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3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 27 de fevereiro de 2023 

 

Às dezessete horas e trinta e seis minutos do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e 

três, 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 2ª Sessão Ordinária, presidida 

pelo Senhor JORGE LUIS LEPINSK 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 – 

“Que o beneplácito do Senhor, nosso Deus, repouse sobre nós. Favorecei as obras de nossas 

mãos. Sim, fazei prosperar o trabalho de nossas mãos.” (Salmos 90, versículo 17), o Sr. 

Presidente inaugurou a fase do Expediente. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata da 1ª 

Sessão Ordinária, de 22 de fevereiro de 2023. 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 148/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Providenciar estudo para 

realizar o 1° Fest Bike do Munícipio de Indaiatuba; Nº 149/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Criar 

um programa municipal "Universidade para Todos - ProUni Municipal", como forma de acesso 

aos estudantes de baixa renda às universidades/faculdades privadas no Município de 

Indaiatuba; Nº 150/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Disponibilizar mais linhas e pontos de ônibus 

para atender aos moradores dos Condomínios Vila Rica, Vila Ytu, Vila Paraty e Jardins do 

Império, no Município de Indaiatuba; Nº 151/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar o 

fechamento do retorno de veículos no canteiro central Alameda Comendador Dr. Santoro 

Mirone, em frente ao número 970 - Distrito Industrial João Narezzi; Nº 152/23 - JORGE LUÍS 

LEPINSK - Efetuar a limpeza e manutenção na Praça e área de lazer localizada no Vale do 

Sol; Nº 153/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar estudo para instalação de lombadas na 

Avenida Vitoria Rossi Martino, altura dos numerais 344, 389, 668 e 743; Nº 154/23 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Realizar serviço de recapeamento em toda a extensão da Alameda 
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Ezequiel Montonelli - Bairro Itaici; Nº 155/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Colocar uma faixa 

de pedestre elevada em frente à Escola Estadual Prof. Hélio Cerqueira Leite; Nº 156/23 - LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE - Instalar um portal na entrada do Parque Ecológico do Buru; Nº 157/23 

- ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar a manutenção e pintura dos reservatórios de água 

do SAAE; Nº 158/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar manutenção da Estrada 

Francisco José Salla, Vale do Sol; Nº 159/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Providenciar 

recapeamento da Rua Vicente Férrer, no Jardim Pau Preto; Nº 160/23 - ALEXANDRE CARLOS 

PERES - Realizar o reforço na sinalização de solo da Avenida Presidente Vargas, no trecho 

entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Almirante Tamandaré, Cidade Nova; Nº 161/23 - 

ALEXANDRE CARLOS PERES - Realizar manutenção na calçada do Casarão Pau Preto, na 

Rua 05 de Julho; Nº 162/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Implantar semáforos 

"inteligentes" em cruzamentos com grande fluxo de veículos na cidade; Nº 163/23 - WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS - Ampliar os horários das aulas do esporte cidadão e juventude esportiva, 

principalmente nas modalidades mais procuradas pelos munícipes; Nº 164/23 - WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS - Providenciar revitalização, manutenção do asfalto e inclusão de 

estacionamento 45º, ciclofaixa e lombada elevada com faixa para pedestre, na Av. Josué 

Ferreira da Silva, Jardim dos Colibris; Nº 165/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Implantar 

um ponto Ecobike na região do Bairro Parque Campo Bonito; Nº 166/23 - OTHNIEL HARFUCH 

- Instalar paredes sensoriais nos parques do Município de Indaiatuba; Nº 167/23 - SILENE 

SILVANA CARVALINI - Aumentar o efetivo dos profissionais de Terapia Ocupacional nas 

Unidades Básicas de Saúde do Município; Nº 168/23 - SILENE SILVANA CARVALINI - 

Aumentar o efetivo dos profissionais de Psicologia nas Unidades Básicas de Saúde do 

Município; Nº 169/23 - SILENE SILVANA CARVALINI - Aumentar o efetivo dos profissionais de 

Fonoaudiologia nas Unidades Básicas de Saúde do Município; Nº 170/23 - RICARDO 

LONGATTI FRANÇA, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar estudos de viabilidade 

orçamentária para implementação de programa que conceda descontos no Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) para pessoas com deficiência, multideficiência profunda, doenças 

incapacitativas ou degenerativas; Nº 171/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Realizar a 

fiscalização, intensificação da segurança e orientações aos frequentadores que utilizam a água 

da nascente do Parque das Frutas, Parque São Lourenço; Nº 172/23 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Executar com urgência a operação tapa - buracos na Rua Silvestre Berti n° 31, 

Jardim São Paulo; Nº 173/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar a limpeza e varrição nas 

laterais da antiga e da nova ponte do Rio Jundiaí; Nº 174/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Instalar 

câmera de segurança nos dois semáforos existentes na ponte do Rio Jundiai-Itaici, para 
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identificar o veículo que avançar o sinal vermelho, passar acima da velocidade ou avançar a 

faixa de pedestre; Nº 175/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Efetuar um estudo para instalação de 

passarela no viaduto sobre a estrada de ferro da Avenida Coronel Estanislau do Amaral, na 

extensão do número 277 ao 498, Itaici; Nº 176/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - Efetuar 

sinalização e restauração da ponte do Pq. Ecológico, no Jardim Tancredo Neves, altura do 

número 252, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé; Nº 177/23 - ANA MARIA DOS SANTOS - 

Realizar estudos para redução de velocidade em frente à EMEB Prof. Wladimir Olivier, situada 

na Rua Yoriko Gonçalves, 30, Jardim Oliveira Camargo; Nº 178/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - 

Efetuar um estudo de viabilidade para ampliar a oferta de linhas de ônibus no Jardim Regina; 

Nº 179/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Realizar um trabalho voltado para a conscientização e 

educação no trânsito; Nº 180/23 - HÉLIO ALVES RIBEIRO - Implantar farmácia 24 horas, nas 

dependências do Hospital Augusto de Oliveira Camargo; Nº 181/23 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Realizar estudos para incluir o “teste do pezinho ampliado” nos exames de triagem 

neonatal executados pela rede municipal de saúde; Nº 182/23 - RICARDO LONGATTI 

FRANÇA - Implementar unidade do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III no Município de 

Indaiatuba; Nº 183/23 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos técnicos para a 

formação de comissão interdisciplinar para elaborar o Plano Municipal da Primeira Infância; Nº 

184/23 - RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar estudos de viabilidade para a 

implementação da Ouvidoria do Servidor Público Municipal; Nº 185/23 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Reforçar o policiamento em todas as escolas da rede Municipal e Estadual de 

nossa cidade; Nº 186/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Recolher os restos de poda realizada na 

pista interna do Parque Ecológico na altura do n° 1011 e demais áreas; Nº 187/23 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar reparo (buraco) no piso na Alameda José Amstalden, 1105; Nº 

188/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Fazer estudo para correção do valor do cartão 

alimentação dos servidores públicos do município; Nº 189/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Efetuar melhorias no tráfego de veículos e rota viária da Avenida Visconde de Indaiatuba com a 

Rua Peru, saída do bairro Jardim Sevilha; Nº 190/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Criar um 

Banco de Alimentos do Munícipio de Indaiatuba; Nº 191/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Instalar a primeira "Praça do Ciclista de Indaiatuba" na Praça Laercio Neumeister, Vô, Cidade 

Nova; Nº 192/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Efetuar a substituição da grama sintética por 

pisos emborrachados na praça Rui Barbosa; Nº 193/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Fazer um 

estudo para instalação de pontos de sinal WiFi em todas as repartições públicas; Nº 194/23 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar melhorias no cruzamento das avenidas Presidente 

Vargas e Almirante Tamandaré; Nº 195/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Realizar um 
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estudo para a substituição da rotatória localizada na Avenida Fábio Ferraz Bicudo (em frente a 

Antiga Sede do Espólio de Fábio F. Bicudo) por outros métodos efetivos para controle de 

tráfego; Nº 196/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Intervir junto ao Governo do Estado 

para viabilizar uma unidade do SEST e SENAT em Indaiatuba; Nº 197/23 - ANA MARIA DOS 

SANTOS - Reestruturar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) III, Jardim Morada do Sol; Nº 

198/23 - SILENE SILVANA CARVALINI - Viabilizar estudos para reformas e manutenção e/ou 

troca das cadeiras e longarinas da recepção e salas de espera do Hospital Dia; Nº 200/23 - 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Efetuar estudos para a possível criação de 

empreendimentos arqueológicos na região do córrego Buruzinho; Nº 201/23 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Construir um campinho de futebol na área verde ao lado do Playground, localizado 

entre a Rua José Júlio Finatti e Rua Sebastião Wilson Gomes Carneiro, Jardim Portal do Sol; 

Nº 202/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Instalar redutor de velocidade, tipo lombada, na Av. 

Domingos Ferrarezzi, Jd. Park Real (próximo à entrada do Condomínio Park Real); Nº 203/23 - 

LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar o reparo no escoamento da água, na Rua Reverendo 

Ataídes Costa, em frente ao número 1396 – Pq. Das Nações; Nº 204/23 - LEANDRO JOSÉ 

PINTO - Efetuar melhorias na iluminação da área verde localizada na Praça Romeu Rodrigues 

Pedroso, Jd. Umuarama (atrás da UBS); Nº 205/23 - LEANDRO JOSÉ PINTO - Realizar o 

reparo no escoamento da água, na Rua 11 de Junho, em frente ao número 2833 – Centro; Nº 

212/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, RICARDO LONGATTI FRANÇA - Realizar 

melhorias no Parque das Frutas. A seguir, usaram da palavra para dar ênfase a indicações de 

suas autorias os(as) Srs(as). Vereadores(as) HÉLIO ALVES RIBEIRO, ANA MARIA DOS 

SANTOS, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, RICARDO LONGATTI FRANÇA, ALEXANDRE 

CARLOS PERES e ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA. 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 8/23 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA - Congratula os voluntários do Rotary Club de Indaiatuba pelo excelente 

trabalho prestado em prol da nossa comunidade; Nº 13/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, 

ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS, ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA, HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUÍS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE 

SILVANA CARVALINI, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o Rotary Club de Indaiatuba 

pelo aniversário do "Centenário Rotary no Brasil", comemorado neste ano de 2023; Nº 15/23 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o Studio Vital de Pilates de Indaiatuba pelo aniversário 

de 10 Anos, comemorado no dia 04 de fevereiro de 2023; Nº 18/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA 
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- Congratula Gustavo Erak pela vitória no Campeonato Mundial de Muay Thay realizado na 

Lituânia, em 04 de fevereiro de 2023; Nº 23/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Congratula o Sr. 

