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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Em 1º de janeiro de 2020 

 

Às onze horas e trinta minutos do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte um, nesta cidade 

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

à Rua Humaitá, 1167 - Centro, realizou-se a 2ª Sessão Extraordinária, presidida pelo Senhor 

JORGE LUIS LEPINSK e secretariada pela Vereadora SILENE SILVANA CARVALINI, com a 

presença dos(as) senhores(as) Vereadores(as): ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA, 

ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS SANTOS BANWART, HÉLIO ALVES 

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

LUIZ CARLOS DA SILVA, OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE 

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

vereadores. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos. 

Após a leitura do texto bíblico pelo Sr. Vereador WILSON JOSÉ DOS SANTOS - "E não nos 

deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o Reino, o poder e a glória para 

sempre. Amém." (Mateus, capítulo 6, versículo 13), a Sra. 1ª Secretária procedeu à leitura do 

Ofício Nº 1/2021 - Convoca a Câmara Municipal de Indaiatuba para funcionar 

extraordinariamente no período de 04 de janeiro a 26 de fevereiro de 2021, a fim de que a 

mesma delibere, especialmente, sobre os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar 

N° 01/2021, que 'Altera dispositivos da Lei Complementar N° 46, de 20 de dezembro de 2018, 

que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração Pública direta e indireta do 

Poder Executivo do Município, reorganiza os órgãos da Prefeitura Municipal, e dá outras 

providências'; e Projeto de Lei N° 01/2021, que 'Dispõe sobre o Programa de Regularização 

Fiscal - REFIS-2021, e dá outras providências'. Em seguida, a Mesa da Câmara apresentou 

Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar Nº 1/2021 - Altera 

dispositivos da Lei Complementar n° 46, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a 

estrutura administrativa da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo do 

Município, reorganiza os órgãos da Prefeitura Municipal, e dá outras providências; e ao 

Projeto de Lei Nº 1/2021 - Dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal - REFIS-2021, 

e dá outras providências. Colocados em votação, os requerimentos de regime de urgência 

especial foram APROVADOS (favoráveis: ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA, HÉLIO ALVES 

RIBEIRO, JORGE LUIS LEPINSK, LEANDRO JOSÉ PINTO, LUIZ CARLOS CHIAPARINE, 
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LUIZ CARLOS DA SILVA, OTHNIEL HARFUCH, SILENE SILVANA CARVALINI e WILSON 

JOSÉ DOS SANTOS; contrários: ALEXANDRE CARLOS PERES, ANA MARIA DOS 

SANTOS BANWART e RICARDO LONGATTI FRANÇA). Em seguida, a Sra. 1ª Secretária 

fez a leitura dos membros das comissões permanentes para elaboração dos devidos 

pareceres, termos do artigo 168, caput, do Regimento Interno: Comissão de Justiça e 

Redação (Presidente: OTHNIEL HARFUCH; Relator: LUIZ CARLOS CHIAPARINE; Membro: 

ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA); Comissão de Finanças e Orçamento (Presidente: LUIZ 

CARLOS CHIAPARINE; Relatora: SILENE SILVANA CARVALINI; Membro: WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS). Com a palavra, o Sr. Presidente declarou suspensa a sessão por cinco 

minutos para a reunião das comissões. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente informou que os 

pareceres das comissões foram favoráveis. Havendo quórum regimental, com a presença 

dos(as) Srs(as). Vereadores(as): ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA, ALEXANDRE CARLOS 

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

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

OTHNIEL HARFUCH, RICARDO LONGATTI FRANÇA, SILENE SILVANA CARVALINI e 

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

Dia. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Complementar Nº 1/2021 - Altera dispositivos da Lei 

Complementar n° 46, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa 

da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo do Município, reorganiza os 

órgãos da Prefeitura Municipal, e dá outras providências. Colocado em discussão, com a 

palavra, o Sr. Vereador RICARDO LONGATTI FRANÇA explicou que o voto contrário foi ao 

regime de urgência, por não proporcionar tempo hábil para discutir o projeto; porém, em 

relação ao projeto, manifestou voto favorável, por se tratar de uma reorganização interna da 

Prefeitura e criar uma secretaria para a questão do trânsito, que é de extrema importância. 

