereira Marques da Silva, atendente do Call Center do SAAE, pelo 

respeito e dedicação no atendimento ao público; Nº 394/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Congratula Cleuza Tomaz da Roza Menegassi, atendente do Call Center do SAAE, pela 

dedicação e excelência no atendimento ao público; Nº 395/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES 

- Congratula Denilda de Sousa Cequelero, atendente do Call Center do SAAE, pelo respeito e 

dedicação no atendimento ao público; Nº 396/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula 

Douglas Henrique Ferreira Possignolo, atendente do Call Center do SAAE, pelo respeito e 

dedicação no atendimento ao público; Nº 397/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula 

Silmara da Silva, gerente do Call Center do SAAE, pela competência e firmeza com que lidera a 

equipe de atendimento ao público; Nº 398/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula 

Glaucia Cristina Santiago Armelin de Oliveira, diretora do SAAE, pela competência e dedicação 

na condução da equipe de atendimento do Call Center da autarquia; Nº 399/22 - ALEXANDRE 

CARLOS PERES - Congratula Luciana Aparecida Saezima, atendente do Call Center do SAAE, 

pelo respeito e dedicação no atendimento ao público; Nº 400/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES 

- Congratula Margarete Cristiani Poker, atendente do Call Center do SAAE, pelo respeito e 

dedicação no atendimento ao público; Nº 401/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula 

Adriane Christine Lenertz dos Anjos, atendente do Call Center do SAAE, pela dedicação e 

excelência no atendimento ao público; Nº 402/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula 

Mayara Franciny da Silva Pontes Oliveira, atendente do Call Center do SAAE, pelo respeito e 

dedicação no atendimento ao público; Nº 403/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula 

Jessica Regina Moret da Silva, atendente do Call Center do SAAE, pelo respeito e dedicação no 

atendimento ao público; Nº 404/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Magali 

Aparecida Possan, atendente do Call Center do SAAE, pelo respeito e dedicação no atendimento 

ao público; Nº 405/22 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Congratula Leticia Ferreira Gomes, 

atendente do Call Center do SAAE, pelo respeito e dedicação no atendimento ao público; Nº 

406/22 - OTHNIEL HARFUCH - Congratula a Sra. Ofélia Guilhermina Padovani pelo excelente 

trabalho prestado na vacinação de combate ao COVID-19; Nº 407/22 - OTHNIEL HARFUCH - 
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Congratula a Sra. Priscila Helena Wolf Beraldo pelo excelente trabalho prestado na vacinação 

de combate ao COVID-19; Nº 408/22 - OTHNIEL HARFUCH - Congratula a Sra. Regina Antonia 

Ferreira pelo excelente trabalho prestado na vacinação de combate ao COVID-19; Nº 409/22 - 

OTHNIEL HARFUCH - Congratula a Sra. Maria Cecília de Lima pelo excelente trabalho prestado 

na vacinação de combate ao COVID-19; Nº 410/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula a 

gestora da EMEB Profª. Sinésia Martini pela participação na Feira Literária, que ocorreu no dia 

17 de setembro de 2022; Nº 411/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o Grêmio Estudantil 

2022 da E.E. Prof. Geraldo Enéas de Campos pelo excelente desempenho na participação da 

1ª Gincana Animal, realizada na escola; Nº 412/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula 

a Pedagoga Dra. Rubeneide Oliveira Lima Fernandes pelo trabalho realizado frente a Diretoria 

do CEEC - Centro Evangélico de Educação e Cultura Pr. Raimundo Soares de Lima; Nº 413/22 

- SILENE SILVANA CARVALINI - Congratula a Coordenadora Pedagógica Débora Stefânia 

Cheracomo Ciriaco pelo excelente trabalho que vem realizando em prol da acessibilidade e da 

Comunidade Surda do município; Nº 414/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Pesar pelo 

falecimento de José Marques Caldeira Filho, ocorrido na data de 02 de outubro de 2022; Nº 

415/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Pesar pelo falecimento de Mafalda Pasqualini de 

Freitas, ocorrido na data de 30 de setembro de 2022. A seguir, usaram da palavra para justificar 

as homenagens os(as) Srs(as). Vereadores(as) OTHNIEL HARFUCH, WILSON JOSÉ DOS 

SANTOS, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI, ALEXANDRE CARLOS 

PERES e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. Colocadas em votação, as moções, com exceção 

das moções de pesar, foram APROVADAS (por unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente 

informou que as moções de pesar serão enviadas às famílias enlutadas, nos termos do artigo 

165, § 2º, do Regimento Interno. Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura das matérias 

apresentadas: Projeto de Decreto Legislativo Nº 20/22 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Dispõe sobre 

a concessão de "Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano" ao Sr. Márcio Thomaz; Projeto de 

Lei Nº 163/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Declara de utilidade pública a Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público de Proteção Animal Focinho Amigo Indaiatuba; Projeto 

de Lei Nº 167/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Denomina Dr. Roberto Sfeir o próprio 

municipal que especifica; Projeto de Lei Nº 168/22 - SILENE SILVANA CARVALINI - Institui e 

inclui no Calendário Oficial de Eventos a Campanha de Conscientização aos Direitos das 

Pessoas Surdas - Setembro Azul, a ser realizada anualmente no mês referido no Município de 

Indaiatuba e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 171/22 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Denomina "Vicente Paula de Almeida" o logradouro público do Loteamento Jardim Bom Sucesso, 

que especifica; Projeto de Lei Nº 172/22 - ANA MARIA DOS SANTOS, LUIZ CARLOS 
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CHIAPARINE, RICARDO LONGATTI FRANÇA - Acrescenta o Anexo I e altera os artigos 2° e 3° 

da Lei n° 6.945, de 4 de junho de 2018, que "Institui o cadastro municipal de Autistas e dá outras 

providências". Todos os projetos lidos foram encaminhados às comissões permanentes a eles 

pertinentes, para a elaboração dos devidos pareceres, nos termos do artigo 168, caput, do 

Regimento Interno. Em seguida, a Mesa da Câmara apresentou requerimento de urgência 

especial ao Projeto de Lei Nº 163/22 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Declara de utilidade 

pública a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público de Proteção Animal Focinho 

Amigo Indaiatuba. Colocado em votação, o requerimento foi APROVADO (por unanimidade) e 

passou a ter preferência sobre todas as matérias da Ordem do Dia, nos termos do artigo 134, 

parágrafo único, do Regimento Interno. Finalizado o Expediente e havendo quórum regimental, 

com a presença dos(as) Srs(as). Vereadores(as) ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA 

DOS SANTOS, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUIS 

LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI e 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS, determinou o Sr. Presidente que se passasse à Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 163/2022 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Declara de 

utilidade pública a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público de Proteção Animal 

Focinho Amigo Indaiatuba. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Decreto Legislativo Nº 18/2022 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Dispõe sobre a concessão de Titulo Honorífico de Cidadão Benemérito "Dr. Caio da Costa 

Sampaio" à Viviane Roberta Barnabé. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Decreto Legislativo Nº 19/2022 - OTHNIEL HARFUCH - Dispõe sobre 

a concessão de "Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano" ao Sr. Dr. Hilário Matheus Wolf 

Júnior. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 

162/2022 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina Rua Roselina Felippe Monsanto o 

logradouro público do Jardim Bom Sucesso que especifica. Colocado em discussão, com a 

palavra, o Sr. Vereador ALEXANDRE CARLOS PERES fez uma breve biografia da 

homenageada. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª 

Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 164/2022 - LEANDRO 

JOSÉ PINTO - Dispõe sobre a criação do ‘’Dia da Superação’’ no Município de Indaiatuba e dá 

outras providências; e Projeto de Lei Nº 165/2022 - ANA MARIA DOS SANTOS - Inclui no 

calendário municipal o "Dia Internacional do Lixo Eletrônico". Colocados em discussão e votação, 

os projetos foram APROVADOS (por unanimidade). Não havendo mais nenhuma proposição a 

ser deliberada, passou-se à Palavra Livre. PALAVRA LIVRE: Com a palavra, o Sr. Vereador 
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ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA parabenizou os candidatos Hélio Alves Ribeiro e Jorge Luís 

Lepinsk pelo desempenho nas eleições, bem como os eleitos Bruno Ganem, Delegado Bruno 

Lima, Ricardo França, Clarice Ganem e Rogério Nogueira. Com a palavra, o Sr. Vereador 

LEANDRO JOSÉ PINTO igualmente parabenizou os candidatos e os eleitos pelo desempenho 

nas eleições, destacando que será de grande importância para a cidade de Indaiatuba ter dois 

deputados estaduais e dois federais como representantes. Com a palavra, o Sr. Vereador 

RICARDO LONGATTI FRANÇA parabenizou os eleitos e os que participaram, agradecendo ao 

seu grupo político pelo apoio e aos eleitores pela confiança nele depositada. Com a palavra, a 

Sra. Vereadora SILENE SILVANA CARVALINI parabenizou os candidatos Hélio Alves Ribeiro e 

Jorge Luís Lepinsk pela determinação e esforço nas campanhas. Nada mais havendo a tratar, o 

Sr. Presidente agradeceu a atenção e a presença de todos, e, às dezoito horas e cinquenta e 

nove minutos, deu por encerrada a presente sessão. De tudo, para constar, foi lavrada esta ata, 

que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e pela Sra. 1ª Secretária. 