Janderson Gustavo Antolino, pelo aniversário de 10 anos da Barbearia "Black Jan Barbershop" 

comemorado no dia 06 de fevereiro de 2023; Nº 28/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - 

Congratula o time amador "Vitória Régia Futebol Clube" pela representatividade na cidade 

como time amador e pelas inúmeras vitórias que vem conquistando desde sua criação em 

2021; Nº 29/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Pesar pelo falecimento da Sra. Marlene Tiago, 

ocorrido em 25/02/2023; Nº 30/23 - OTHNIEL HARFUCH - Congratula o Instituto Nova Aliança 

pelo excelente trabalho desenvolvido com jovens com Síndrome de Down e DI; Nº 31/23 - ANA 

MARIA DOS SANTOS, ALEXANDRE CARLOS PERES, ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, 

HÉLIO ALVES RIBEIRO, JORGE LUÍS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS 

CHIAPARINE, OTHNIEL HARFUCH, SILENE SILVANA CARVALINI, SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA, WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Congratula o Deputado Estadual eleito Ricardo 

Longatti França pelo trabalho contínuo demonstrado como Vereador na Câmara Municipal de 

Indaiatuba e pela conquista do cargo eletivo de Deputado Estadual nas Eleições de 2022. A 

seguir, usaram da palavra para justificar as homenagens os(as) Srs(as). Vereadores(as) 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA, ALEXANDRE CARLOS PERES, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, 

OTHNIEL HARFUCH, ANA MARIA DOS SANTOS, SILENE SILVANA CARVALINI, ARTHUR 

MACHADO SPÍNDOLA, LEANDRO JOSÉ PINTO e JORGE LUÍS LEPINSK. Colocadas em 

votação, as moções, com exceção da moção de pesar, foram APROVADAS (por unanimidade). 

Com a palavra, o Sr. Presidente informou que a moção de pesar será enviada à família 

enlutada, 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 1/23 - 

WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Dispõe sobre a concessão de Titulo Honorifico de Cidadão 

Benemérito "Dr. Caio da Costa Sampaio" a José Luis Scachetti; Projeto de Lei Nº 222/22 - 

SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Institui o Dia Municipal dos Observadores de Aves no Município de 

Indaiatuba e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 4/23 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - 

Denomina "João Marques da Silveira" o logradouro público do Jardim Vale do Sol, que 

especifica; Projeto de Lei Nº 5/23 - JORGE LUÍS LEPINSK - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida e dá 

outras providências; Projeto de Lei Nº 7/23 - LUIZ CARLOS CHIAPARINE - Denomina "Rua 

José Acassio Ambiel" o logradouro do bairro Parque Villa dos Pinheiros; Projeto de Lei Nº 8/23 

- ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Insere o "Carnapet" no calendário oficial do município e dá 

outras providências; Projeto de Lei Nº 10/23 - WILSON JOSÉ DOS SANTOS - Denomina 
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"Cicero Natalício de Alencar" o logradouro público do Loteamento Jardim Bom Sucesso, que 

especifica; Projeto de Lei Nº 11/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Altera a ementa e o 

artigo 1º da Lei nº 7.918, de 08 de dezembro de 2022, que denomina logradouro no Jardim 

Residencial Dona Maria Candida; Projeto de Lei Nº 13/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - 

Denomina Avenida Eduardo Furtuoso Barbosa o logradouro público do Jardim Park Vista Real 

que especifica; Projeto de Lei Nº 15/23 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Acrescenta o 

artigo 2°-A à lei municipal n° 7.088 de 06 de março de 2019; Projeto de Lei Nº 16/23 - SÉRGIO 

JOSÉ TEIXEIRA, SILENE SILVANA CARVALINI - Insere o § 3° ao art. 1° da Lei n° 5.879, de 

19 maio de 2011, que "Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de telefonia celular e 

congênere dentro das agências bancárias e instituições assemelhadas; Projeto de Lei Nº 18/23 

- JORGE LUÍS LEPINSK - Denomina Rua Cleyde Maria de Menezes Eugenio, o logradouro 

público do Park Gran Reserve que especifica; Projeto de Lei Nº 23/23 - Executivo Municipal - 

Dispõe sobre a compensação financeira para a regularização de edificações na área urbana, e 

dá outras providências; Projeto de Lei Nº 26/23 - ALEXANDRE CARLOS PERES - Denomina 

Edmar Fazzolari de Freitas, o logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria Candida 

que especifica. 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. 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: Veto Nº 2/2022 - Executivo Municipal - Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 

215/2022, que “Denomina 'Rua Devanir Marcelo Garcez' o logradouro público do Parque 

Barnabé que especifica”. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Lei Nº 174/2022 - JORGE LUÍS LEPINSK - Declara de utilidade 

pública a Associação dos Deficientes Visuais de Indaiatuba - ADVI. Colocado em discussão e 

votação, foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 221/2022 - SÉRGIO JOSÉ 

TEIXEIRA - Institui o "Dia de Combate ao Câncer Infantojuvenil" e dá outras providências. 

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

224/2022 - SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA - Institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte 

Paralímpico no Município de Indaiatuba. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO 

(por unanimidade). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária fez a leitura em bloco dos seguintes 
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projetos: Projeto de Lei Nº 229/2022 - Executivo Municipal - Denomina "Parque Ecológico do 

Buru" a área urbanizada do loteamento denominado Parque Campo Bonito; Projeto de Lei Nº 

230/2022 - ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA - Denomina Maurilio Pinto Paixão o logradouro 

público do Loteamento Park Comercial e Industrial Joana Leite, que especifica; e Projeto de Lei 

Nº 2/2023 - Executivo Municipal - Denomina “Centro Esportivo Jardim Morada do Sol Rei Pelé" 

o polo esportivo localizado no Jardim Morada do Sol. Colocados em discussão e votação, 

foram APROVADOS (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 207/2022 - Executivo Municipal - 

Dispõe sobre o licenciamento de atividades que gerem poluição sonora no âmbito do Município 

de Indaiatuba, e dá outras providências. Com a palavra, o Sr. Vereador ARTHUR MACHADO 

SPÍNDOLA pediu vista por dez dias. Colocado em votação, o pedido foi APROVADO (por 

unanimidade); Projeto de Lei Nº 209/2022 - JORGE LUÍS LEPINSK - Cria o Programa Parada 

Segura para mulheres, idosos e pessoas com deficiência em horários noturnos. Emenda Nº 1 

(Modificativa) - JORGE LUÍS LEPINSK - Altera os Artigos 2º e 4º do Projeto de Lei nº 209/2022. 

Colocada em discussão e votação, a emenda foi APROVADA (por unanimidade). Colocado em 

discussão e votação, o projeto foi APROVADO (por unanimidade) em primeira votação; Projeto 

de Lei Nº 223/2022 - Executivo Municipal - Organiza a política municipal de prevenção e 

combate à violência contra as mulheres, conceitua e define as bases técnicas de seu 

planejamento e execução, e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade) em primeira votação; Projeto de Lei Nº 6/2023 - Executivo 

Municipal - Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura - SMC e dá outras providências. 

Colocado em discussão e votação, o projeto foi APROVADO (por unanimidade) em primeira 

votação. Não havendo mais nenhuma proposição a ser deliberada, passou-se à Palavra Livre. 

PALAVRA LIVRE: Inscreveu-se o Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS, que 

parabenizou a Sra. Vereadora SILENE SILVANA CARVALINI pela Lei Municipal que dispõe 

sobre a criação da Central de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - Libras e Guias-

Intérpretes para Surdocegos, no âmbito do Município de Indaiatuba, salientando a importância 

de os vereadores ajudarem na fiscalização do cumprimento da referida lei. Em seguida, com a 

palavra, o Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA agradeceu a todos que fizeram parte 

de sua trajetória durante os onze anos em que esteve na Casa. Nada mais havendo a tratar, o 

Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando a sessão às dezoito horas e 

cinquenta e seis minutos. Para constar, foi lavrada esta ata, que, depois de lida e aprovada,  
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será assinada pelo Sr. Presidente e pela Sra. 1ª Secretária. 

 

 

 

JORGE LUÍS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

Presidente 1ª Secretária 
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3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

TRANSCRIÇÃO DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 27 de fevereiro de 2023 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Boa noite a todos, nobres vereadores, 

imprensa falada, escrita, às pessoas que nos acompanham pela internet, todos os presentes. 

Mandar um abraço especial aos pais do Ricardo França, vereador, que estão presentes aí. E 

declaro aberta a 2ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e três. Para a leitura de um trecho da 

Bíblia, eu convido o vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Boa noite a todos: “Que o beneplácito do 

Senhor, do nosso Deus, repouse sobre nós. Favorecei as obras de nossas mãos. Sim, fazei 

prosperar o trabalho de nossas mãos”. Salmos 90, Versículo 17. 

EXPEDIENTE 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos para o Expediente. Com a palavra 

a primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura do Expediente. 

Leitura e votação da Ata da leitura e votação da 1ª Sessão Ordinária de vinte e dois de 

fevereiro de dois mil e vinte e três. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): A Ata está em discussão. A Ata está em 

votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A 

Ata foi aprovada por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das indicações. 

Pepo, “Criar um programa municipal Universidade para Todos - ProUni Municipal, como forma 

de acesso aos estudantes de baixa renda às universidades/faculdades privadas do município 

de Indaiatuba”. 

Chiaparine, “Realizar serviço de recapeamento em toda a extensão da Alameda Ezequiel 

Montonelli, bairro Itaici”. 

Alexandre Peres, “Implantar semáforos inteligentes em cruzamentos com grande fluxo de 

veículos na cidade”. 
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Wilson Índio da Doze, “Providenciar revitalização, manutenção do asfalto e inclusão de 

estacionamento 45 graus, ciclofaixa e lombada elevada com faixa para pedestre na Avenida 

Josué Ferreira da Silva, Jardim dos Colibris”. 

Othniel Harfuch, “Instalar paredes sensoriais nos parques do município de Indaiatuba”. 

Silene Carvalini, “Aumentar o efetivo dos profissionais de psicologia nas Unidades Básicas de 

Saúde”. 

Hélio Ribeiro, “Realizar um trabalho voltado para conscientização e educação no trânsito”. 

Ricardo França, “Realizar estudos para incluir o teste do pezinho ampliado nos exames de 

triagem neonatal executados pela rede municipal de saúde”. 

Sérgio Teixeira, “Reforçar o policiamento em todas as escolas da rede municipal e estadual de 

nossa cidade”. 

Ana Maria dos Santos, “Reestruturar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) III, Jardim 

Morada do Sol”. 

Arthur Spíndola, “Efetuar estudos para a possível criação de empreendimentos arqueológicos 

na região do Córrego Buruzinho”. 

Leandro Pinto, “Construir um campinho de futebol na área verde ao lado do playground 

localizado entre a Rua José Júlio Finatti e Rua Sebastião Wilson Gomes Carneiro no Jardim 

Portal do Sol”. 