Ainda em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador HÉLIO ALVES RIBEIRO esclareceu que 

serão criadas duas novas secretarias, de Mobilidade Urbana e Agricultura, mas os cargos já 

existem atualmente e serão apenas realocados; e pontuou a importância de centralizar 

assuntos referentes ao trânsito e à agricultura nesses novos órgãos. Colocado em votação, 

foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei Nº 1/2021 - Dispõe sobre o Programa de 

Regularização Fiscal - REFIS-2021, e dá outras providências. Colocado em discussão, com 

a palavra, o Sr. Vereador HÉLIO ALVES RIBEIRO explicou que este projeto está sendo 

apresentado já na primeira sessão por ser uma oportunidade para que as pessoas possam 

quitar seus débitos junto à Prefeitura. Colocado em votação, foi APROVADO (por 

unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, 
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especialmente a do ex-vereador Luiz Alberto Pereira, do Secretário Jurídico, da Secretária da 

Saúde e Secretário da Habitação. Nada mais havendo a se tratar, às onze horas e cinquenta 

minutos, deu-se por encerrada a presente sessão e de tudo, para constar, foi lavrada esta 

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

Secretária. 

  

JORGE LUIS LEPINSK SILENE SILVANA CARVALINI 

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

TRANSCRIÇÃO DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Em 01 de janeiro de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Agora, sim, declaro aberta a 2ª 

Sessão Extraordinária de dois mil e vinte e um. E, para fazer a leitura do trecho bíblico, eu convido 

o vereador Índio da Doze. 

VEREADOR WILSON JOSÉ DOS SANTOS (ÍNDIO DA DOZE): “E não nos deixeis cair em 

tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Peço à primeira secretária que faça 

a leitura dos requerimentos de urgência. Primeiro, do ofício. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ofício 1 de 2021: “Sr. Presidente, tenho a 

satisfação de me dirigir a Vossa Senhoria com o propósito especial de convocar esta Câmara 

Municipal extraordinariamente no período de 4 de janeiro a 26 de fevereiro de 2021, nos termos 

do art. 37 da Lei Orgânica do município de Indaiatuba, a fim de que a mesma delibere 

especialmente sobre os seguintes projetos; Projeto de Lei Complementar nº 1/2021: ‘Altera o 

dispositivo da Lei Complementar nº 46 de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura 

administrativa da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do município, 

reorganiza os órgãos da prefeitura municipal e dá outras providências’; Projeto de Lei nº 1/2021: 

‘Dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal, Refis 2021, e dá outras providências’. Solicito 

a Vossa Senhoria se designa a tomar providências legais para a convocação de tantas sessões 

sejam necessárias para deliberação e votação em caráter de urgência das matérias legislativas 

acima enunciadas e de outras que em caráter de urgência venham a ser caminhadas a esta 

Casa Legislativa. Sem mais, renovo a Vossa... Os meus agradecimentos aos pares e os 

protestos de apreço e consideração”. 

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

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não tem discussão. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Não? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O requerimento. 
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ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Ah, sim. Fica convocado os 

senhores vereadores para esse Projeto de Lei Complementar 01/21, certo? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: E Projeto de Lei... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): E Projeto de Lei 021... Está os dois 

com o mesmo número, doutor? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É. Um é complementar-- 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre o Programa de Regularização Fiscal, REFIS 2021, e dá outras providências. Com a 

palavra, a primeira secretária para a leitura dos requerimentos de urgência. 

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

vem respeitosamente requerer ao Plenário nos termos do artigo 133, alínea “a”, do Regimento 

Interno que o Projeto de Lei Complementar nº 1/2021 de autoria do Executivo Municipal tramite 

em regime de urgência especial. Sala das Sessões, 1 de janeiro de 2021”. 

“A Mesa da Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao Plenário nos termos do artigo 

133, alínea “a”, do Regimento Interno que o Projeto de Lei nº 1/2021 de autoria do Executivo 

Municipal tramite em regime de urgência especial. Sala das Sessões, 1 de janeiro de 2021”. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Está em votação os pedidos de... 