 

 

 

LUIZ CARLOS CHIAPARINE SILENE SILVANA CARVALINI 

Presidente 1ª Secretária 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Boa noite a todos. Queria registrar aqui a 

presença do secretário de Esporte Marquinhos e do seu adjunto, Guilherme Bergamo, e do 

Ademar Braitt. Daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esporte. Gostaria 

de agradecer a presença de todos, ao Japa, da Secretaria da Habitação, à Débora, ao público 

presente, imprensa falada e escrita. Queria aqui, antes de dar início à sessão, parabenizar ao 

Ricardo França, vereador eleito. Pela primeira vez um vereador é eleito deputado estadual 

estando no mandato. Parabéns, Ricardo. Gostaria que vocês batessem uma salva de palmas. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): Queria também parabenizar a todos os 

candidatos de Indaiatuba em nome do Hélio Ribeiro, que foi um guerreiro, assim como eu 

também fui candidato. Parabéns, Hélio. O Hélio, que teve na sua primeira eleição quinhentos 

votos e na sua eleição mais de dezesseis mil votos, Hélio. Então, isso mostra que você está no 

caminho certo e trilhando o bom caminho, sempre aumentando a votação. Queria parabenizar 

também os deputados eleitos de Indaiatuba: Rogério Nogueira, Bruno Ganem, Delegado Bruno 

Lima, que também mora em Indaiatuba, e também a dona Clarissa Ganem. Clarissa, né? 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Clarice. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUÍS LEPINSK): É Clarice? Espero que façam um bom 

trabalho, e a nossa cidade vai ganhar muito com isso. Então, gente, a política é isso. 

Independente do partido, independente de lado, a cidade vai ganhar muito com isso, tenho 

certeza que todos em Indaiatuba vão trabalhar em prol da nossa população, e a gente fica muito 

feliz por isso. 

E eu também de sair de uma eleição, e eu estou sem voz, e eu gostaria de convidar aqui o nosso 

vice-presidente para assumir a minha cadeira, porque ele vai ter melhor condições de tocar a 

sessão. Por favor, Doutor Chiaparine. 

[Troca de presidência] 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Boa noite a todos. Obrigado, Sr. 

Presidente, pela oportunidade. Dando prosseguimento à sessão, convidar o nosso deputado 

eleito para ler o versículo da Bíblia, Provérbios, Capítulo 16, Versículo 3. 

VEREADOR RICARDO LONGARRI FRANÇA: Boa noite: “Consagra ao Senhor tudo o que você 

faz, e os seus planos serão bem-sucedidos”. Provérbios, Capítulo 16, Versículo 3. 

EXPEDIENTE 
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SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Vamos dar início ao expediente. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura e votação da Ata da 26ª Sessão 

Ordinária, de vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e dois. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): A Ata em discussão. A Ata está em 

votação. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. A Ata foi aprovada. 

Com a palavra a Sra. Secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Ricardo França, “Realizar estudos para formulação de ações coordenadas que integrem as 

secretarias e conselhos do município para a criação, desenvolvimento e ampliação de políticas 

públicas destinadas ao combate da violência contra as mulheres”. 

Wilson Índio da Doze, “Viabilizar recapeamento da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 

6.998 até o número 7.822, sentido Toyota, no Jardim Morada do Sol”. 

Pepo, “Efetuar um estudo sobre a viabilidade de construir um complexo esportivo na Vila Furlan”. 

Hélio Ribeiro, “Melhorar a iluminação na área de lazer no Jardim Paulistano, próximo à Rua 

Guaianazes”. 

Alexandre Peres, “Empenhar-se, junto às partes envolvidas, para que seja viabilizado o PCM - 

Plano Comunitário Municipal - referente às redes de distribuição de água e coletora de esgoto 

em loteamentos da marginal esquerda do Rio Jundiaí”. 

Othniel Harfuch, “Fornecer cursos profissionalizantes para trabalhadores que atuam na limpeza 

no município”. 

Luiz Chiaparine, “Realizar manutenção e revitalização no terminal de ônibus do João Pioli”. 

Sérgio Teixeira, “Realizar um estudo para a implantação de uma Bike Park municipal na área 

verde do Jardim Portal do Sol”. 

Ana Maria dos Santos, “Verificar a possibilidade de renovação do convênio de estágios com a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)”. 

Arthur Spíndola, “Criar um banco de sementes em Indaiatuba”. 

Silene Carvalini, “Instalar câmeras de segurança e monitoramento no terminal rodoviário João 

Pioli”. 

Leandro Pinto, “Implantar contêineres de lixo no bairro Tombadouro”. 
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Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): As indicações estão em discussão. 

Com a palavra o Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa noite a todos, todos os presentes, à imprensa, 

todos que nos acompanham em casa, a nossa intérprete, nossos vereadores. Aproveitar aqui 

para dar os parabéns ao nosso deputado Ricardo França. Parabéns mesmo. Eu sou um 

admirador do seu trabalho, né, não é de hoje. 

Sr. Presidente, a indicação que eu faço aqui é para que se faça um estudo para implantação de 

um Bike Park no Jardim Portal do Sol. Aproveitando a presença do nosso secretário de Esportes 

aqui, depois eu vou discutir melhor com ele essa indicação, parabenizando também a Secretaria 

de Esportes. E essa é uma indicação que... essa prática já existe ali no Portal do Sol, mas é para 

dar uma regulamentada, tornar uma área também de lazer para outras atividades esportivas, 

isso já acontece em outros municípios, inclusive em municípios da região. Então, é fazer um 

estudo para transformar aquela ali em um Bike Park, é a prática de mountain bike, que já existe 

ali, mas a gente teria que dar uma regulamentada.  Essa é uma das indicações que está em 

destaque, né? Tem outras aqui que não são menos importantes, mas estou dando destaque a 

essa hoje. Obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra o vereador Wilson Índio 

da Doze. Todo elegante hoje, hein, Wilson? Sempre bonito, né, alinhado. É. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite a Deus primeiramente, boa noite à 

imprensa, boa noite à Mesa. Boa noite, meus amigos, nobres vereadores. Boa noite à imprensa 

falada e escrita, boa noite ao nosso secretário de Esportes Marquinhos, ao Guilherme e todos 

vitoriosos no tricampeão. Logo o Corinthians também vai ser tricampeão mundial, tá? 

Sr. Presidente, hoje eu queria aqui fazer uma denúncia. Eu acho que já está na hora de esse 

povo também começar a aprender, tá, e quando eles forem fazer certas coisas na nossa cidade, 

eles procurarem orientação na prefeitura para saber o que pode e o que não pode. Todo mundo 

sabe que ali na Praça do Guri sempre tem algum evento ali. Não sei se é legal ou se não é, 

porque para uns é, para outros não é, entendeu? E agora, a última vez, eu pude observar que 

eles montam aquele [ininteligível] que fala, né, para vender carros ali. E ali tem uma ponte 

metálica, ali tem um hospital, ali tem várias igrejas também, e eles tomam todo aquele espaço e 

não deixam ninguém utilizar. Ou seja, o pedestre tem que passar pela Barnabé ou por outro local. 

Então, acho que já está na hora também de eles tomarem providências sobre isso daí, porque 
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eu acho que tem que ser respeitado. Se vale para o João, vale para o Pedro, vale para o grande 

e vale para o pequeno. Então, já observei, e eu vou fiscalizar. A próxima vez que tiver, eu vou 

tirar foto e vou chamar os órgãos competentes para tomar providência, tá bom? 

Queria aqui também falar, Sr. Presidente... ali na Morada do Sol, na área Barnabé, o asfalto 

também ali está uma calamidade. Então, eu queria pedir para que fosse tomada providência, que 

fosse resolvido também esse problema. Na escola lá do Paulistano, todo mundo sabe que ali é 

uma creche, tem a Creche Maria Aparecida Misurini, e as grades foram furtadas. Para você 

verem, as grades de proteção foram furtadas. Então, eu estou pedindo para que a secretaria 

responsável possa repor aquelas grades e agora soldar, soldar porque se a pessoa for lá furtar, 

eu tenho certeza que ele vai ter mais dificuldade. Apesar que para esse tipo de gente sem caráter, 

eles não têm dificuldade. Então, vamos tomar as providências melhor para que não volte a 

acontecer. 

Parabéns ao nosso deputado, Deus abençoe na sua encaminhada, parabéns ao Pepo, parabéns 

ao Hélio Ribeiro, por terem representado a nossa cidade muito bem. E parabéns também ao 

nosso deputado Rogério Nogueira e todos aqueles que são realmente de Indaiatuba, que foram 

eleitos pela cidade. Um abraço. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Queria agradecer a presença do nosso 

ex-deputado José Carlos Tonin. O seu filho, Du Tonin, que vai estar assumindo aqui no lugar do 

Ricardo, que é suplente do Ricardo, é isso, né? Estou certo, né? Mas, por enquanto, a cadeira 

está aí com você, né, está grudado aí, né? Tá bom. 

[Risos] 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Obrigado pela presença, viu? Sejam 

bem-vindos aqui. Com a palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos. Na verdade, eu tenho duas 

indicações. Queria só aproveitar a oportunidade, depois tecer um comentário sobre as eleições, 

que aconteceram ontem. Cumprimentar aqui o meu amigo, o secretário Marquinhos, com o 

adjunto Guilherme, Ademar Braitt, Senhor José Carlos Tonin, Du Tonin, que fazem parte da 

sessão, todos os homenageados vão ser homenageados daqui a pouco. 

Eu apresentei duas indicações que dizem respeito à melhoria de iluminação, uma lá na Rua 

Jacob Lyra, lá no final da Morada do Sol, onde tem aqueles eucaliptos, que, aliás, lá durante o 

dia é um lugar legal para caminhada, mas à noite falta iluminação, porque muitas pessoas andam 
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de bike e fazem aquele percurso. Por isso esse pedido. E uma outra também é em uma área de 

lazer que tem ali no Jardim Paulistano, próximo à Rua Guaianazes. Também outro lugar que é 

muito frequentado pelas crianças e pelas famílias ali do Jardim Morada do Sol. Essas são as 

minhas indicações. 

Quanto à eleição de ontem, quero primeiro parabenizar o vereador Ricardo, que se tornou... foi 

eleito deputado estadual e a partir de março vai estar lá na Assembleia. Eu gosto desse menino 

desde quando ele era assessor do Bruno. É um menino bom, eu tenho certeza que vai 

representar a gente muito bem lá na Assembleia junto com o Rogério Nogueira, que também se 

reelegeu ontem deputado estadual. Parabenizar também o Delegado Bruno Lima, que agora é 

morador aqui de nossa cidade; o deputado Bruno Ganem, que também foi eleito federal. 