“Indico, nos termos regimentais, ao Senhor Prefeito Municipal, providências junto à secretaria 

competente para realizar melhorias no Parque da Fruta”, Arthur Spíndola e Ricardo França. 

Lidas as indicações, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As indicações estão em discussão. Com a 

palavra o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Boa noite a todos, Sr. Presidente, vereadoras, público 

aqui presente, em especial a família do Ricardo França, o Ricardo, que hoje está aqui na sua 

última missão nessa Casa, vai para uma missão especial. Já de antemão, desejar uma boa 

sorte, que você continue sendo essa pessoa que eu conheci lá atrás e que não mudou. Então... 

Não vou falar na hora da moção, já falo agora. Toda a felicidade do mundo para você lá, que 

você possa trazer muitas coisas boas para Indaiatuba. 
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Apresentei aqui algumas indicações, dentre elas é uma indicação até que já acontece hoje lá 

na UPA, mas também pudesse acontecer no Haoc. Então, tem alguns medicamentos que, 

quando a pessoa passa pela UPA, dependendo do medicamento, na hora, se ela passar lá 

onze e meia, meia-noite, uma hora da manhã, ela já vai até a farmácia e retira esse 

medicamento, que ela pode já ter início no uso desse medicamento naquela hora ou na manhã 

seguinte. Então, eu faço a indicação que seja disponibilizado também no Haoc. Ah, mas a 

pessoa que passou pelo pronto-socorro do Haoc, ela pode ir lá na UPA, que ela vai retirar o 

medicamento do mesmo jeito. Mas se essa medicação estiver lá no Haoc e ela puder retirar em 

uma farmácia lá do Haoc, ficaria muito mais prático para esse paciente. 

E uma outra indicação também que eu fiz... E aquelas pessoas que têm nos acompanhado não 

só na sessão ou pela internet, verificam que em todas as sessões nossas nós temos 

indicações relacionadas ao trânsito, ou um semáforo aqui, uma sinalização ali, mas eu acho 

que, além da importância do semáforo, da sinalização, se faz também uma conscientização. Eu 

estava, dia desses, acho que no Hospital Dia, e uma pessoa me disse o seguinte: “‘Pô’, mas 

não tem lugar para estacionar, porque todas as vagas que são ocupadas são de pacientes do 

hospital. Tive que deixar o meu carro do outro lado da avenida”. E eu disse o seguinte: Olha, 

última informação que eu tive, que já deve estar desatualizada - a nossa cidade com duzentos 

e sessenta mil habitantes, segundo o penúltimo censo -, é que nós tínhamos duzentos e 

sessenta mil habitantes e mais de duzentos e vinte mil veículos na cidade. Ou seja, as vagas 

não vão ser suficientes mesmo. Em decorrência disso, surgem os problemas relacionados ao 

trânsito, que não é somente a sinalização. Também eu faço... então eu faço essa indicação 

solicitando que o Executivo, através do Departamento de Trânsito, realize campanhas 

constantes relacionadas ao nosso trânsito. Nós temos o Maio Amarelo, que é um projeto de lei, 

e temos em setembro, que se faz ações voltadas para o trânsito, mas nós não podemos 

esperar maio ou esperar setembro para que tenha essa conscientização. Se você passar na 

Avenida Presidente Vargas, em frente o Lima Restaurante, as pessoas param na faixa de 

pedestre, porque é hábito pararem ali. Tem alguns outros lugares que eu não me lembro agora, 

mas eu lembro lá em específico... Por que não parar em todas as faixas de pedestres? Por que 

só lá em específico? Assim como eu fiz uma indicação - Sr. Presidente, rapidinho - dia desses 

para que nos locais onde há a faixa, aquela faixa elevada de pedestre, que tenha um aviso 

para que o motorista fique atento, que ali pode ser que alguém vá querer atravessar. Então 

esse é o motivo dessa indicação, que nós tenhamos campanhas de conscientização 

relacionados ao trânsito na nossa cidade. Meu muito obrigado. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria registrar aqui a presença do 

Valdinei Japa, da Secretaria Municipal de Habitação, do Luiz, famoso Luizão, presidente da 

CPMI, do Cleonir Bertipaglia, presidente do Rotary Indaiatuba, do futuro vereador Eduardo 

Tonin e a todos os presentes. As indicações continuam em discussão. Com a palavra a 

vereadora Ana Maria dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente, 

integrantes da Mesa, nobres vereadores. Ao público presente, boa noite, sejam todos muito 

bem-vindos. Antes de falar da minha indicação, eu quero me apresentar para os deficientes 

visuais. Meu nome é Ana Maria, tenho cabelo preto, comprimento médio, hoje está preso. 

Estou usando uma camisa pink e uma calça preta e um tamanco cor-de-rosa. 

Entre as indicações que eu trago hoje, eu vou ressaltar a de número cento e noventa e sete, 

tá? Eu estive em visita na UPA e vi que lá está precisando de reestruturação tanto para quem 

trabalha, para os médicos, para as enfermeiras, para os funcionários de dentro, como também 

para os usuários, para nós, os pacientes, que vão até lá. Com muita necessidade, precisa de 

equipamentos como macas e camas hidráulicas, cadeiras de rodas para pacientes obesos, 

cabos de oxímetro neopediátrico, novos aferidores de pressão arterial. Para a reforma, são 

precisos nas salas de atendimentos: banheiro, local de conforto dos enfermeiros e médicos, 

substituição de alguns ventiladores por ar-condicionado, construção de uma lavanderia... Essa 

construção da lavanderia é muito importante ali na UPA, porque todo material, ele sai para fora, 

ele vai ser lavado fora da UPA, tá? Então essa lavanderia vai facilitar muito o trabalho ali para o 

pessoal que usa, para a equipe de trabalho de lá, tá? E também substituir a pintura da placa da 

identificação. A placa que identifica que ali é a UPA, aquela placa que fica acima do prédio, 

ninguém vê, está apagada, totalmente apagada, né? Então, que essa placa também seja 

substituída. Gratidão a todos. Eu espero que o Poder Executivo atenda às necessidades. E boa 

sessão a todos. Boa noite. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ainda nas indicações. Com a palavra o 

vereador Wilson Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Boa noite, Deus. Boa noite, imprensa falada e 

escrita. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aqui a minha inesquecível Neusa Albertini. 

Boa noite, Doutora Rosilene. Pessoas importantes da minha vida são vocês. Boa noite também 

ao Grupo [ininteligível], que aqui está presente algumas pessoas, Jennifer. Boa noite, 

presidente. Boa noite à Mesa. Sr. Presidente, hoje eu quero falar, entre as minhas indicações, 
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como fala o Alexandre, quero também deixar um abraço aqui para o nosso grande amigo 

Ricardo França, vai deixar saudade. Seus pais estão aí presentes também, meus grandes 

amigos. O Du Tonin também está aí, né? Um abraço para você. Celsinho. 

Sr. Presidente, eu quero falar aqui rapidamente duas indicações minhas, tá? Eu estou 

solicitando aqui, ‘reindicando’, pedindo ao Executivo que possa atender um pedido ali do 

Colibri. Todo mundo sabe, quando a gente passa naquela avenida, ela é bonita, né, mas a 

gente sabe a dificuldade que ela tem, muitos buracos. Conserta, mas estraga, conserta e 

estraga. Eu acho que ali está na hora de se fazer uma revitalização total naquele local, como 

também estacionamento de quarenta e cinco graus, porque é uma avenida muito movimentada 

hoje lá, né, Chiaparine? Então acho que está na hora de tomar essas providências. 

Quero também aqui pedir ao nosso secretário de Esporte, que não está presente aqui, mas eu 

continuo falando que para mim é o melhor secretário de Esporte de Indaiatuba, ao Marquinhos, 

que ele possa ampliar o horário das aulas ali no Complexo Esportivo, porque todo mundo sabe 

que as crianças, a maioria sai da escola quatro horas, dezesseis horas e trinta, e eles não têm 

tempo suficiente para fazer suas atividades esportivas. Então, que eles possam ampliar esses 

horários para que essas pessoas também possam utilizar desse serviço. Obrigado, Sr. 

Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As indicações continuam em discussão. 

Com a palavra o vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Boa tarde a todos. Acostumado ainda com o 

horário antigo, já dei boa noite antes, mas é boa tarde ainda. Hoje vou falar de duas indicações 

que apresentei, mas, antes disso, eu queria agradecer a presença da minha esposa, dos meus 

pais, da minha filha Isabela, de tantos amigos aqui, tantas pessoas que eu já vi há muito tempo 

acompanhando sessão de Câmara e tantas outras que fazem parte literalmente da minha 

trajetória política, da minha equipe, que está aqui, das pessoas que desde sempre acreditaram 

em mim. Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente. 

Uma das minhas indicações é sobre o teste do pezinho ampliado. Estou solicitando que a 

Prefeitura de Indaiatuba coloque no nosso quadro de exames neonatais obrigatórios esse teste 

do pezinho ampliado. E por que ampliado? O teste pezinho que todos nós fizemos, que a 

própria Isabela fez quando nasceu, ele pega até seis doenças. E já existe há muito tempo o 

ampliado, que vai de dez a cinquenta doenças que são detectáveis, alguns estados já fazem 

isso. A gente já tem uma lei federal que obrigaria todos os municípios, todos os estados a 
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darem esse suporte, mas, infelizmente, no Brasil essa lei federal, que é recente, é de dois mil e 

vinte e um, ainda não é aplicada. Então Indaiatuba pode, sim, ser não mais a pioneira, mas 

uma das primeiras vanguardistas nesse sentido, de enquanto o governo do estado, enquanto o 

governo federal, ainda não disponibiliza todo o recurso e aparato necessário, ela por si avance 

nesse tema tão importante. A gente conseguir detectar alguns quadros clínicos já nos primeiros 

dias de vida é muito importante. Você consegue reverter quadros de doenças crônicas, se você 

detectar muito rapidamente. O teste do pezinho é justamente isso. 

Outra indicação que dou destaque nessa noite... nessa tarde é sobre o desconto no IPTU. Não 

é a primeira vez que apresento essa proposta para a nossa cidade, para que a prefeitura 

desenvolva um desconto do IPTU voltado para as pessoas que tenham algum tipo de 

deficiência, ou múltipla deficiência, ou alguma doença incapacitativa (sic) ou degenerativa. 

Indaiatuba já tem um sistema de desconto no IPTU para os idosos, desde dois mil e seis temos 

essa possibilidade. Idosos, aposentados, pensionistas, que sejam proprietários de até dois 

imóveis no município, eles podem solicitar. Então, quando a pessoa só tem um imóvel, é até 

cinquenta por cento de desconto; quando ela tem dois imóveis e reside um deles, é até vinte 

por cento de desconto. 