Indaiatuba, hoje, vai ter dois deputados federais e dois deputados estaduais. Cumprimentar o 

vereador Pepo, que também se candidatou junto comigo a deputado federal, foram dias intensos 

aí de muito trabalho. Essa foi a décima eleição que eu disputei. Nos últimos dez anos, foi a minha 

sexta eleição. A cada dois anos eu estou disputando eleição. Dezoito mil setecentos e onze votos 

são votos para caramba. Dezesseis mil e seiscentos votos aqui em Indaiatuba são muitos votos. 

Então, eu agradeço a Deus, agradeço a todas aquelas pessoas que acreditaram, que 

acreditaram em mim, que deram o seu voto de confiança. Podem ter certeza que eu vou 

continuar trabalhando com a mesma garra e com a mesma determinação. A cada eleição nós 

aprendemos algumas coisas, e nessa eu aprendi mais um pouquinho. Cada vez que passa, eu 

fico mais experiente, e a cada vez que passa eu fico com mais vontade de vencer. Então, o meu 

muito obrigado a todos vocês que acreditaram, mas principalmente a Deus, porque Ele que nos 

dá a oportunidade. É Dele o propósito nas nossas vidas. Eu tenho certeza que se não foi agora, 

Ele tem algo melhor reservado para mim. É nisso que eu acredito. Meu muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Vereador Pepo, fazer uso da palavra. 

VEREADOR JORGE LUÍS LEPINSK: Boa noite a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer 

a presença de todos, cumprimentar a todos. Queria cumprimentar aqui José Carlos Tonin. Muito 

bom ver o senhor nessa Casa. O José Carlos que me ajudou muito quando eu tinha uma banda 

de música, ele é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme. Ao seu filho, o Du Tonin, que 

em breve estaremos dando posse nessa Casa. É um prazer, viu, Du? Espero que você continue 

trabalhando por Indaiatuba e faça a diferença. Mais uma vez, cumprimento o Ricardo França e, 

em nome dele, todos os deputados eleitos aqui. 



 
 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 

 

 

Em cima do que o Hélio falou... Hélio, você é um guerreiro, você é um cara que.. o vereador mais 

votado de nossa base, e você, assim como eu, encontrou muitas dificuldades nessa eleição, mas 

eu acredito muito no seu trabalho, acredito no seu potencial e acredito que você vai fazer a 

diferença aqui dentro dessa Casa, e tenho certeza que ainda vou ver o senhor em um lugar 

maior, porque é do seu merecimento, você é trabalhador. Você teve a sua primeira eleição, se 

eu não me engano, acho que não teve nem quinhentos votos, né, na sua primeira eleição, e foi 

subindo em votação, provando, mostrando. Assim como eu. A minha primeira eleição foi difícil, 

mas eu tive uma votação expressiva. A segunda, eu aumentei a votação, e nessa não foi 

diferente. Com muitas dificuldades, muito fogo amigo, que o fogo amigo é pior que a oposição, 

mas, assim como ela, a gente aprende bastante, a cada eleição a gente aprende bastante. E 

dessa eleição eu tirei uma lição, né? Torço muito pelo Ricardo - viu, Ricardo? -, eu tenho certeza 

que você vai fazer um bom trabalho lá para Indaiatuba. Espero que os outros candidatos que se 

mudaram para Indaiatuba pela qualidade de vida que nós aqui ajudamos a construir façam 

também a diferença, e os outros deputados que foram ajudados, inclusive pelo meu grupo, resta 

agora nós cobrarmos. Se teve voto em Indaiatuba, tem que trazer voto. Inclusive, muitos dos 

senhores aqui apoiaram candidatos de fora. Comecem a cobrar, porque os senhores serão 

cobrados. Os senhores serão cobrados. Eu quis dar uma oportunidade para a minha cidade, que 

eu nasci e fui criado, mas, infelizmente... a população até queria o Hélio, a população até queria 

o Pepo, mas por forças maiores nós tivemos juntos mais de vinte mil votos, quase trinta mil votos. 

É uma votação significante, e a ser estudada. Então, Hélio, parabéns. Parabéns, Ricardo. 

E eu gostaria aqui de falar de uma indicação minha, porque o trabalho continua. Opa. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Pode, pode prosseguir. 

VEREADOR JORGE LUÍS LEPINSK: Obrigado, Sr. Presidente. Eu fiz uma indicação, queria até 

agradecer a presença do Marquinho aqui, que o Marquinho leve essa ideia ao prefeito, porque 

nós estamos construindo complexos esportivos em vários pontos da cidade, e esporte é saúde, 

esporte é vida, principalmente... e esses complexos têm piscinas de hidro, bem equipadas, com 

o pessoal do esporte, o Rafael, que está aqui presente, e na Vila Furlan - é um bairro... um dos 

mais antigos da cidade - as pessoas têm que sair para ir ou para o centro esportivo ou para o 

Califórnia. E nós temos ali aquela área do campo do Cruzeiro. Para que o prefeito e a Secretaria 

de Esportes aí pensem em um projeto de construir um complexo esportivo ali na Vila Furlan, que 

atenderia o centro de Indaiatuba, a Vila Furlan, Jardim Primavera, Jardim da Mercedes e toda 

aquela região. Então, deixo essa sugestão para o prefeito, e muito obrigado. 



 
 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 

 

 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Vereador Arthur. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Uma ótima noite, presidente, Doutor 

Chiaparine. Uma ótima noite a todos os meus colegas vereadores, a todo o público que nos 

acompanha, a todos que nos acompanham na internet. Mandar um abraço especial para o 

Marquinhos, Rafael, Ademar e o nosso querido Professor Guilherme. Muito obrigado pela 

presença de vocês representando a grande Secretaria de Esportes. E também mandar um 

abraço a José Carlos Tonin, prefeito de Indaiatuba, e Eduardo Tonin, vereador em breve. Que 

seja muito bem-recebido nessa Casa. Vai ser muito importante a gente desenvolver esse 

trabalho. Espero que lutemos junto por Indaiatuba. Seja muito bem-vindo. Sr. Presidente, eu vou 

me ater às declarações em relação à eleição para a Palavra Livre e para a gente ter a 

continuidade. 

Falando então em relação às indicações, Sr. Presidente, são apenas três que eu gostaria de 

destacar. Em primeiro lugar, a criação de um banco de sementes em Indaiatuba. O que é o banco 

de sementes, pessoal? Nós temos, inclusive, Ponto Verde, nós temos alguns outros locais aí que 

cultuam o plantio dentro da nossa cidade. E nós poderíamos criar, na verdade, um 

compartimento. Então, determinado plantio deu certo, deu algumas sementes boas, deu um 

fruto, que essa pessoa tenha um local aonde deixar essas sementes à disposição de outras 

pessoas que possam realizar o seu plantio. Então, se eu trocar com o nosso querido vereador 

Índio da Doze, o Índio plantar uva e eu plantar uma maçã, nós podemos inclusive trocar entre si 

para poder fazer uma ótima colheita, ter frutos, ter coisas que são criadas dentro de Indaiatuba. 

E, obviamente, o melhor lugar para isso seria no nosso querido Ponto Verde, algo que já foi 

falado inclusive em sessões passadas. 

Também, Sr. Presidente, criação de visitas guiadas no Cemitério da Candelária. É algo que as 

pessoas se surpreenderam ao ler, mas, olha só, o Cemitério da Candelária é um museu a céu 

aberto. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos lá túmulos de personalidades históricas, e 

há pessoas ali naquele cemitério da época do Império brasileiro e da época da República do 

Brasil. Olha só a história que nós temos no nosso quintal e, às vezes, a gente não sabe. Então, 

existem programas parecidos de visitação guiada em Curitiba, São Paulo e Campinas. Fica uma 

boa ideia, uma boa indicação para a gente promover em Indaiatuba. 

E por último, Sr. Presidente, não me alongando, a realização de ações de grafitagem na pista de 

skate. Nós temos um local que é cuidado pelos próprios skatistas, pelos praticantes, nós temos 
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um local que é cuidado pelos funcionários da nossa querida Secretaria de Esportes, mas nós 

temos um problema com pichação. E nós sabemos que o grafite é algo que é respeitado pelos 

pichadores. Então, a ideia é que a gente faça principalmente ali a parte da arquibancada, 

algumas partes da pista de skate, que tenham essa exposição de grafite, de cultura, feito por 

indaiatubanos, para indaiatubanos, e que também a gente consiga, além de deixar a pista mais 

bonita do que ela já é, cuidada pelos praticantes, que a gente tenha também um local preservado, 

porque a pichação é algo que a gente, infelizmente, ainda tem na cidade de Indaiatuba e sempre 

combateremos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela palavra. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Gostaria de agradecer a presença do 

Delegado Bruno, eleito aí essa semana, né? Seja sempre bem-vindo a essa Casa, viu, meu 

amigo? É um prazer tê-lo aqui com a gente. E do José Carlos, esqueci de falar que ele já foi 

prefeito, né, José Carlos? Falei só deputado, né? O José Carlos foi prefeito, deputado, presidente 

da Assembleia. Tem um currículo extenso aí, né? Agora, a vereadora Ana vai falar? Ana, você 

quer falar? Não? Ricardo. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Boa noite, Sr. Presidente, senhoritas vereadoras, 

vereadores, público que nos acompanha. Eu vou falar de três indicações que apresentei, de uma 

forma bem breve. A gente tem que entender e compreender que, infelizmente, a gente ainda vive 

em um momento que tem muita violência contra a mulher. Então, duas dessas indicações vão 

nesse sentido: uma delas pedindo para a prefeitura desenvolver políticas públicas multissetoriais 

envolvendo saúde, envolvendo educação, envolvendo a segurança pública, envolvendo 

assistência social, para desenvolver políticas públicas de formas de melhorar a condição das 

nossas mulheres da nossa cidade que passam por situações de violência, desde violência 

sexual, que é a mais comum e que primeiro vem na nossa cabeça, mas também tem violência 

patrimonial, violência psicológica, e isso tem que ser combatido. E uma outra indicação é 

justamente nesse sentido, de colocar o botão de pânico no transporte público coletivo para 

facilitar que a mulher, caso esteja sofrendo algum tipo de assédio, de perturbação, possa fazer 

justamente a colocação disso, chamar silenciosamente a atenção para esse fato. 

Uma outra indicação que faço, e não é a primeira vez, é pedindo para a prefeitura abrir diálogo 

com a CPFL, porque a gente tem a possibilidade de imitar outras cidades que desenvolveram 

um sistema onde a população entrega para a operadora de energia o lixo reciclável e ela faz um 

abatimento do gasto com desconto na tarifa de luz. A gente tem em média a possibilidade de 

reciclar até quarenta e cinco por cento do que a gente produz de lixo, só que no Brasil a gente 
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só recicla dois por cento. E esse tipo de iniciativa, que já foi adotada em algumas cidades, pode 

ser adotada em Indaiatuba e vai facilitar, vai fomentar que as pessoas façam a reciclagem. 

Ainda fugindo um pouco do regimento e aproveitando do meu tempo, falar brevemente da 

experiência de disputar primeira vez a eleição para deputado estadual. Fiquei muito feliz com o 

resultado, com o carinho das ruas, com o carinho até de outros parlamentares daqui, que não 

são do meu grupo político, mas que respeitaram a minha trajetória, respeitaram o trabalho de 

rua, conversaram, até alguns passavam e brincavam que eu ficava no semáforo, buzinavam, 

falavam: “´É isso aí, vai lá”. Enfim, eu fico muito feliz. Agradeço a todos vocês, que são meus 

colegas e me fazem ser quem eu sou. A gente é um resultado de quem a gente vive, né? Eu 

estou vendo daqui, se eu não estiver cego, o Boi, meu amigo de infância, estou vendo agora que 

o Bruno Lima chegou. Parabéns, deputado, votação histórica. Parabéns aos demais que 

concorreram, Hélio, Pepo, que tiveram suas trajetórias, lutaram bastante, tiveram resultados 

muito bons. A gente vive em um momento polarizado, onde a disputa nacional contamina a 

municipal. Então, muitos candidatos que, historicamente, têm votos na cidade diminuíram, e 

outros de bandeiras específicas subiram bastante. Então, os resultados do Hélio e do Pepo são 

muito expressivos. Parabenizar o meu deputado federal agora, o meu deputado estadual que 

virou federal, o Bruno Ganem, Clarice, sua mãe, que também faz um trabalho em outras cidades, 

mas é residente de Indaiatuba, e o nosso grupo político, principalmente o meu grupo político, 

que, mesmo sendo um grupo menor, a gente conseguiu se organizar, a gente conseguiu dividir 

bem as tarefas. Então, em nome do Bruno Ganem, agradeço a oportunidade de sair como 

representante deste grupo dentro do município. E agradeço a toda população que confiou em 

mim. São sessenta e quatro mil cento e setenta e cinco votos que me dão razão e motivação 

para continuar trabalhando todos os dias. Continuo aqui como vereador com muito orgulho de 

servir junto com vocês ao bem da população. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

[Aplausos] 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Só cometi uma gafe, que eu esqueci pela 

emoção: parabenizar o Rogério Nogueira também, que foi eleito, mais uma vez. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Alexandre. Será anotado o elogio. 

[Risos] 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o 

secretário de Esportes, o Marquinhos, queria cumprimentar aqui o seu adjunto, o Guilherme, 

cumprimentar o Ademar Braitt. Grandes lembranças do Ademar Braitt fazendo o seu programa 
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jornalístico na nossa querida Rádio Jornal de Indaiatuba. Também não poderia deixar de 

cumprimentar aqui um grande amigo, José Carlos Tonin, que foi prefeito, que assumiu como 

deputado estadual aqui por três vezes, que foi líder da maior bancada na época, a bancada do 

PMDB, na Assembleia Legislativa, que foi secretário de estado e, enfim, que teve... que deixou 

grandes contribuições aqui para a nossa cidade, e também ao seu lado o meu colega engenheiro, 

Eduardo Tonin, que em breve estará compartilhando junto com nós os excelentes trabalhos que 

essa Casa vem realizando em prol da cidade de Indaiatuba. Quero também aqui cumprimentar 

o deputado Bruno Lima, que sempre vem realizando um trabalho, principalmente na causa 

animal, com excelência, teve aqui uma votação expressiva, e no estado então nem se fale. 

Parabéns, deputado Bruno Lima. Também quero cumprimentar o Bruno Ganem, que também 

tem um trabalho na causa animal de relevância e que foi eleito agora para ser deputado federal. 

Também preciso cumprimentar aqui o Rogério Nogueira, que está indo para o seu sexto 

mandato, com uma votação também muito expressiva, a dona Clarice Ganem, que é uma 

senhora maravilhosa também, que agora vai ter a oportunidade de nos representar na 

Assembleia Legislativa. E não podia deixar de cumprimentar aqui o meu colega de dois 

mandatos, Ricardo França, uma pessoa que sempre pensa à frente, uma pessoa que sempre 

foca em ações diferenciadas e em ações que visam a melhoria da qualidade de vida aqui da 

nossa cidade. Ricardo vem sendo, ao longo desses seis anos, um grande vereador. Tenho 

certeza que vai fazer muita falta, mas qualquer hora nós vamos visitar você lá para matar essa 

saudade. Vamos todo mundo lá, hein? Vai a Câmara inteira lá. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Pois é. E também deixando aqui duas sugestões 

para você, Ricardo. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Também, mas duas mais importantes. Tente 

conseguir alguma coisa com relação a nosso pedágio e tente conseguir alguma coisa com 

relação àquela passagem, àquele trevo da rodoviária nova, que aquilo é um caos, e aquilo 

envolve o estado. Foque nisso que você vai voar cada vez mais. Tem o apoio dessa Câmara 

aqui. 

Bom, eu quero falar aqui agora da minha indicação. Eu sou funcionário público há vinte e oito 

anos do Saae, já fui diretor de obras, já fui assessor do superintendente, já fui superintendente 

adjunto e já fui superintendente. Então, a gente tem uma vivência lá dentro. E eu entendo que 
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precisa, tanto a prefeitura quanto o Saae, de um empenho ainda maior por parte deles para que 

se viabilize o PCM, o Plano Comunitário de Melhorias, lá na região da margem esquerda do Rio 

Jundiaí, onde envolve o Mosteiro de Itaici, o Vale das Laranjeiras, o recreio... [ininteligível] como 

é que é [ininteligível] morava lá? Quem lembra? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Recanto das Flores. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Recanto das Flores. Enfim, toda aquela região lá 

não tem água tratada e não tem esgoto coletado. E existe um PCM que foi lançado, mas que 

não está virando. É muito importante para que se tenha um empenho para que aquilo aconteça, 

porque ali beneficia quase três mil lotes, e ali o Saae até já deu alguns passos positivos, retirou 

algumas obras que estavam na conta do PCM e resolveu assumir, como estações elevatórias 

de água tratada, estações elevatórias de esgoto, adutoras, interceptores. Então algo já foi 

retirado, mas eu entendo que agora é o momento de se ter um empenho maior para ver se aquilo 

viabiliza, porque, só para vocês terem uma ideia, praticamente só falta aquela região para a 

gente ter água tratada e esgoto coletado. E daí isso chama-se universalização do sistema de 

saneamento. Hoje, no Brasil, quem está mais próximo da universalização é a cidade de 

Piracicaba. Se Indaiatuba conseguir viabilizar o PCM nessa região, vai ficar no mesmo patamar 

de Piracicaba, ou seja, entre as duas cidades mais avançadas na questão do saneamento 

básico. E isso é um marketing violento, sem contar que melhora a saúde, melhora tudo, porque 

o saneamento interfere na própria saúde e no bem-estar da população. Então, eu peço para que 

a prefeitura e o Saae se empenhem para que esse PCM saia e a gente praticamente atinja a 

universalização dos sistemas e se torne uma das únicas no país, ou seja, mais uma vez o Saae 

na vanguarda da história do saneamento. Muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra... Othniel, vai falar? 

Leandro? Silene, também não? Então, passamos aqui à leitura das moções. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula a Secretaria Municipal de Esportes pela conquista do primeiro 

lugar nos Jogos Regionais, onde Indaiatuba agora é tricampeã dos Jogos Regionais”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula Rafael de Oliveira e Silva, coordenador do Programa de 

Esporte de Alto Rendimento, pela conquista no primeiro lugar dos Jogos Regionais, onde agora 

é tricampeã dos Jogos Regionais”. 
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Wilson Índio da Doze, “Congratula Flávia Ester Avanci pelo Dia Nacional do Surdo, comemorado 

em 26 de setembro”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula os professores e alunos do Festival de Arte em Dança da rede 

municipal de ensino pela apresentação no Ciaei, que ocorreu entre os dias 21 e 22 de setembro 

de 2022”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula os gestores da rede municipal de ensino que possibilitaram e 

incentivaram os alunos e professores da escola a participarem do Festival de Arte em Dança no 

Ciaei, entre os dias 21 e 22 de setembro de 2022”. 

Alexandre Peres, “Congratula Ana Aparecida Rodrigues Citadini, Cleidivan de Souza Passos de 

Melo, Cristina (sic) Abacherli, Karine Braz Pereira Marques da Silva, Cleuza Tomaz da Roza 

Menegassi, Denilda de Sousa Cequelero, Douglas Henrique Ferreira Possignolo, pelo 

atendimento do call center do Saae pelo respeito e dedicação no atendimento ao público. 