Agradecer também agora que estou vendo chegar a Clarice Ganem, nossa também deputada 

estadual eleita recentemente. Enfim, trago essas duas indicações na noite de hoje... na tarde 

de hoje. Isabela gritando “papai” ali. 

[Risos] 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Muito obrigado pela atenção de todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria aqui registrar a presença da 

deputada estadual Clarice Ganem, e torcemos que faça um bom trabalho e traga bastante 

recursos para a nossa cidade junto com o nosso deputado Rogério Nogueira, junto com o 

Ricardo França. Indaiatuba só tem a ganhar com isso. Quanto mais recursos virem para a 

nossa cidade, quem ganha com isso é a nossa população. 

Ainda nas indicações. Com a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Boa tarde ou boa noite a todos. Acho que não 

deu dezoito horas ainda, então boa tarde a todos. Eu quero aqui destacar... quero agradecer, 

cumprimentar aí a deputada estadual Clarice Ganem, mãe do nosso deputado federal Bruno 

Ganem, que veio aqui prestigiar a nossa sessão legislativa de hoje. Seja bem-vinda, deputada. 
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Eu queria destacar três indicações hoje. Uma delas é pedir que se faça... é um pedido para que 

se faça uma nova calçada no entorno do Casarão do Pau Preto, na Rua Cinco de Julho. Ali 

tem uma clínica de idosos bem na esquina, e a calçada está bem deteriorada, e eu entendo 

que tem que ser feita uma calçada nova, porque está tendo muita queda ali naquela região. 

Pau Preto é uma região que tem pessoas mais idosas, então aquela calçada precisa de um 

reparo urgente. Já conversei com a secretária de Cultura, que é a responsável pelo casarão, e 

ela me disse que já colocou na programação junto à Semop para que se faça uma calçada 

nova ali naquele trecho da Rua Cinco de Julho. 

Uma outra indicação que eu quero destacar hoje aqui é que o Saae faça uma manutenção e 

pintura dos reservatórios de água que nós temos na nossa cidade. Nós estamos bem de 

reservação. Nós temos um pouco mais de sessenta milhões de litros de reservação de água na 

cidade. É o dobro do que a norma pede, porque a norma pede que a gente tenha um terço do 

volume diário produzido. Nós produzimos aí perto de noventa milhões de litros de água por dia, 

então a norma pede que se tenha pelo menos trinta milhões de litros, e a gente tem mais do 

que o dobro, um pouco mais de sessenta milhões de litros. Só que precisamos manter ele, né? 

Então eu estou andando pela cidade, eu estou vendo aí vários reservatórios, os metálicos, 

enferrujando, os de concreto com pequenos vazamentos. Então, eu peço para que o Saae 

verifique isso o mais rápido possível e comece a fazer a manutenção desses reservatórios, 

porque senão a gente pode comprometê-los de maneira definitiva, e aí o custo vai lá para cima. 

E uma última indicação que eu quero aqui destacar é que se implante, comece a implantação 

na cidade de semáforos inteligentes. A gente sabe que com o aumento populacional acaba 

aumentando também o fluxo de veículos, e esses semáforos inteligentes... Ele tem uma 

câmera acoplada que ele filma o fluxo de carro em tempo real e ele vai abrindo ou fechando de 

acordo com o sistema interno de inteligência dele. E isso ajuda o trânsito a fluir melhor aqui em 

nossa cidade. Às vezes, a gente vê que a gente está parado, não vem ninguém do outro lado e 

tem uma fila enorme onde a gente está. Então eu entendo que Indaiatuba precisa urgente 

iniciar a implantação desses semáforos inteligentes. E aqui até eu dei aqui algumas sugestões 

para ser implantado: ali na rotatória do Objetivo, ali perto do mercado Paulistão, ali na Avenida 

dos Trabalhadores, na Ário Barnabé com a Francisco de Paula Leite, na Coronel Estanislau do 

Amaral, que vai para Itaici, na esquina com a Ezequiel Montonelli. Enfim, dei até algumas 

sugestões para que se iniciem por elas. Mas é lógico que tem um corpo técnico na prefeitura 

que comanda o trânsito da nossa cidade, que vai analisar isso com supercritérios, mas eu 
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entendo que a gente já precisa, já, iniciar essa questão da instalação de semáforos 

inteligentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria aqui registrar a presença do 

deputado - agora federal, né? Ia falar deputado estadual - Bruno Ganem. Sempre bom ver 

vocês, autoridades, presentes nesta Casa de Leis. E queria registrar a presença também dos 

funcionários da prefeitura, que estão fazendo uma manifestação aí, uma manifestação pacífica. 

Quero parabenizar vocês. É um direito de vocês, a luta é de vocês, e podem ter certeza, 

quando o projeto de lei chegar nessa Casa, nós vereadores aqui, tanto da oposição como da 

situação, sempre votamos favoráveis em todos os projetos que vêm aqui... que vá ao encontro 

do interesse do funcionário público. 

As indicações continuam em discussão. Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos os 

vereadores, a todo o público que nos acompanha. Eu vou deixar para cumprimentar todos os 

presentes aqui na hora das moções, que a gente tem um pouquinho mais tempo para falar, 

mas é muito bom ver vários de vocês aqui. 

Sr. Presidente, falando das minhas indicações, em primeiro lugar a realização de melhorias no 

cruzamento das Avenidas Presidente Vargas e Tamandaré. É um local ali na frente da Caixa 

Econômica Federal, na Presidente Vargas, acho que todos conhecem aquela confluência, e é 

um local que hoje nós temos um grande gargalo, tanto em relação ao trânsito quanto na 

confluência das avenidas. Precisamos de melhorias ali, é muito próximo a um hospital e, 

principalmente, a travessia de pedestres é algo que está dificultado naquela região. 

Também, Sr. Presidente, a realização de um estudo para substituição daquela rotatória na 

confluência ali no Jardim Esplanada Dois, entre a Fábio Ferraz Bicudo, ali na frente da sede da 

Fazenda Bicudo, que falávamos agora há pouco ali na reunião. É um local que antigamente 

estava bem tranquilo, mas hoje, pelas demandas dos bairros ali - Jardim dos Impérios, Campo 

Bonito, Sabiás, dentre outros -, ficou um local com muita movimentação, e a gente precisa 

pensar em algo ali. Estive, inclusive, presencialmente com o nosso secretário de Obras, o 

Dote, para podermos analisar aquela região, e temos que trazer uma solução. 

E por último, Sr. Presidente, não menos importante, nós tivemos recentemente uma matéria do 

G1 sobre o Sítio Gurizinho. Não sei se vocês sabiam, mas foram encontrados alguns vestígios 

históricos muito interessantes. Foi mais ali para o lado de Salto, mas o sítio pertence à 

Indaiatuba. E lá a gente precisa fazer um... foi, inclusive, catalogado junto ao Iphan, e nós 
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precisamos fazer ali um reconhecimento de toda a obra histórica que nós temos. A Secretaria 

de Cultura, a preservação municipal, ela já é conhecida por tentar manter todos esses 

patrimônios históricos que temos no nosso município, mas com essa nova descoberta, com 

essa nova indicação e com essa chancela de um grande instituto, nós podemos atingir cada 

vez mais aos níveis de preservação histórica que Indaiatuba merece. 

Nas moções, eu cumprimento todo mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As indicações continuam em discussão. As 

indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. Com a palavra a 

primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das moções. 

Sérgio Teixeira, “Congratula os voluntários do Rotary Club de Indaiatuba pelo excelente 

trabalho prestado em prol da nossa comunidade”. 

Sérgio Teixeira e demais vereadores, “Congratula o Rotary Club de Indaiatuba pelo aniversário 

do Centenário Rotary no Brasil, comemorado neste ano de 2023”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula o Studio Vital de Pilates de Indaiatuba pelo aniversário de 10 

anos, comemorado no dia 4 de fevereiro de 2023”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula Gustavo Erak pela vitória no Campeonato Mundial de Muay Thai 

realizado na Lituânia em 4 de fevereiro de 2023”. 

Sérgio Teixeira, “Congratula o Senhor Janderson Gustavo Antolino pelo aniversário de 10 anos 

da Barbearia Black Jan Barbershop, comemorado no dia 6 de fevereiro de 2023”. 

Wilson Índio da Doze, “Congratula o time amador Vitória Régia Futebol Clube pela 

representatividade na cidade como time amador e pelas inúmeras vitórias que vem 

conquistando desde sua criação, em 2021”. 

Sérgio Teixeira, “Pesar pelo falecimento da Sra. Marlene Tiago, ocorrido em 25 de fevereiro de 

2023”. 

Othniel Harfuch, “Congratula o Instituto Nova Aliança pelo excelente trabalho desenvolvido com 

jovens com síndrome de Down e DI”. 

Ana Maria dos Santos e demais vereadores, “Congratula o deputado estadual eleito Ricardo 

Longatti França pelo trabalho contínuo demonstrado como vereador na Câmara Municipal de 
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Indaiatuba e pela conquista do cargo eletivo de deputado estadual nas eleições de 2022”. 

Lidas as moções, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As moções estão em discussão. Com a 

palavra o vereador Professor Sérgio. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Boa noite a todos, autoridades presentes, público, 

aqueles que nos acompanham em casa, meus amigos aí da comunidade [ininteligível], 

deputado federal Bruno Ganem, deputada estadual Clarice Ganem. Parabéns também ao 

nosso amigo, deputado estadual Ricardo França. Espero que você faça na Assembleia aquilo 

que você fez aqui: um trabalho muito inteligente. Admiro seu trabalho, você sabe disso, e 

desejo toda sorte, todo sucesso, e que você, assim como a Clarice, traga recursos para 

Indaiatuba junto também ao deputado estadual Rogério Nogueira. 

Sr. Presidente, nobres vereadores, fiz algumas moções aqui hoje. Vou começar pela moção de 

pesar da Dona Marlene Tiago, professora aposentada, trabalhou na rede estadual, na rede 

municipal, atuou também junto ao coral da Secretaria de Cultura e nos deixou agora, no último 

sábado. Então, fica aqui essa moção de pesar para os familiares da Senhora Marlene Tiago. 

Outras moções que tive oportunidade de fazer aqui é para o Studio Vital de Pilates e, também, 

para o Janderson, da Black Jan Barbershop. A Daiane e a Thabata acredito que estejam por aí. 

Se puderem ficar de pé, por favor. E o Janderson está ou não? O Janderson também. Dez 

anos de empreendedorismo. A gente sabe que manter uma empresa não é fácil, cada um tem 

os seus desafios. Então, essa moção é pelos dez anos de conquistas de vocês. E que venham 

mais dez, e mais dez, e mais dez, tá? Isso é o nosso agradecimento a vocês que empreendem 

em nossa cidade. Muito obrigado. 