Congratula ainda Silmara da Silva, gerente do call center, Glaucia Cristina Santiago Armelin de 

Oliveira, diretora do Saae, Luciana Aparecida Saezima, Margarete Cristina (sic) Poker, Adriane 

Christine Lenertz dos Anjos, Mayara Franciny da Silva Pontes, Jessica Regina Moret da Silva, 

Magali Aparecida Possan e Leticia Ferreira Gomes, atendentes do call center do Saae, por todo 

o respeito e dedicação no atendimento ao público”. 

Othniel Harfuch, “Congratula a Senhora Ofélia Guilhermina Padovani pelo excelente trabalho 

prestado na vacinação de combate ao covid. Congratula a Senhora Priscila Helena Wolf Beraldo, 

congratula a Senhora Regina Antonia Ferreira e congratula Maria Cecília de Lima pelo excelente 

trabalho prestado na vacinação de combate ao covid”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula a gestora da Escola Professora Sinésia Martini pela participação na 

Feira Literária, que ocorreu no dia 17 de setembro de 2022”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula o Grêmio Estudantil 2022 da Escola Professor Geraldo Enéas de 

Campos pelo excelente desempenho na participação da primeira gincana animal realizada na 

escola”. 

Silene Carvalini, “Congratula a pedagoga doutora Rubeneide Oliveira Lima Fernandes pelo 

trabalho realizado frente à diretoria do Ceec (Centro Evangélico de Educação e Cultura) Pastor 

Raimundo Soares de Lima”. 
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Silene Carvalini, “Congratula a coordenadora pedagógica Débora Stefânia Cheracomo Ciriaco 

pelo excelente trabalho que vem realizando em prol da acessibilidade e da comunidade surda 

do município. 

Arthur Spíndola, “Pesar pelo falecimento de José Marques Caldeira Filho, ocorrido na data de 2 

de outubro de 2022”. 

Arthur Spíndola, “Pesar pelo falecimento de Mafalda Pasqualini de Freitas, ocorrido no dia 30 de 

setembro de 2022”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): As moções estão em discussão. Com 

a palavra o vereador Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Boa noite a todos. 

Queria... acho que todos já cumprimentaram, mas eu queria de novo cumprimentar o Ricardo 

França, excelente votação, excelente campanha; Bruno Lima, que a gente também apoiou; 

Rogério Nogueira, indiscutivelmente sempre o nosso deputado estadual; o Bruno Ganem e a sua 

mãe; mas, em particular, eu queria dar os parabéns ao Pepo e ao Hélio, porque fizeram uma 

campanha limpa, fizeram uma campanha de muito trabalho, com adversidades, como o próprio 

Pepo disse, mas que trazem um orgulho mesmo para a gente dessa Câmara pelo trabalho 

político que vocês fazem e pela campanha que vocês fizeram. Então, meus parabéns a todos 

vocês. 

E essa moção vai para pessoas que não são muito reconhecidas publicamente, mas que fizeram 

muita diferença na campanha da vacinação do covid. São as pessoas que ajudaram a organizar, 

são as pessoas que validaram as vacinas, que orientaram o momento certo, a dose, o tipo de 

vacina, são as pessoas que estavam na linha de frente, que, muitas vezes, foram até agredidas 

ou xingadas por estarem lá tentando organizar. Então, eu queria falar o nome de quatro hoje, 

né? Da Ofélia, da Priscila, da Regina e da Cecília. Essas quatro pessoas fizeram muita diferença 

na campanha de vacinação contra o covid, e é um trabalho que foi muito pouco reconhecido. 

Então, hoje eu queria, através dessa Câmara, reconhecer o trabalho que elas fizeram. Meus 

parabéns, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado pelo trabalho que vocês fizeram. E a 

gente tem um convívio semanal, e que eu conheço o trabalho delas mesmo fora da campanha. 

Então, muito obrigado e parabéns. Obrigado. 

[Aplausos] 
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SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra o vereador Wilson Índio 

da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Eu quero aqui também dar o meu boa noite ao 

nosso eterno José Carlos Tonin, ao Eduardo Tonin, o qual seja bem-vindo aqui, ao Guilherme 

também, adjunto aí do nosso querido Marquinhos. 

Sr. Presidente, hoje eu estou fazendo três moções muito significativas na nossa cidade e 

merecedoras. Como o nosso presidente fala, que muitos querem, mas são poucos os escolhidos, 

hoje eu estou aqui falando da minha amiga Flávia Ester, a qual desempenha a sua função junto 

com Garba na Junta Militar, tá? Todo mundo sabe que no mês de setembro se comemora o Dia 

Nacional do Surdo, ou seja, Setembro Azul. Então, eu queria te parabenizar por você fazer um 

excelente trabalho junto com o Garba lá já Junta Militar, tá? Continue assim, sendo a pessoa 

humilde, a pessoa maravilhosa que você é ali. Em seu nome, eu cumprimento todos os outros 

nossos irmãozinhos. Parabéns. Eu queria que você levantasse para as pessoas te conhecerem, 

por favor. Essa é a minha grande amiga Flávia. 

[Aplausos] 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Como eu queria aqui também hoje falar de uma 

pessoa que para mim, gente, desculpa eu falar aí, mas eu sempre falo que para mim foi o melhor 

secretário de todos os tempos, né? Porque Indaiatuba tem muitas conquistas. Hoje, nós somos 

tricampeões dos Jogos Regionais, Indaiatuba, porque nós temos um prefeito que dá atenção 

para todas as pastas, todas as secretarias. E cada um deles tem que saber utilizar tudo aquilo 

que é encaminhado para eles. E Marquinhos... Por favor, Marquinhos, levanta aí. O Marquinhos 

é uma das pessoas, todo mundo conhece, em Indaiatuba... E você, Marquinho, é merecedor, tá? 

[Aplausos] 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: De tudo o que você faz para o esporte em 

Indaiatuba, porque você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa carismática. Eu tenho muito 

respeito e muita admiração por você. Por isso que hoje eu te homenageio também como 

secretário de Esportes, o melhor de Indaiatuba, tá, porque você faz a diferença na nossa cidade. 

Como também eu quero falar de uma pessoa que é seu colega e colega de todos na Secretaria 

de Esportes, o Rafael. O Rafael - por favor, Rafael - é uma pessoa também que... 

[Aplausos] 
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VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: A ele são designados todos, com toda a autoridade 

do prefeito e do Marquinhos, os trabalhos, e por ele ser uma pessoa competente que o 

Marquinhos confia também no seu trabalho. Todos são competentes, mas como ele está à 

frente... Você, Rafael, parabéns por você ter levado a nossa cidade de Indaiatuba ao tricampeão. 

Gente, não é fácil. Então, eu queria aqui parabenizar a você, tá, por você ter conseguido mais 

esse feito para a nossa cidade, Doutor Chiaparine, porque não é qualquer um que tem 

responsabilidade que você tem de levar tantas pessoas junto com você e ser responsável por 

cada um deles. Não é qualquer um, não, tá bom? Então, parabéns por você ter essa 

competência, essa responsabilidade e por ter trazido para a nossa cidade esses troféus 

maravilhosos. Isso porque você tem o secretário maravilhoso, você tem um prefeito maravilhoso, 

que dá toda a oportunidade para que vocês façam isso. Parabéns a toda a Secretaria de Esportes 

pelas conquistas. Parabéns para vocês. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra o Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos. Às vezes, a gente vai 

falar nominalmente cada um que está presente e acaba esquecendo. Então, isso fica complicado, 

né? Agradecer a presença aqui do nosso deputado federal, agora deputado federal, Bruno Lima, 

amigo, parceiro, Cristian(F), Bruninho, Camila, assessores do Doutor Túlio, Ademar Braitt, o 

Guilherme, secretário adjunto, o Marquinhos já falei, não vou falar de novo, o Rafael, tá? Cadê o 

Ivan Nogueira? Estava aí. Foi embora? Da outra vez eu não falei o nome dele, ele ficou bravo 

comigo. 

Bom, quero aqui falar das moções que estou fazendo nessa sessão. Nos dias vinte e um e vinte 

e dois de setembro, a Secretaria de Educação organizou no Ciaei o Festival de Arte em Dança, 

tá? Fantástico o festival. A gente viajou no tempo com a apresentação das crianças, tá, porque... 

Brincadeiras de crianças. Então foi, assim, um espetáculo, entendeu, de nível profissional. Então, 

eu quero homenagear as gestoras, os gestores e os professores das seguintes escolas: Emeb 

Dom Ildefonso Stehle, Emeb Professor Wladimir Olivier, Emeb Professora Laura Falh Corrêa, 

Emeb Professora Maria Ignez Pinezzi, Emeb Professora Maria Cecília Ifanger e Emeb Professor 

Luiz Carlos Batista de Moura. Um trabalho fantástico que esses profissionais realizaram com 

essas crianças. Educação envolve também o corpo em movimento. A Secretaria de Esportes 

entende muito bem disso e sabe o quanto isso é importante para o desenvolvimento cognitivo e 

motor de uma criança. Então, essas escolas estão de parabéns pelas apresentações. 
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Parabenizar também a Emeb Professora Sinésia Martini. Tenho três professoras aqui da Sinésia, 

que é a minha sede, né? Mal fico lá, mas é a minha sede no município, entendeu? Então, eu fico 

honrado em poder fazer essa homenagem, em nome da Secretaria da Educação, né, porque é 

a participação na décima quinta Feira Literária, onde os alunos produzem os livros, fazem o 

artesanato desses livros e de outros componentes. Então, é uma responsabilidade muito grande, 

e fazer livro com etapa um e dois é um desafio, não é, meninas? Então, a Sinésia, a Escola 

Sinésia está de parabéns, assim como toda a rede municipal. Estou homenageando a Sinésia 

em nome das demais escolas da rede municipal de Indaiatuba. 

E agora uma escola que me recebeu aqui em Indaiatuba no dia vinte de janeiro de dois mil e 

seis, quando eu cheguei nessa cidade, que me adotou e eu adotei também: Escola Geraldo 

Enéas de Campos. O Grêmio Estudantil, que fez um trabalho maravilhoso no mês de setembro. 

Vocês sabem que nós trabalhamos o Setembro Amarelo, tá, que é a valorização pela vida... Só 

um minutinho, Sr. Presidente, já estou terminando. E foi organizada uma gincana animal, tá, uma 

gincana animal onde eles tiveram contato com os animais da Guarda Municipal, onde eles 

puderam visitar até a Upar para fazer um trabalho voluntário e onde foram arrecadados quase 

quinhentos litros de detergente, tá, para ajudar na limpeza do canil da Upar. Então, começamos 

por aí. Temos outras ONGs a ajudar, né, Arthur, temos outras ONGs a ajudar, e vamos fazer 

isso, tá? Essa gincana vai se estender, o Arthur e eu vamos trabalhar para estender essa gincana 

por todo o município e ajudar essas ONGs da nossa cidade. Então, muito obrigado a todos vocês, 

mais uma vez, parabéns a todos que concorreram nessas últimas eleições e muito obrigado pela 

presença. Obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra a vereadora Silene. 

[Aplausos] 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Boa noite a todos. Quero, primeiramente, 

cumprimentar a Mesa, cumprimentar os vereadores, o público aqui que está nos prestigiando, 

parabenizar a todos aqueles que estão sendo homenageados, cumprimentar aqui nossos 

deputados do município eleito, Rogério Nogueira, Ricardo França, Clarice Ganem, Delegado 

Bruno Lima, cumprimentar o Bruno Ganem, quero aqui cumprimentar o Marquinhos, secretário 

de Esportes, em nome de quem cumprimento a todos que estão aí acompanhando, 

cumprimentar o pastor Arthur, que está aqui também, cumprimentar o José Carlos Tonin, grande 

amigo do meu pai, cumprimentar o Du Tonin. Falei para o Ricardo que eu vou sentir falta do meu 

amigo, mas você vai substituir ele aqui. 
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[Risos] 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Hoje, eu estou com duas moções. 

Primeiramente, eu quero cumprimentar Rubeneide Oliveira Lima Fernandes. Ela é educadora, 

ela trabalha com crianças, ela faz um trabalho diferenciado ali no Ceec, que é o Centro 

Evangélico de Educação e Cultura, Pastor Raimundo Soares de Lima, uma instituição que vem 

aí desenvolvendo o seu trabalho desde mil novecentos e noventa e nove e tem atividades 

socioeducativas, culturais no nosso município de uma maneira aí que é um trabalho diferenciado 

e de excelência. E em setembro, através do Ceec, através da Beda, como a gente chama ela 

carinhosamente, ela proporcionou um encontro ali da comunidade surda, onde a gente pode 

comemorar o dia deles. Então, fica aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento e o 

reconhecimento dessa Câmara pelo trabalho do Ceec, que está ali sob a sua direção. 

Também quero homenagear a Débora, todo mundo já conhece. Ela é intérprete de Libras, ela 

trabalha na prefeitura, faz a coordenação de uma escola, e ela tem realizado aí um excelente 

trabalho voltado aí a esse pessoal através aí do seu trabalho e de tudo o que ela tem feito aí pela 

comunidade surda. A gente sabe que as mãos sempre rompem o silêncio e fazem a comunicação 

de quem não ouve, mas vê, sente e se emociona. Então, através do trabalho de vocês, eu deixo 

aí os meus parabéns a todos, inclusive à Flávia também, que foi homenageada, a Gi, também 

que faz essa interpretação aqui, e outros que passam por aqui. Sem eles, a gente não 

conseguiria fazer o trabalho e chegar a nossa comunicação através deles. Gostaria que vocês 

se colocassem de pé para o pessoal também conhecê-las. Obrigada. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Bom, a minha homenagem de hoje será para 

verdadeiras heroínas e um herói, porque tem um homem no grupo, né? Vou citar nominalmente, 

depois eu explico. Deixa eu pôr os óculos, senão não vai. A Ana Aparecida Citadini, a veterana 

do grupo, Cleidivan, a Cristiana, a Karine, a Cleuza, a Denilda, o Douglas, a Luciana, a 

Margarete, a Adriane, a Mayara, a Jessica, a Magali, a Leticia, mais a gerente Silmara e a diretora 

Glaucia. Todos são relacionados ao call center do Saae. A gente sabe que tudo de desabafo que 

a população tem cai aonde? Cai no call center do Saae. E dificilmente alguém comenta ou 

alguém faz alguma homenagem para essas heroínas e para esse herói, que está sempre lá 

atendendo de maneira muito respeitosa, com muita paciência, com muita doçura, com muita 

delicadeza e com explicação que tem que convencer, porque senão acaba levando xingo para 
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casa e desaforo para casa. Eu não tenho dúvida que vocês fazem um trabalho excepcional 

dentro da função a qual vocês são responsáveis e que eu tenho um orgulho enorme de fazer 

essa homenagem para vocês. Aqui... acho que a Glaucia não está presente, né, mas está aqui 

a Silmara, que comanda a equipe, que é uma menina de muita garra, de muita força, de muita 

firmeza, que comanda de maneira bem serena essa equipe, porque não adianta, com uma 

equipe tensa do jeito que é todo dia, não adianta você ir com tudo. Você tem que saber como 

lidar, senão espana. Só para vocês terem uma ideia, nessa equipe começa a trabalhar seis horas 

da manhã e vai até a uma e meia da manhã. Dentre os serviços gerados lá, são em torno de mil 

e quinhentos serviços gerados todo dia, dentre eles ligações, e-mails, ordem de serviços, 

respostas para WhatsApp. É muita coisa. Mil e quinhentos serviços por dia realizados por essa 

equipe de extrema capacidade. Queria que todos ficassem em pé dessa equipe, por favor, que 

a população, às vezes, conhece vocês de voz, mas não conhece fisicamente. Então, é um 

parabéns que esse Legislativo deixa aqui para vocês. 

[Aplausos] 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: É uma moção feita com muito carinho e uma 

moção feita com muita certeza e uma moção que eu espero que vocês levem ela para toda a 

vida de vocês. Vocês ficam lá escondidinhas atrás de um telefone, mas a gente está sempre - 

pelo menos eu, que sempre estou passando por lá, pelo Saae -, podem ter certeza que a gente 

está sempre olhando e valorizando vocês, pelo menos o que cabe a nós, por todo o comando, 

por toda a chefia, porque vocês fazem a diferença. Então, parabéns de coração para vocês. 

Muito obrigado por tudo. Indaiatuba agradece o trabalho de vocês. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra o vereador Leandro 

Pinto. Leandro, não vai? 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Não, só Palavra Livre. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Só Palavra Livre? Arthur. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, eu gostaria de, em primeiro 

lugar, dar parabéns a todos os homenageados, mas o que me traz aqui no púlpito essa noite foi 

um final de semana no qual nós participamos de dois velórios de pessoas muito importantes que 

nos deixaram nesse fim de semana, e eu não poderia deixar de prestar a minha homenagem. 
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Mas só para relembrar: Ademar, o Índio falou você que é a voz do ouro do futebol de Indaiatuba, 

tá? 

[Risos] 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Vamos lá. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu 

gostaria de... a moção de pesar entregue à Mafalda Pasqualini de Freitas, a avô do meu assessor 

Renan Moraes, o meu amigo de infância, uma pessoa sensacional, e é uma senhora que é a 

matriarca de uma família muito grande dentro desse município de Indaiatuba, que gerou vários 

entes queridos, que gerou vários indaiatubanos e pessoas que criaram suas famílias e raízes 

aqui. Por isso é importante deixar essa homenagem. E são pequenas coisas que se marcam, 

né, mas até os seus noventa e tantos anos, dona Mafalda sempre perguntava como nós 

estávamos e o que estávamos fazendo por Indaiatuba. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, alguém bem conhecido dessa Casa. Perdemos ontem, com 

velório hoje, o Senhor José Marques Caldeira Filho, mais conhecido como Seu Caldeira, um 

nome gigantesco no Conselho Municipal de Saúde, um nome gigantesco na comunidade 

católica, que ajudava muitas pessoas. Para quem não sabe, o Seu Caldeira criou dentro da casa 

dele uma oficina para poder desenvolver macas hospitalares e cadeiras de roda a quem precisa 

para poder distribuir de forma gratuita, emprestar, obviamente, para a gente poder ter um... Mas 

essa era a mente desse indaiatubano, era isso que ele fazia da vida dele: ajudar os outros. Para 

mim, uma relação muito forte também de infância. Eu desejo luz na passagem dessas duas 

pessoas muito queridas em Indaiatuba. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Mais alguém deseja falar nas moções? 

As moções estão em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como 

estão. E as moções de pesar serão encaminhadas às famílias enlutadas. 

Com a palavra a Sra. Secretária para as matérias apresentadas. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 20/2022, Sérgio Teixeira, “Dispõe sobre a concessão de Título 

Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao Senhor Márcio Thomaz”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 163/2022, Arthur Spíndola, “Declara de utilidade pública a organização da 

sociedade civil de interesse público de proteção animal Focinho Amigo Indaiatuba”.  Às 

comissões. 
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Projeto de Lei nº 167/2022, Silene Carvalini, “Denomina Doutor Roberto Sfeir o próprio municipal 

que especifica”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 168/2022, Silene Carvalini, “Institui e inclui no calendário oficial de eventos a 

Campanha de Conscientização aos Direitos das Pessoas Surdas - Setembro Azul, a ser 

realizado anualmente no mês referido no município de Indaiatuba e dá outras providências”. Às 

comissões. 

Projeto de Lei nº 171/2022: Wilson Índio da Doze, “Denomina Vicente Paula de Almeida o 

logradouro público do loteamento Jardim Bom Sucesso”. Às comissões. 