[Aplausos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: A outra moção vai para um atleta nosso que levou o 

nosso nome para a Lituânia no último dia quatro de fevereiro, o Gustavo Erak. Não sei se ele 

está presente, o Gustavo Erak, mas ele levou o nosso nome para a Lituânia e consagrou-se 

campeão mundial de muay thai. Então fica a nossa homenagem, ele atleta do Nove de Julho 

também. 

E uma homenagem aos voluntários do Rotary Club de Indaiatuba. Está aqui o nosso presidente 

do Rotary Club, o Bertipaglia, todos os voluntários do Rotary Club, que fazem a diferença. Cem 

anos de Rotary no Brasil. Essa homenagem, ela deve se estender por anos e anos a vocês, 
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porque vocês fazem a diferença em Indaiatuba desde mil novecentos e cinquenta e cinco, se 

não me falha a memória, né? Responsáveis pela oficialização do Hino de Indaiatuba, do 

brasão, entre outros, o Campi, entre outras instituições. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Prossiga, vereador, prossiga. 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: E tem quatro voluntários aqui, né, além de todos os 

vereadores assinarem essa homenagem ao Rotary, que sempre fez a diferença em nossa 

cidade e no Brasil, tem quatro que nós temos uma homenagem especial, que é o James, o 

Pedro Albertini, o Valdemar Muller e o Sérgio Leli. Eles estão presentes? Se puderem ficar de 

pé, por favor. 

[Aplausos] 

VEREADOR SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA: Esses são responsáveis, junto com os demais 

rotarianos, por toda a história do Rotary em nossa cidade. Então fica aqui o nosso 

agradecimento a todos vocês. Muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As moções continuam em discussão. Com 

a palavra o vereador Alexandre Peres. 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Queria cumprimentar a todos os homenageados 

de hoje e também cumprimentar meu amigo, deputado federal Bruno Ganem, que está aqui 

presente junto com sua mãe, que eu já cumprimentei. 

Eu assinei duas moções hoje aqui. Uma delas é para o centenário do Rotary Club aqui no 

Brasil. Em Indaiatuba, ele foi criado em mil novecentos e cinquenta e cinco, dia primeiro de 

julho, se não me engano, e, portanto, tem sessenta e sete anos aqui na nossa cidade, 

sessenta e sete de um árduo trabalho em prol da nossa querida Indaiatuba. O Sérgio citou um 

deles aqui, influenciou a vinda do Campi para cá, a criação do Campi, mas não só, o Mobral 

também, que ele é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tinha... que iniciou lá nos anos 

setenta, também influenciou nisso, e o principal, principal, que é como... que foi como se fosse 

uma independência da nossa cidade, influenciou a vinda de uma comarca para cá. Antes, a 

gente era vinculado a Itu, e por um trabalho muito árduo e muito sério do Rotary Club daqui da 

nossa cidade, trouxe, criou-se uma comarca aqui na nossa cidade. Um dos rotarianos mais 

ilustres que eu conheci foi o Senhor Antônio Reginaldo Geiss, amigo pessoal do meu pai e meu 

amigo, e que deixou também grande contribuição para a cidade. Mas sozinho ninguém 

consegue nada. Era ele e o Rotary dando um respaldo. Então, parabéns a vocês por todo o 
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trabalho que vocês fizeram em prol da nossa querida Indaiatuba. E vamos lá, vamos em rumo 

aos cem anos do Rotary aqui em Indaiatuba, tá? Sessenta e sete, vamos em rumo aos cem, tá 

bom? Muito obrigado aí para vocês por tudo que fizeram. 

[Aplausos] 

VEREADOR ALEXANDRE CARLOS PERES: Uma outra moção que eu também assinei aqui 

com muito carinho, com muita vontade, foi para o meu querido amigo, o vereador até dia vinte 

e oito, até amanhã, Ricardo França. Já eleito deputado estadual, vai assumir uma cadeira, se 

não me engano, quinze de março lá na Assembleia Legislativa. Ricardo, nós ficamos seis anos 

juntos. Foram seis anos de uma boa amizade, foram seis anos de muito comprometimento. 

Você exerceu o seu mandato de maneira muito séria, de maneira muito transparente, de 

maneira dedicada, de maneira competente. Você honrou os votos que você teve aqui do nosso 

eleitorado. Você foi o deputado... o vereador mais votado na última eleição e você não deixou 

nem um minuto a desejar. E eu tenho certeza que você vai representar Indaiatuba de maneira 

brilhante lá na Assembleia Legislativa, porque isso é de você, você gosta de fazer as coisas 

bem-feitas. Esse momento que você está vivendo hoje, aqui, agora, e que você vai viver lá na 

Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que vai ser digno de tudo o que você lutou até hoje. 

Você, realmente, é uma pessoa diferenciada, e eu torço muito por você, muito. Você é um cara 

especial aqui no meu coração, viu? Parabéns. E agora represente bem a nossa cidade lá no 

estado de São Paulo, tá bom? Lá na Assembleia. Um abraço. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Ainda nas moções. Com a palavra o 

vereador Doutor Chiaparine. 

 

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

Presidente. Parabenizar o Rotary por esse trabalho maravilhoso na cidade, agradecer a 

presença dos funcionários aqui na nossa Casa. 

Mas a minha moção hoje é para o Ricardo, né, Ricardo? A gente... O Bruno sentou muito 

tempo aí, né? A gente conversava muito, né, Bruno? Depois o Bruno também bateu asa, voou, 

está aí buscando o seu espaço. Mas eu fico muito feliz por você, pela sua família. Eu acho que 

você tem uma base familiar excelente, seus pais, sua esposa, sua família. Nada é à toa, né? 

Você hoje está em cima de uma base muito sólida, o que fez com que você tivesse essa 
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tranquilidade para construir a sua carreira, né? E vem construindo de uma maneira brilhante. A 

gente sempre fala isso para você. A sua maior vantagem é a sua idade, né? Além de toda a 

responsabilidade, de toda a sua trajetória, não tenha pressa. Uma das coisas que a vida ensina 

na gente, quando a gente tem mais idade, é que dá tempo de fazer tudo, né? A gente não 

precisa correr, mas precisa fazer bem-feito e solidificando. E quando você olhar para trás, 

talvez quando tiver a minha idade, cinquenta e seis anos, você vai ver que dá tempo de fazer 

tudo. Deus é muito bom com a gente, né? A vida não é curta, a vida é longa, desde que a 

gente saiba viver. Vai dar tempo de você fazer tudo o que você quer, o que você precisa, e eu 

tenho certeza que você vai conseguir tudo o que você quer na sua vida, porque... Eu sempre 

falo que a única coisa que o político tem é a palavra, mais nada, né? E a única coisa que faz 

com que o político cresça na sua carreira é o respeito dos colegas. E hoje a gente tem certeza 

que você tem o respeito de todos aqui, independente de situação, de partido, e preze por isso. 

São Paulo é grande, mas não é muito diferente do que aqui. O que muda é o tamanho, a 

responsabilidade, mas a política é a mesma. Faça o que você faz aqui em São Paulo que você 

vai crescer. Saia nas ruas, como você sai daqui. Se você perguntar para algum paulistano se 

ele conhece algum deputado, quase todos vão falar que não, né? Eles não conhecem, não 

veem. Não só o deputado, mas o vereador. Então saia nas ruas, faça o que você faz aqui, seja 

autêntico, seja você mesmo. Você vai fazer a diferença sendo do jeito que você é. Você não 

precisa mudar, só seguir em frente. Conte comigo, e, no tempo oportuno, vou fazer uma visita 

lá para você, para a gente tomar um café. Muito obrigado. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a palavra o vereador Doutor Othniel. 

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

Queria cumprimentar os nossos deputados estaduais Clarice Ganem, deputado Ricardo 

França, nosso deputado federal Bruno Ganem e todos que estão aqui. Acho que falar do 

Ricardo, eu não tenho... não o conheço há tanto tempo - só dois anos, né, Ricardo? -, pelo 

menos de convívio aqui na Câmara, e aprendi a conhecer você. Só tenho a lhe dizer que foi um 

prazer esse tempo que trabalhamos juntos aqui na Câmara, e, como o Alexandre disse, todos 

disseram já, que estiveram aqui, te desejo muita sorte, porque o trabalho que você faz 

realmente eu aprendi a valorizar, a reconhecer, que você faz de forma séria. Temos diferenças 

políticas, mas óbvio que isso faz parte de ser político, né, mas realmente fico muito contente 

pelo trabalho que você já fez, e tenho certeza que você vai fazer muito mais. Como o 
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Chiaparine disse, pode contar comigo de todas as formas. E eu ainda vou te visitar para pedir 

algumas coisas, tá? 

[Risos] 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Mas a minha indicação, uma outra indicação que eu fiz, foi 

para o Instituto Nova Aliança. Esse instituto, ele tem como objetivo treinar e levar para... um 

projeto de futsal competitivo para crianças com síndrome de Down e deficiência intelectual. É 

uma coisa que você nem imagina, que uma criança com síndrome de Down ou com deficiência 

intelectual possa estar em uma competição de futsal. Não é só brincar de futsal; eles levam 

para competições e para competição brasileira. Na última que teve, esse grupo conseguiu levar 

as nossas crianças, e eles ficaram em quarto lugar. E a alegria que você sente, que você 

enxerga nessas crianças fazendo isso é algo imensurável, algo que não dá para descrever. 

Então eu acho que é um instituto, é um grupo, na verdade... Quem começou e quem idealizou 

esse projeto foi o Rogério Bernardinetti, e o presidente desse instituto é o Alessandro, que aqui 

no nosso meio é conhecido como Gaúcho. E eu quero dizer que essa moção foi feita com 

muito prazer, mais do que isso, com muita honra, porque o que eu vi no grupo que vocês 

fizeram foi algo que enche o coração de qualquer um. E aproveitando, eu queria também pedir 

uma salva de palmas para eles. Eu acho que eles estão aí, o Rogério e o... Ah, estão ali em 

cima. 

[Aplausos] 

VEREADOR OTHNIEL HARFUCH: Muito obrigado pelo que vocês fazem, e espero que vocês 

sigam em frente com o nosso apoio. Obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As moções continuam em discussão. Com 

a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Obrigada pela palavra, Sr. Presidente. Antes de eu 

falar da moção dessa noite, quero dar parabéns ao Rotary, toda a presidência, diretoria, os 

voluntários. Vocês são verdadeiros anjos aqui para Indaiatuba. Gratidão a todos, e que os 

anjos estejam sempre com vocês nesse caminho da luz, nesse caminho do amor, nesse 

caminho da caridade. Gratidão, gratidão por vocês existirem, toda família rotariana. Muito 

obrigada. 

Quero dar os parabéns também ao Studio Vital, à Daiana e à Thabata. Nossa, um abraço. 

Sintam meu abraço e meu carinho. Boa moção, nossa, com muito merecimento mesmo de hoje 
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que o Sérgio fez, e fica aqui meu carinho também. Vocês são maravilhosos, né? Tive o prazer 

de estar lá na academia, e hoje é ali o pilates com todo o trabalho e com todo o carinho de 

vocês. Muito lindo. Parabéns, tá? Gratidão. E que venham mais dez, e dez, e dez anos. 

Também quero dar meu abraço aqui ao nosso vereador Du Tonin, que logo estará comigo aqui 

na bancada, à nossa deputada Clarice Ganem, deputada estadual - obrigada, Clarice, pela 

presença -, e o nosso nobre deputado federal Bruno Ganem - gratidão, Bruno. Você é luz para 

Indaiatuba -, e toda equipe aqui Bruno Ganem, gratidão a todos que estão aqui nesta noite. 

E sem mais delongas, né, a minha moção, na verdade, é para o nosso nobre deputado 

estadual Ricardo França. Vou contar a sua história um pouquinho. Deputado eleito Ricardo 

França. Nascido... Longatti França. Nascido em Indaiatuba no dia vinte e cinco do cinco de 

noventa e um, Ricardo Longatti França foi eleito para o seu primeiro mandato como vereador 

nas eleições de dois mil e dezesseis, totalizando cinco mil cento e oitenta e cinco votos, 

mesmo sendo aquela sua primeira candidatura. Já nas eleições de dois mil e vinte, recebeu 

maior votação para vereador da história de Indaiatuba, totalizando sete mil trezentos e vinte e 

um votos, tendo sido eleito para o seu segundo mandato. Nas eleições de dois mil e vinte e 

dois, Ricardo França foi eleito deputado estadual pelo partido Podemos com sessenta e quatro 

mil cento e setenta e cinco votos - abençoados, né, Ricardo? -, sendo, inclusive, o segundo 

deputado estadual mais votado do partido, o nosso querido Podemos. Formado em Relações 

Públicas pela PUC de Campinas, iniciou sua trajetória na política trabalhando com o ex-

vereador e atual deputado federal Bruno Ganem. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Prossiga. 

VEREADORA ANA MARIA DOS SANTOS: Gratidão. Em dois mil e doze, trabalhando juntos, 

buscaram maneiras de aproximar a política municipal do cotidiano dos cidadãos atendendo nas 

praças, bairros e nos semáforos de Indaiatuba. Desde então, Ricardo França continua 

atendendo os cidadãos nas ruas do município. Em seu mandato, tem conquistado números 

significativos de proposições apresentadas e aprovadas. Muitas delas surgiram de ideias, 

reivindicações e sugestões dadas por cidadãos indaiatubanos neste diário. Olha... Nesse 

contato diário. Ricardo, só... O que eu tenho a falar para você, né, meu querido? Quanto que 

eu aprendi e continuarei aprendendo com você. Eu só tenho a dizer que siga sendo quem você 

é. Voa, passarinho. O mundo é seu. Gratidão, sucesso e muita luz. 

[Aplausos] 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a palavra a vereadora Silene 

Carvalini. 

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

oportunidade de poder também compartilhar essa moção com o Ricardo. Primeiramente, quero 

parabenizar todos os homenageados e desejar aí a vocês sucesso pelo trabalho que vocês 

realizam. Com certeza cada um tem a sua história e o seu trabalho. E hoje não poderia deixar 

de falar do Ricardo, um amigo que eu ganhei, um amigo que me acolheu quando eu entrei 

nessa Câmara, eu conquistei, né, e quero desejar a você muito sucesso. Nós sabemos que 

todo mundo tem sonho, objetivo, e você sempre correu atrás, sempre buscou o seu ideal, e 

que você tenha muito sucesso, continue essa pessoa maravilhosa, contribuindo aí com nosso 

município. Também vou te visitar, com certeza, e temos pedidos. 

Quero aqui cumprimentar o deputado federal Bruno Ganem, cumprimentar a deputada Clarice 

Ganem e o nosso vereador que estará aqui na próxima semana, Du Tonin. Boa noite. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a palavra o vereador Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Obrigado mais uma vez pela palavra, Sr. 

Presidente. Vou começar então cumprimentando o nosso deputado federal Bruno Ganem - 

seja sempre bem-vindo a esta Casa, aprendemos muito por aqui -, deputada estadual Clarice 

Ganem, também presente, ao vereador - dá para chamar assim já, né, Du? Está aqui já -, 

vereador Du Tonin, aos funcionários municipais, como bem colocado pelo nosso presidente, 

um protesto legítimo, pacífico, e, de qualquer maneira, essa é a Casa do povo, então isso é 

sempre valorizado por todos nós, e como também já dito pelo nosso presidente, falando em 

nome do governo, o que vier de benefício aos funcionários sempre terá o nosso apoio. 

Sr. Presidente, primeiro eu quero parabenizar ao vereador Sérgio Teixeira pela grande moção 

a todos os meus companheiros de Rotary. Estou no Rotary desde dois mil e dezoito, e vejo 

aqui muitos rostos conhecidos. Eu vou, em nome do nosso GA, do nosso governador 

assistente, Renato, grande meu parceiro de clube, cumprimentar a todos vocês. Esses cem 

anos que temos no Brasil não é à toa, e todo esse tempo na nossa cidade de Indaiatuba 

participando de tantas questões, tantas mudanças, tantas conquistas que fizemos juntos para a 

nossa cidade, isso não tem preço, isso não tem como ser valorizado mais do que todas as 

homenagens e parcerias que o poder público faz à instituição Rotary. Hoje temos três clubes - 

Indaiatuba, Votura e Inspiração -, estamos aqui muito bem representados pelo nosso clube 
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Indaiatuba, e eu espero, meus companheiros, que seja só o começo. Cem anos é pouco tempo 

para nós. Sejam sempre muito bem-vindos nessa Casa, e conquistaremos muito juntos. 

Parabéns por essa visão, Professor Sérgio. 

Também não poderia deixar de falar, dar parabéns à vereadora Ana Maria dos Santos pela 

moção ao Senhor Ricardo Longatti França. Quem diria, amigos de escola, amigos de Counter-

Strike... Para quem não sabe, Ricardo França é um dos melhores jogadores de Counter-Strike 

da cidade de Indaiatuba. É verdade ou não? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Companheiros de trabalho por oito anos, 

sonhadores, sempre sonhamos aonde a gente poderia chegar, o que a gente poderia alcançar. 

Como disse o Doutor Chiaparine, nós temos o benefício da idade, né, doutor, e isso sempre 

nos deu a possibilidade de sonhar. Então, vendo tantos rostos conhecidos, tantas pessoas que 

fizeram parte da nossa história, hoje, quem diria, chegamos a dois mil e vinte e dois (sic) sendo 

líderes da oposição e do governo. Ricardo, de coração, acompanhei a sua vida pessoal, a sua 

trajetória profissional e a sua trajetória política, e tudo o que você conquistou... não só você. 

Em nome do Carlos, não sei se ele está presente também, mas toda a equipe que te 

acompanha, é mais do que merecido. Vocês lutaram, sangraram, arrancaram na unha esse 

resultado, todos eles, tanto da eleição de dezesseis quanto de vinte, quanto de vinte e dois, e 

vocês merecem. Fica aqui o apoio, o abraço e a singela felicidade de ver um companheiro, 

uma pessoa que eu sei que é do bem, que tem um baita de um coração e que luta pelo que é 

certo, independentemente de posição política. O que permeou a nossa relação dentro dessa 

Câmara Municipal como líderes de lados opostos sempre foi o respeito, e é isso que a gente 

vai levar para o resto da nossa vida. Parabéns, meu chapa. Que voe. Nós vamos lá cobrar 

você, mas estamos muito felizes por ver essa grande evolução, essa conquista e você nos 

representando em algo grande como a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Voa, 

meu irmão. Um abraço. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a palavra o vereador Leandro Pinto. 

VEREADOR LEANDRO JOSÉ PINTO: Boa noite, Sr. Presidente. Obrigado pela palavra. Boa 

noite, amigos nobres vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, a todos que nos 

acompanham pela internet. Dar um boa noite aqui ao Luizão, presidente da CPMI, Ivan 

Nogueira, meu amigo Celsinho Rocha, deputado federal Bruno Ganem, deputada estadual 
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Clarice Ganem, meu amigo e vereador Du Tonin. Parabéns. Hoje, em especial, aqui nossa 

moção ao nosso grande amigo Ricardo França. Você sabe o quanto te admiro, o pouco que a 

gente se conhece. Me lembro aí em dois mil e dezesseis, na minha primeira eleição, quando 

passava, a gente se encontrava pelo semáforo e você sempre dando um apoio a mim, que a 

gente sabe que não é fácil, né? Só sabe quem põe a cara, né, Ricardo, né, nobres vereadores, 

quem vai para a urna? E um menino... De ter sete mil votos... Se juntarem aqui quatro, cinco 

vereadores vão dar sete mil votos. Então, você sabe tamanha responsabilidade que você 

carregou, independente de lado político. Os seus pais aqui, ó, a gente vê pelo rosto o 

semblante de pessoas boas. Por isso que você é um menino bom, e tenho certeza que vai 

fazer um belíssimo trabalho junto com a Clarice, junto com o nosso deputado Rogério 

Nogueira, pensando de uma maneira mais ampla, né, que é para o nosso município. Rapaz, 

uma boa sorte. Até me emociono de falar, porque você sabe o quanto eu gosto de você. Uma 

boa sorte, vai com Deus... Fé em Deus e pé na tábua. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As moções continuam em discussão. Vou 

fazer uso da palavra também. Queria mais uma vez aqui cumprimentar todos os presentes, em 

nome de todos homenageados cumprimentar o Cleonir, do Rotary Club, esta instituição que 

dispensa apresentações, que faz muito pela nossa cidade e pelo nosso Brasil. 

E eu não poderia deixar de subir aqui e falar do Ricardo França. O Ricardo... Eu conheci o 

Ricardo na campanha de dois mil e dezesseis, e eu tomando bordoada de todo lado: do meu 

grupo, do grupo do Gervásio, do grupo do Bruno, e encontrei com o Ricardo, falei: Ricardo, tem 

duas, três pessoas do seu grupo lá que estão faltando com a verdade. Então eu conversei com 

ele. Ricardo, muito justo, foi lá, conversou, e foi essa conversa nossa... Vi que o Ricardo era 

uma pessoa diferenciada. Aqui, os... Um mandato e meio nós trabalhamos juntos aqui, o 

Ricardo sempre foi leal. Isso na política, gente, é bem valoroso, uma pessoa ser leal. Nós 

várias vezes aqui discutimos o projeto, discutimos as ideias, discutimos várias coisas, mas 

sempre com muito respeito. Não só eu. O Ricardo sempre teve respeito com todo mundo. E já 

adianto ao Du Tonin, viu: você vai pegar um asfalto quente, porque você vai substituir um dos 

melhores vereadores que essa cidade já teve, em todos os aspectos. O Ricardo é um vereador 

presente... Esses dias eu ainda falei para ele: Ricardo, larga o osso. Você já está eleito 

deputado, vai embora. Nós fazemos uma reunião aqui antes das sessões, e hoje ainda o 

Ricardo estava questionando o projeto, não é, Ricardo? Eu falei: Ricardo, pelo amor de Deus. 