Projeto de Lei nº 177/2022 (sic), Ana Maria dos Santos, Luiz Chiaparine, Ricardo França, 

“Acrescenta o Anexo 1 e altera os artigos 2º e 3º da Lei nº 6.945, de 4 de junho de 2018, que 

institui o cadastro municipal de autistas e dá outras providências”. Às comissões. 

Tem um requerimento de urgência, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Pode ler, Sra. Secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento, “A Mesa da Câmara Municipal 

vem, respeitosamente, requerer ao Plenário para que o Projeto de Lei nº 163/2022, de autoria 

do vereador Arthur Machado Spíndola, tramite em regime de urgência especial. Sala das 

Sessões, 3 de outubro de 2022”. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Pedido de requerimento de urgência 

está em discussão. Está em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam 

como estão. O regime de urgência foi aprovado. 

Passamos a... Começa com a Ordem do Dia? É Ordem do Dia, né? Entrar na Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia. 

Projeto de Lei nº 163/2022, “Declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de 

interesse público de proteção animal Focinho Amigo Indaiatuba”, Arthur Machado Spíndola. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): O projeto está em discussão. O projeto 

está em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. 

VEREADOR JORGE LUÍS LEPINSK: Sr. Presidente, esse projeto é dois terços nominal. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 
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VEREADOR JORGE LUÍS LEPINSK: É? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Esse é de urgência. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Esse é o que está em cima, Pepo, do Matérias 

Apresentadas. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Um, meia, três. O projeto está em 

discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam 

como estão. O projeto foi aprovado. Com a palavra a Sra. Secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2022, Silene 

Carvalini, “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Benemérito Doutor Caio 

da Costa Sampaio a Viviane Roberta Barnabé”. Votação única, dois terços, nominal. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): O projeto está em discussão. O projeto 

está em votação nominal dois terços. Vereador Leandro. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Hélio. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Arthur. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Índio. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Alexandre. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Pepo. 
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VEREADOR JORGE LUÍS LEPINSK: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Ana. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Ricardo. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Silene. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): E eu também favorável. O projeto foi 

aprovado. Com a palavra a Sra. Secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Decreto Legislativo nº 19/2022, 

Othniel Harfuch, “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano ao 

Senhor Hilário Matheus Wolf Júnior”. Votação única, dois terços, nominal. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): O projeto está em discussão. O projeto 

está em votação nominal. Leandro. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Hélio. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Arthur. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Índio. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Othniel. 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Alexandre. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Favorável. 
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SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Pepo. 

VEREADOR JORGE LUÍS LEPINSK: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Ana. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Ricardo. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Favorável, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Silene. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Favorável. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): E eu também favorável. O projeto foi 

aprovado. Com a palavra a Sra. Secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 162/2022, Alexandre Peres, 

“Denomina a Rua Roselina Felippe Monsanto o logradouro público do Jardim Bom Sucesso”. 

Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): O projeto está em discussão. Com a 

palavra o vereador Alexandre. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Esse projeto aqui, na verdade, é uma 

homenagem através do nome de logradouro. Todos sabemos que é importante, é função do 

vereador, nomear os logradouros aqui na nossa cidade, porque para ter CEP precisa ter nome. 

E para você aprovar um nome de logradouro, um nome de rua aqui, antes passa pela Casa da 

Memória, pelo departamento de memória, onde é avaliado todo o currículo da pessoa 

homenageada, e se aprovado lá, vem aqui para essa Casa, e, se tiver aprovação aqui no 

Plenário, a pessoa torna-se homenageada através de nome de logradouro. Aqui eu estou 

homenageando hoje a dona Roselina Felippe Monsanto, mãe inclusive de um funcionário aqui 

desta Casa, que trabalha no meu gabinete, o René. Ela foi casada com o Senhor Ralles, teve 

três filhos: o Ralles Junior, o René e o Renan. Ela era uma religiosa muito assídua e também 

uma grande defensora da questão dos direitos dos animais. Inclusive, está aqui no currículo dela 

que ela andando pela rua, vendo animais que estivessem em situação difícil, ela ia pegando, 

recolhendo e levando para casa e cuidando deles na própria casa. Sem contar as inúmeras 

doações que ela fazia junto às ONGs que cuidavam dos animais. Hoje, a questão da causa 

animal é uma questão que está bem em evidência - não sei se o Bruno Lima continua aqui ou já 
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saiu, é o grande ícone, junto com o Bruno Ganem, da causa animal -, e eu entendo que essa 

homenagem para a dona Rosalina de maneira... Roselina, través do nome de logradouro, por 

todo o histórico dela, eu só falei uma parte, é uma questão muito justa. E parabéns, Renan. A 

sua mãe, onde estiver agora, René, a sua mãe, onde estiver agora, com certeza ela está muito 

feliz. Então, eu peço o voto favorável de todos os colegas aqui, e aprovando aqui, vai para a 

sanção do prefeito e depois se tornará nome de rua em nossa cidade e se eternizará na história 

da nossa cidade. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): O projeto está em votação. Os 

contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. O projeto foi aprovado. 

Poder ler os dois últimos projetos juntos ou não? Aqui é aprovação de dia de... se tiver algum 

problema. Depois, faz a discussão separada. Com a palavra a Sra. Secretária. Vai ler o projeto 

um meia quatro e um meia cinco. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 164/2022, Leandro Pinto, 

“Dispõe sobre a criação do Dia da Superação no município de Indaiatuba e dá outras 

providências”. Votação única simples. 

Projeto de Lei nº 165/2022, Ana Maria dos Santos, “Inclui no calendário municipal o Dia 

Internacional do Lixo Eletrônico”. Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Os projetos estão em discussão. Os 

projetos estão em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. 

Os projetos foram aprovados. 

Vamos passar à Palavra Livre. Arthur Spíndola, depois Leandro Pinto, Ricardo e Silene na 

sequência. 

PALAVRA LIVRE 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, obviamente, não ia deixar de 

tecer meus comentários sobre a eleição. Meu primeiro parabéns vai para esses dois aqui na 

minha frente, Pepo e Hélio Ribeiro, vereadores que tiveram a coragem de se candidatar por 

Indaiatuba em uma divisão muito grande que ocorreu, muitos candidatos de fora. Nós tivemos 

mais de cinco mil votos para a deputada Carla Zambelli, que não deve saber nem onde fica 

Indaiatuba; nós tivemos quatro mil votos para Guilherme Boulos, que também nem deve saber 

onde fica Indaiatuba. Então, fica a nossa lição para a união maior de todos os indaiatubanos em 

cima disso. 
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Dito isso, Sr. Presidente, eu quero parabenizar todos os deputados que venceram essa eleição: 

deputado Bruno Ganem, que hoje vai nos representar em Brasília e é uma pessoa que nós 

sabemos que tem que trabalhar para trazer recursos de uma forma diferenciada para Indaiatuba. 

Foi bem votado aqui, o deputado federal mais votado da cidade, o que representa um grupo 

político, como bem colocado, Ricardo, que a gente tem que respeitar, que também faz história 

nesse município, né, Ricardo, e que trouxe um resultado eleitoral nas urnas. Parabenizar o 

Delegado Bruno Lima, também eleito por esse município, também com uma votação expressiva, 

um recorde no estado de São Paulo, demonstrando algo que, às vezes, eu tenho dificuldade de 

mostrar aqui, mas é o quanto que a causa animal importa, o quanto que a causa animal tem voz, 

e que fique a lição para muitas pessoas de como isso também elege, isso também é relevante, 

isso também tem que ser discutido, tem que ser defendido, e estamos lá para mostrar isso. 

Parabéns especial também ao Senhor Ricardo França, deputado estadual pelo estado de São 

Paulo. Quem diria, hein, rapaz? Trabalhamos juntos há mais de dez anos, nos conhecemos 

desde a infância. Para quem não sabe, esse é o melhor cara de Counter-Strike da cidade de 

Indaiatuba, e hoje deputado estadual nos representando. E, assim, Ricardo, além dos parabéns 

a você, à pessoa que você é e ao trabalho que você realiza, algo inovador não só no município, 

mas também no estado, foram mais de quarenta mil votos fora da cidade de Indaiatuba e quase 

vinte mil votos dentro da nossa cidade, eu tenho que dar parabéns à sua equipe também. A gente 

sabe quem está lá, quem trabalha muito, quem se esforça muito, e ninguém chega a lugar 

nenhum sozinho. Então, além do grande cara que você é, do grande político representativo que 

você é, a sua equipe é demais, cara. A sua equipe é top. Mande um abraço a todos eles, por 

favor. Mandar um abraço também à Clarice Ganem, representativa aqui da nossa cidade de 

Indaiatuba, e por último, obviamente, pessoa que eu pedi voto, que eu agradeço a confiança dos 

que acreditaram em mim, nos vereadores dessa base governista, que é o nosso deputado 

estadual Rogério Nogueira. Rogério teve um recorde de votação na cidade de Indaiatuba, foram 

- terminando, Sr. Presidente -, foram sessenta e três mil votos nessa cidade de Indaiatuba, o que 

representa a força deste grupo político que hoje comanda esse município. E o Rogério foi eleito 

não só pela força do grupo político, mas porque demonstrou trabalho, trouxe recursos, ajudou o 

desenvolvimento dessa cidade, e mais uma vez isso foi reconhecido pelos próprios 

indaiatubanos. Então, isso nos deixa muito honrados, porque nós todos aqui pedimos voto na 

rua para o Rogério, e nós ouvíamos dos indaiatubanos: “Meu voto já é dele”. Trabalhou pelo 

nosso município e vai trabalhar cada vez mais. Parabéns, Rogério. Parabéns a todos os eleitos. 