“Esse projeto vai entrar em regime de urgência? Não...”. Eu falei: Ricardo, você já está indo 
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embora. Mas isso é sinal que é um cara comprometido com a cidade, que é um cara que 

trabalha independente do lado que ele é. Ele não é da minha base política, mas é uma pessoa 

que merece todo o nosso respeito. Quem fala a verdade não merece castigo. Eu jamais, como 

presidente dessa Casa... Fui vereador junto com ele, nós ficamos lá embaixo, e eu como 

presidente, eu que recebi os projetos dele. Era... não tinha como eu não subir aqui, Ricardo, e 

falar que eu fiquei muito feliz quando você se elegeu. E eu tenho certeza absoluta que você vai 

ajudar muito a nossa cidade, porque você é uma pessoa comprometida. Eu acho que você... 

Unanimidade aqui, todo mundo está torcendo muito por você. Você é um menino diferente, 

uma pessoa respeitosa, que os funcionários da Casa gostam. Então, Ricardo, eu desejo para 

você do fundo do meu coração... Eu não sou de fazer tipo, não, né? Você sabe, você me 

conhece bem. Mas você é uma pessoa que eu torço muito por você. Que você seja muito feliz. 

Estamos sempre à disposição aqui. Nós vamos lá... Ô, para quem é que eu peço para ficar 

agora? Então, a gente... Com certeza eu quero visitar você lá, pedir alguma coisa. Tenho 

certeza que, assim como Rogério Nogueira fez muito bem por Indaiatuba, Bruno Ganem fez 

muito, agora, com uma cidade diferenciada... Qual é a cidade que tem tantos deputados? 

Temos também o Bruno Lima, que está morando em Indaiatuba, tem a Dona Clarice. Então, 

Indaiatuba só tem a ganhar com isso, gente. Deixa no período eleitoral a gente ir para a urna 

deixar as ideias, cada um apresentar as suas ideias e deixar para a população escolher, a 

população escolher quem fica na Câmara, quem não fica, mas o momento agora é trabalhar. 

Nós que somos políticos... O Bruno aí sabe, o Bruno já esteve aqui, Celsinho sabe, foi 

vereador. É fácil, é muito fácil ser pedra. Difícil é ser vidraça, colocar o nome na urna lá e se 

candidatar vereador. Difícil é ser vidraça, né, ainda mais no momento que o país vive, que o 

político é desacreditado. É fácil hoje as pessoas irem na internet falar mal do trabalho do Pepo, 

falar mal do trabalho do Alexandre Pires, falar mal do trabalho do Bruno. É fácil. É fácil o 

vereador que não ganhou a eleição ir lá e ficar criticando o outro, o trabalho do outro. Eu 

conheço vários vereadores que já estiveram aqui e que nada fez e que hoje fala mal dos 

vereadores que aqui estão. Eu sempre falei uma coisa aqui e quero repetir hoje: eu não 

acredito que algum vereador, seja ele do partido A ou partido B, se candidate, venha aqui para 

querer o mal da população. Eu não acredito. Pode até ter algumas ideias diferentes, mas eu 

não acredito. Eu não acredito que... A Ana Maria dos Santos não é meu grupo. Eu não acredito 

que ela quer o mal da população. Eu não acredito que o Hélio Ribeiro quer o mal da população, 

que o Bruno quer, que o Rogério Nogueira quer. Então é complicado. A gente precisa parar, 

nós que somos lideranças na cidade, na política, e tratar com um pouco mais de respeito, um 
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pouco mais de respeito, principalmente os lados opostos. Temos que entender que toda 

unanimidade é burra e que se tem alguém de um lado A ou lado B é um direito da pessoa. Tem 

uns funcionários reivindicando salário aqui na Câmara. É um direito deles. Não tem lugar 

melhor para vocês fazerem isso, com respeito do jeito que vocês estão fazendo, não políticos 

que hoje são políticos, mas quando não era vinha aqui fazer escândalo quando o vereador 

estava votando subsídio, salário de funcionário e vereador. Fazia escândalo, fazia barulho. Eu 

vou até citar nome, que o... Eu vou dar nome. Observatório. Há político... Passa-se uns anos, 

vira político. Aí começa a xingar lado A, lado B, que é o dono da verdade, dono da razão. 

Então-- 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Terrorista tem que ir para a cadeia. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Só continuando aqui. Então, gente, a gente 

fica muito feliz, viu, Ricardo, voltando ao assunto. Você tem todo o apoio dessa Casa, você é 

muito querido aqui, e que Deus abençoe a sua nova jornada, e eu tenho certeza que você vai 

fazer o melhor para Indaiatuba e para todo o nosso estado de São Paulo. Vai com Deus, 

menino. 

[Aplausos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Essa voz que gritou. E eu conheço, viu? 

Júlio [ininteligível], seja bem-vindo. 

[Risos] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): As moções continuam em discussão. As 

moções estão em votação. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários se manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade, e a moção 

de pesar será encaminhada à família enlutada. 

Vamos para as matérias apresentadas. Com a palavra a primeira-secretária Silene Carvalini. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura das matérias apresentadas. 

Wilson Índio da Doze, “Dispõe sobre a concessão de título honorífico de Cidadão Benemérito 

Doutor Caio da Costa Sampaio a José Luis Scachetti. Às comissões. 

Sérgio Teixeira, “Institui o Dia Municipal dos Observadores de Aves no município de 

Indaiatuba, e dá outras providências”. Às comissões. 
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Sérgio Teixeira, “Denomina João Marques da Silveira o logradouro público do Jardim Vale do 

Sol”. Às comissões. 

Pepo, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças 

com deficiência ou mobilidade reduzida, e dá outras providências”. Às comissões. 

Luiz Chiaparine, “Denomina Rua José Acassio Ambiel o logradouro do Parque Villa dos 

Pinheiros”. Às comissões. 

Arthur Spíndola, “Insere o Carnapet no calendário oficial do município, e dá outras 

providências”. Às comissões. 

Wilson Índio da Doze, “Denomina Cícero Natalício de Alencar o logradouro público do 

Loteamento Jardim Bom Sucesso”. Às comissões. 

Alexandre Peres, “Altera a ementa do art. 1º da Lei nº 7.918, de 8 de dezembro de 2022, que 

denomina logradouro no Jardim Residencial Dona Maria Cândida”. Às comissões. 

Alexandre Peres, “Denomina Avenida Eduardo Furtuoso Barbosa o logradouro público no 

Jardim Park Vista Real”. Às comissões. 

Arthur Spíndola, “Acrescenta o art. 2º à Lei Municipal nº 7.088, de 6 de março de 2019”. Às 

comissões. 

Sérgio Teixeira e Silene Carvalini, “Insere o § 3º ao art. 1º da Lei nº 5.879, de 19 de maio de 

2011, que dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de telefonia celular e congênere 

dentro das agências bancárias e instituições assemelhadas”. Às comissões. 

Pepo, “Denomina a Rua Cleyde Maria de Menezes Eugenio o logradouro público do Park Gran 

Reserve”. Às comissões. 

Executivo Municipal, “Dispõe sobre a compensação financeira para regularização de 

edificações na área urbana, e dá outras providências”. Às comissões. 

Alexandre Peres, Denomina Edmar Fazzolari de Freitas o logradouro público do Jardim 

Residencial Dona Maria Cândida”. Às comissões. 

Lido, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Os projetos serão encaminhados às 

comissões. Estamos na Ordem do Dia. Com a palavra a primeira-secretária Silene Carvalini. 

ORDEM DO DIA 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Leitura da Ordem do Dia. 

Veto nº 2/2022, Executivo Municipal, “Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 215/2022, que 

denomina Rua Devanir Marcelo Garcez o logradouro público do Parque Barnabé”. Votação 

única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O veto está em discussão. O veto está em 

votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O 

veto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 174/2022, Pepo, “Declara de 

utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Indaiatuba - ADVI”. Votação única 

simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto está em discussão. O projeto 

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

manifestem. O projeto foi aprovado. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 221/2022, Sérgio Teixeira, 

“Institui o Dia de Combate ao Câncer Infanto-juvenil, e dá outras providências”. Votação única 

simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto está em discussão. O projeto 

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

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 224/2022, Sérgio Teixeira, 

“Institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico no município de Indaiatuba”. 

Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto está em discussão. O projeto 

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

manifestem. O projeto foi aprovado. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 229/2022, Executivo 

Municipal, “Denomina Parque Ecológico do Buru a área urbanizada do loteamento denominado 

Parque Campo Bonito. Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): É, o Ricardo, no último dia dele, ainda ele 

está... 
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Está dando sugestões. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Dando umas ideias. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Sugestão de votar em bloco. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vamos acatar a sugestão. Eu peço que a 

vereadora leia os dois próximos projetos. Nós votaremos em bloco, com o aval de todos os 

vereadores. Tranquilo? 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 230/2022, Arthur Spíndola, 

“Denomina Maurilio Pinto Paixão o logradouro público do Loteamento Park Comercial e 

Industrial Joana Leite”. Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Tem mais um. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 2/2023, Executivo Municipal, 

“Denomina Centro Esportivo Jardim Morado do Sol Rei Pelé o polo esportivo localizado no 

Jardim Morada do Sol”. Votação única simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Os projetos, os três, estão em discussão. 

Os três projetos estão em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem. Os três projetos foram aprovados por unanimidades, aprovados em 

bloco. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 207/2022, Executivo 

Municipal, “Dispõe sobre o licenciamento de atividades que gerem poluição sonora no âmbito 

do município de Indaiatuba, e dá outras providências”. Primeira votação simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto está em discussão. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Sr. Presidente, peço vistas desse projeto por 

dez dias. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O pedido de vista do vereador Arthur 

Spíndola está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários se manifestem. O pedido de vista foi aprovado por dez dias. Com a palavra 

a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 209/2022, Pepo, “Cria o 

programa Parada Segura para mulheres, idosos e pessoas com deficiência em horário 

noturno”. Primeira votação simples. Esse projeto tem uma emenda. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Eu peço que a vereadora leia a emenda, 

por favor. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 

209/2022. Onde se lê ‘21h’ no art. 2º, leia-se ‘22h’. Emenda 2: onde se lê ‘21h’ no art. 4º, leia-

se ‘22h’. Sala das Sessões, 14/2/2022, vereador Pepo”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): A emenda está em discussão. A emenda 

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

manifestem. Vamos para a discussão do projeto. O projeto está em discussão. O projeto está 

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

O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 223/2022, Executivo 

Municipal, “Organiza a política municipal de prevenção e combate à violência contra as 

mulheres, conceitua e define as bases técnicas de seu planejamento e execução, e dá outras 

providências”. Primeira votação simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto está em discussão. Está em 

votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O 

projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira-secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 6/2023, Executivo Municipal, 

“Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, e dá outras providências”. Primeira votação 

simples. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): O projeto está em discussão. Está em 

votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O 

projeto foi aprovado por unanimidade. Temos dois inscritos para a Palavra Livre. Primeiro é... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Wilson. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Vereador Wilson Índio da Doze. 

PALAVRA LIVRE 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Queria aqui também agradecer a presença do 

nosso deputado Bruno Ganem, Clarice Ganem e, claro, também Júlio [ininteligível]. Esse 

homem é brabo, hein? Está louco. 

[Risos] 
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VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Sr. Presidente, hoje eu estou feliz, porque eu 

estou vendo aqui o Grupo [ininteligível], e eu acho que é porque eu ia falar hoje, eles também 

estão aí, né? Eu queria aqui pedir... A Neide está aí? Neide, por favor, Neide, para as pessoas 

conhecerem. A Neide é a primeira... uma das primeiras professoras de Libras da cidade de 

Indaiatuba. Isso vinte e oito anos atrás, tá? Então, se esse grupo existe é por culpa dela. 

Sr. Presidente, queria também aqui parabenizar a nossa vereadora Silene Cavalini pela lei que 

existe em nossa cidade, a lei municipal, vindo da Lei Federal dez mil quatrocentos e trinta e 

seis, de vinte e quatro de abril de dois mil e dois, do então presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Todo mundo sabe que existe lei no nosso Brasil e a gente costuma passar por cima 

da lei e não costuma respeitar. Então, eu acho que está na hora de nós, povo brasileiro, 

começar a respeitar, principalmente naquele setor, INSS, bancos, tá, onde esses irmãos da 

gente são desacatados mesmo. Deputado Bruno Ganem, meu amigo Ricardo, tenho certeza 

que vocês lá, vocês vão olhar - Dona Clarice, deputada também -, vão olhar com mais carinho 

para esse povo, porque esse povo tem que ter respeito, tá? Vocês imaginaram uma pessoa 

dessa, desses irmãos, vai no setor público ou privado, tá, e eles são desacatados. Existe uma 

lei onde esses irmãos têm que ser inclusos no mercado de trabalho. Isso não existe, isso é só 

de fachada. Então eu acho que nós vereadores, deputados, está na hora de a gente começar a 

ter mais atenção com esses irmãos. Silene, você pode ter certeza, Silene, que eu vou te ajudar 

a fiscalizar a sua lei, porque você fez uma lei e muitas pessoas não respeitam, isso até mesmo 

nos hospitais, também. Não vou aqui negar, não. No próprio hospital também, muitas das 

vezes, esses irmãos não são respeitados. Imaginaram vocês uma senhora que é surda e vai 

em um médico ginecologista fazer uma consulta. Existe, sim, o aplicativo na nossa idade. Era 

para esse médico, por exemplo, ter um tempo ali para ele fazer isso aí, esse atendimento, mas 

muitas das vezes, pela quantidade de gente, ele não faz isso aí. Então eu acho que nós temos 

que fiscalizar, ou seja com a pessoa física ou de outra forma, nós temos que fiscalizar. Está 

aqui a Liliane(F). Ela é minha assessora, ela é professora de Libras... Por favor. Ela está aí 

para assessorar essas pessoas quando assim precisar, e qualquer outra pessoa. 

[Aplausos] 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS: Porque é triste, é triste você ver alguém reclamar 

que não foi bem atendido. A Liliane(F) foi no INSS esse ano... essa semana, coitada, passada. 

Precisa de ver como ela ficou triste com o atendimento. Vai no banco e não pode usar o 

aplicativo. Então, para que existe, então, essa lei nossa? Deputados, por favor, olha com 
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carinho para esses irmãos, porque eles precisam também de respeito principalmente. 

Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Com a palavra o vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Estava vendo o Carotti disputando ali para 

colocar o horário, porque Palavra Livre são quinze minutos para o regimento, mas eu não vou 

usar todo esse tempo. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos que fizeram 

parte dessa trajetória. 

Eu me recordo... Quando vim trabalhar nessa Casa, em dois mil e doze, o Arthur era 

funcionário dessa Casa, éramos funcionários do Bruno Ganem, que hoje tenho muito orgulho 

de vê-lo como deputado federal - você merece isso, Bruno. Você sempre trabalhou muito para 

chegar lá -, e é muito interessante que todos os colegas aqui... Eu chamo de colegas, porque 

todos os comissionados, concursados, todos que trabalharam aqui quando eu era apenas um 

assessor ou quando me tornei um vereador, a relação sempre foi muito boa, muito afetuosa, 

né? O Chiaparine já era vereador, o Hélio, Pepo entrou junto comigo no primeiro mandato, 

Arthur entrou comigo no primeiro mandato, Alexandre. Hoje a gente tem algumas pessoas 

novas, como o Leandro, o professor, o Índio, a própria Ana, minha colega de bancada, né, 

Doutor Othniel, tantas pessoas que eu conheci aqui antes de ser vereador, algumas eu era... 

antes de ser vereador, eu já conhecia alguns que já estavam aqui como vereadores, outros 

conheci quando me tornei vereador. A própria Silene virou uma amiga de verdade aí, né, de 

funcionários a Thais, que eu chamo de Dona Câmara, por um apelido dado pelo Linho, ex-

vereador. Isso é muito interessante. Eu constatei alguns dias atrás que, dos meus trinta e um 

anos, faz onze que estou aqui. Então, é mais de um terço da minha vida que eu passei nesses 

corredores, convivendo, conversando, conhecendo pessoas, funcionários, parlamentares, 

população em geral, e eu só tenho a agradecer, porque isso tudo o que eu convivi aqui me 

ajudou a ser não só a figura política que me tornei, mas a pessoa que sou hoje. Então, é óbvio 

que eu quero muito agradecer a minha família, minha esposa, que desde quando... era colega 

de trabalho, se tornou esposa, ela me ouve... 

[Risos] 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Ela sempre me apoiou muito, me ajudou, minha 

mãe, meu pai, meus colegas. Agora que eu estou vendo daqui de longe o Diego Fidalgo, foi 

meu chefe de gabinete, mandava em mim, mandava para o sol, para a chuva. 

[Risos] 
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VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: A gente sempre gostou muito desse trabalho 

em contato com a população. Então, a minha história política, a minha história de vida, ela 

permeia quem eu sou e passa muito por esses corredores, por esse prédio. E eu, obviamente, 

não vou falar que é a última vez que eu estou aqui, porque não é. Eu vou vir muito ver essas 

sessões de Câmara, novamente, como eu sempre gostei de ver, sentado aí nessas cadeiras 

acompanhando o Bruno na época, Gervásio, Linho, enfim. O Cebolinha é um nome que não 

tem como fugir de quando a gente vem falar aqui, o Pepo como presidente, o Hélio como 

presidente, foram muito leais, muito justos. Óbvio que, por sermos de lados políticos um pouco 

divergentes, existem atritos naturais, mas, como foi ressaltado por muitos de vocês que vieram 

falar sobre mim aqui hoje, eu sempre tentei, e vou levar isso para a vida, eu sempre vou tentar 

discutir as ideias, não as pessoas, porque quando a gente discute ideias, a gente amadurece, a 

gente debate, a gente chega mais longe. Se a gente for discutir a pessoa, começar com ataque 

pessoal, ad hominem, isso não leva a nada, e o que a gente mais tem na política hoje, muito 

em função da construção como a sociedade veio se formando por redes sociais, por conflitos, é 

muito discussão ad hominem, muita discussão sobre a pessoa, e não aquilo que está sendo 

proposto. Então eu com certeza vou tentar levar esse espírito que tentei, e pelo jeito todos 

falaram que eu consegui ter aqui esses anos todos, vou levar para a Alesp, vou levar para a 

minha vida toda. Só tenho muito a agradecer a cada parlamentar, a cada funcionário da Casa, 

a cada pessoa que acompanhou e acompanha as sessões. Muito obrigado a todos vocês. Um 

beijo especial à Ariane, minha esposa, minha filha Isabela. Todo mundo escutou ela gritando aí 

hoje. Obrigado pela paciência de todos, e contem comigo, com o meu trabalho. Vou continuar 

lutando, me dedicando, fazendo o meu melhor. ‘Tamo’ junto, gente. Um forte abraço. 

[Aplausos] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK): Queria mais uma vez agradecer a 

presença de todos e mais uma vez desejar boa sorte para você, Ricardo. Como você disse, vai 

comparecer aqui. As portas dessa Casa sempre estarão abertas para você, e que Deus 

abençoe sua jornada, sua caminhada. Queria agradecer aqui a todos os homenageados de 

hoje, imprensa falada, escrita, ao Bruno, que está presente aqui, Ganem, federal, a mãe dele, 

Dona Clarice (sic), ao Ivan Nogueira, em nome dele cumprimento todos os funcionários da 

prefeitura. Queria cumprimentar a Elaine. Elaine, você é presidente do sindicato, é isso? A 

Elaine é presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos. Queria cumprimentar você e 

parabenizar vocês, viu, por essa manifestação pacífica que vocês fizeram. E desejamos aqui, 
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em nome de todos os vereadores, boa sorte nas negociações e que melhore cada vez mais 

não só o salário como o cartão de vocês aí, e tenham certeza que essa Casa votará favorável 

no projeto que chegar aqui, se for para... Infelizmente, o vereador... não é prerrogativa do 

vereador aumentar o salário de vocês. O projeto chega aqui, nós vamos votar sim ou não, né, 

mas podemos discutir aí, tentar ajudar vocês de uma maneira... Parece que o Alexandre Peres 

fez uma indicação também para que melhore lá, e tenho certeza que a prefeitura vai olhar com 

bons olhos, porque vocês... como você disse aí, essa cidade é o que é graças ao trabalho de 

todos os funcionários dessa prefeitura. Então, boa sorte para vocês, é o que nós podemos 

desejar, tá bom? E contem com essa Casa sempre. 

Queria aqui mais uma vez agradecer e parabenizar o Cleonir pelo aniversário do Rotary Club. 

Em nome dele, cumprimento todos os homenageados dessa noite. E declaro encerrada a 2ª 

Sessão Ordinária de dois mil e vinte e três. Que Deus abençoe a vida de cada um. 

[Aplausos] 

[Encerra-se a Sessão às 18 horas e 56 minutos] 

 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 

 