Contem sempre com essa Casa. Vamos sentir sua saudade, Ricardo, mas o Eduardo vai estar 

aqui para te representar também. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra o vereador Leandro. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos da Mesa, 

amigos, nobres vereadores, imprensa falada e escrita, a todos que nos acompanham pela rede 

social. Gostaria aqui de cumprimentar o meu amigo Ademar Braitt, Guilherme Bergamo - deixa 

eu ver quem sobrou aqui -, Marquinhos, nosso secretário, Rafael, parabenizar aqui pelo 

tricampeonato. Não é fácil ser campeão regional, Jogos Regionais, disputei três vezes. Nossa, é 

uma pedreira, né, Gui? A gente sabe a dificuldade. Mas isso é tudo gestão, isso é gestão do 

Gaspar, gestão sua, Marquinhos, parabéns. Gostaria aqui também já deixar um pedido para você 

como secretário. Fiz uma indicação para reforma da arquibancada do Campo da Osan, gostaria 

de uma atenção. Sei que essa atenção vai ser dada, assim como a sua, assim como do nosso 

prefeito Gaspar. Gostaria aqui de cumprimentar aqui, parabenizar aqui o meu amigo Ricardo 

França. O que eu te falei um ano atrás? Deputado eleito, menino do bem, uma carreira aí 

tremenda pela frente. Bruno Ganem, vai aqui os meus sinceros parabéns para você também. 

Não é fácil um deputado federal chegar a cento e cinquenta mil votos. O Bruno Lima, que aqui 

estava, uma máquina de votos, né, quase meio milhão. Clarice Ganem também, deputada 

estadual. Teremos dois estaduais e dois federais, uma coisa muito boa para o nosso município. 

Quem tem a ganhar é a nossa população, em especial meus amigos aqui, porque ganhar é uma 

maravilha, né, Ricardo? Acorda feliz, né, um monte de parabéns. Perder não é fácil. E eu já perdi 

uma eleição ganha. Olha, não é fácil. Então, Pepo, então, Hélio, fica aqui... Acompanhei, não 

ajudei vocês, vocês sabem, desde o início eu fui sincero. Não é fácil disputar uma eleição sem o 

recurso, sem o recurso apropriado para ser um deputado, e vocês deram a cara à tapa, dando... 

colocando o nome na urna, porque é fácil falar, né, é fácil bater: “Ah, perdeu”. Coloca o nome na 

urna, vem ser vereador, vem ser deputado. Então, fica aqui o meu sincero parabéns a vocês 

dois, os guerreiros aqui de Indaiatuba. Meus parabéns mesmo. Uma boa noite a todos e o meu 

muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra o vereador Ricardo. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Obrigado. Novamente, boa noite a todos. Agora 

com um pouquinho mais de tempo, com calma, agradecer a presença de todos até esse 

momento, um pouquinho já avançado da noite, agradecer ao meu grupo político, que me apoiou 

nessa candidatura e que colhemos bons frutos, agradecer aqui a presença do Bruno Lima, que 

estava aqui até há pouco, Eduardo Tonin, que é meu suplente, ao pai dele, que já foi prefeito 
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dessa cidade, a todos os vereadores que continuam aqui, que não é mais obrigação estar aqui 

na Palavra Livre, mas estão aqui para me ouvir, para ouvir o Leandro, ouvir todos que vieram 

falar. Muito obrigado. Quero aqui agradecer a confiança que me foi depositada, porque o desafio 

é grande, né? Ser vereador... Até o Arthur comentando, contando, eu vou lembrando, né? Eu 

era assessor do Bruno. Antes de o Bruno ser o mais votado da história, até então a gente estava 

trabalhando junto, depois fui honrado e convidado para estar na equipe, trabalhei junto com o 

Arthur na equipe, depois a gente conseguiu eleger três vereadores ali com muito sacrifício, até a 

própria eleição que o Leandro disse que perdeu ganha foi porque uma diferença de voto mínima 

deu a cadeira no PV, que foi a cadeira do Arthur, e não deu a cadeira dele. Então, nos últimos X 

por cento da urna ali o Leandro estava como eleito, saiu como não leito e o Arthur foi eleito. 

Então, eu vejo... eu vou me lembrando da história dessa trajetória, eu, o Arthur e o Alexandre 

aqui durante o mandato inteiro como oposição, as nossas trajetórias foram mudando, mas isso 

não interferiu na nossa amizade, e na minha amizade com outros vereadores que não são do 

meu grupo político, mas que sempre me respeitaram, me ajudaram dentro do que era possível 

dando conselhos, alguns puxões de orelha também, o Chiaparine está aqui, não mente sobre 

isso, e a toda a população, né? Tive uma votação expressiva fora de Indaiatuba, mas também 

na nossa cidade, cidade que eu tenho um amor, um carinho, que eu vou ter um foco muito grande 

do meu trabalho aqui. E, mais uma vez, agradecer a todos que continuam aqui presentes. Muito 

obrigado pela honra e a responsabilidade que me foi dada de ser um deputado. Faltam seis 

meses para eu assumir lá, mas eu já estou me preparando, ainda digerindo a eleição, porque eu 

comecei na apuração... A gente que é do meio político começa a gastar o botão do computador 

ali, tem que trocar a tecla do F5 depois, porque a cada um segundo a gente está atualizando 

para ver se subiu ou não voto na urna. E, assim, estava zero vinte e dois por cento, eu já comecei 

a mandar mensagem para o Diego: Diego, perdi. Não vai vir. 

[Risos] 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Aí o Diego: “Para com isso”. Não, não vai vir. O 

Arthur conhece o Diego, foi nosso chefe de gabinete na época do Bruno. Falei: Não vai dar, não 

vai dar. Quando chegou no cinquenta por cento das urnas apuradas, não tinha entrado a capital 

e a região metropolitana, que eu tenho um trabalho lá, não tinha entrado Indaiatuba, ainda bem, 

e estava lá com vinte e poucos mil votos, em décimo segundo, décimo terceiro, décimo primeiro, 

oscilando na ordem. Só quando chegou no oitenta e tantos eu comecei a subir e cheguei na 

posição que seria agraciado com uma cadeira. O pessoal falando: “Viu? Já está lá. O Uol está 
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falando que você está eleito com noventa e oito por cento”. Eu: Não, falta dois por cento. Vai dar 

errado, vai dar errado, vai dar errado. Então, assim, eu ainda não estou bem. 

[Risos] 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: A emoção se mistura com o medo de perder, a 

sensação de vencer, e agora o peso da responsabilidade, porque quando me tornei vereador 

pela primeira vez eu tinha vinte e cinco anos. Falei: Nossa. Minha primeira votação, fui o segundo 

mais votado da cidade até então, só o Hélio tinha tido mais voto que eu com alguns mandatos, 

muito mais experiência. Consegui vir aqui, e fiz o meu melhor. Voltei, fui reeleito com sete mil 

trezentos e vinte e um votos, a maior votação da história da cidade, superando o Bruno, com 

seis mil duzentos e dois, que a gente falava que era impossível alguém passar de quase seis por 

cento dos votos válidos, eu tive essa sorte e essa honra que me foi concedida, e agora como 

deputado. Vou trabalhar muito, vou trabalhar muito mesmo. 

Estou aqui para parabenizar também, para não ser injusto, não esquecer, o Rogério Nogueira, 

mais uma vez deputado. Vou somar esforços com ele e com a Clarice Ganem, que é a mãe do 

Bruno, que mora na cidade, mas não fez um trabalho dentro de Indaiatuba, ela já tinha um 

trabalho externo, tanto é que acho que Indaiatuba fez trezentos, quatrocentos votos, nem se 

divulgou dentro da cidade, e isso é uma demonstração de respeito de grupo, né? A gente sabia 

da estratégia, da dificuldade de eleger dois, poderíamos sair os dois derrotados e o Bruno 

reeleito, que era uma posição mais tranquila, mas não, a gente conseguiu organizar e ter essa 

chance de Indaiatuba agora ter três deputados estaduais. O Bruno Lima veio morar aqui, foi para 

federal, o Bruno Ganem virou federal, dois federais. A cidade nunca teve tamanha relevância no 

cenário estadual ou nacional, e isso é uma oportunidade de ouro para a gente conseguir cobrar 

para a nossa cidade, para a nossa região e ter mais pujança ainda. E eu vou fazer isso da melhor 

forma que eu puder todos os dias. Muito obrigado pela honra de ser escolhido. Meus parabéns 

a todos que foram eleitos e a todos que participaram. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Vereador Leandro, quer fazer uma 

retificação da fala? Pode falar daí mesmo, vereador. Pode, fica à vontade. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Também aqui gostaria de deixar os meus parabéns, 

esqueci, ao meu grande amigo e deputado estadual - é que muito mandato, né? A gente 

sempre... seis mandatos -, o meu amigo Rogério Nogueira aqui, um fenômeno na cidade, um 
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cara que mais traz aí recurso para o nosso município, para toda a região. Fica aqui, Rogério, 

parabéns aí. Você é muito vitorioso. Um abraço. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Com a palavra a vereadora Silene. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Vou falar daqui mesmo. Eu só vou terminar a 

sessão parabenizando o Pepo e o Hélio pelo trabalho que eles realizaram, pela força, garra, 

determinação, parabenizar as duas equipes que trabalharam com o Pepo e com o Hélio. Eles se 

esforçaram, andaram na rua, puseram a coragem deles aí. Então, fica aqui os meus parabéns a 

vocês, e que Deus abençoe. Os planos Dele a gente nunca sabe. 

SENHOR PRESIDENTE (LUIZ CARLOS CHIAPARINE): Parabenizar a todos que vieram aqui 

hoje, todos os vereadores, todos que concorreram, né, todos os nossos candidatos, nossos 

amigos, agradecer a oportunidade de estar tocando aqui a sessão hoje, Pepo.  Declaro 

encerrada a 27ª Sessão Ordinária, de três de outubro de dois mil e vinte e dois. Boa noite a 

todos. 

[Aplausos] 

 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 59 minutos] 

 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