Em discussão e votação os pedidos de urgência. Os favoráveis permaneçam como estão e os 

contrários se manifestem. Os pedidos de urgência foram aprovados pela maioria. Com a palavra, 

a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ordem do Dia. Projeto de... 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Peço para que a primeira secretária 

faça a leitura dos pareceres. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Ah, deixa ela ler. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Para exarar os pareceres nos projetos PLC 

1/2021, Projeto de Lei 1/2021 e Projeto de Lei 2/2021 pela Comissão de Justiça e Redação 

nomeio os vereadores: presidente, Doutor Othniel Harfuch, relator, Doutor Luiz Carlos 

Chiaparine, membro, Adalto Missias de Oliveira”. Prossegue? 
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ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Para a Comissão de Finanças e Orçamento, 

Obras e Serviços público nomeio os vereadores: presidente, Luiz Carlos Chiaparine, relatora, 

Silene Silvana Carvalini, membro, Wilson José dos Santos (Índio da Doze)”. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Suspende por cinco minutos para as comissões se reunirem. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): A sessão está suspensa por cinco 

minutos para a reunião da comissão, tá bom? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Os vereadores falados aí se reúnem na sala de reunião, por 

favor. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Pode citar o nome de todos, Silene, 

novamente. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Doutor Othniel, Doutor Luiz Carlos Chiaparine e 

Adalto, Comissão de Justiça e Redação. Luiz Carlos Chiaparine, Silene e Wilson. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)):[ininteligível] dos projetos que vão 

entrar. Só na educação. 

[sessão suspensa] 

[sessão reaberta] 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Declaro reaberta a 2ª Sessão 

Ordinária de dois mil e vinte e um. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Extraordinária. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)):Extraordinária, né? As comissões 

deram os pareceres favoráveis. E, com a palavra, a primeira secretária para a leitura dos 

projetos. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ordem do Dia. Projeto de Lei Complementar nº 

1/2021 do Executivo Municipal, “Altera os dispositivos da Lei Complementar nº 46 de 20 de 

dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa da administração pública direta 

e indireta do Poder Executivo do município, reorganiza os órgãos da prefeitura municipal e dá 

outras providências”. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em discussão única. 

Com a palavra, o vereador Ricardo França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Obrigado, Sr. Presidente. Novamente, bom dia a 

todos. Este projeto faz uma reorganização interna da prefeitura, criando uma secretaria para a 

questão do trânsito, que é muito importante. É óbvio que o nosso motivo de votar contra o regime 

de urgência é por conta da falta de tempo hábil para a gente conseguir produzir e aprimorar, 

discutir e aprofundar a criação dessa nova secretaria com os seus cargos, que obviamente 

imputa em um investimento da administração, que deve trazer um retorno justo para o nosso 

município, pelo menos é assim que todos pensamos e queremos que seja. Toda organização 

interna da prefeitura, ela vai gerar mais ou menos custo, e esse custo é investimento a ofertar 

ao cidadão, à população uma melhora, nesse caso, a questão de trânsito e também da 

agricultura. Então votaremos favorável. Votamos contrário ao regime de urgência por entender 

que poderíamos ter mais tempo para debater, para aprofundar a criação que vem através desse 

projeto, mas votaremos favorável porque entendemos que é importante e estaremos de olho em 

como que essa secretaria vai se estruturar, como que ela vai realmente trazer cada vez mais 

empenho de tecnologia, de desenvolvimento para o nosso município. É uma bandeira que, todos 

acho que aqui, até os novos, já devem ter discutido e debatido em suas plataformas eleitorais o 

quanto o trânsito do nosso município precisa e pode melhorar. E acho que isso vem a favorecer 

esse desenvolvimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Muito obrigado, vereador. Com a 

palavra, o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Bom dia a todos novamente. Quero aqui nessa 

oportunidade agradecer a presença da minha mãe aqui, que ontem tive que ir embora mais cedo, 

né, mãe? Minha filha Tainara, minha esposa e alguns dos meus assessores. Esse projeto é um 

projeto importante, porque tem dois... Tem a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, que 

não vai ser ocupada agora, não vai ser preenchida agora, os cargos em si são cargos que já 

existem na prefeitura e que vão ser alocados em um único local. Hoje nós temos um 

departamento de transporte, nós aqui, enquanto vereadores, quando pedimos uma mudança de 

rua, a gente manda para Gabinete de Relações Institucionais, direciona para a Secretaria de 

Obras, muitas vezes uma questão que diz respeito ao transporte coletivo vai para um lugar, e 

assim a gente acaba não tendo centralizado. Com a criação da secretaria vai estar tudo 

centralizado em um só local. A cidade está crescendo a cada dia que passa, alguns horários de 

pico, nós temos alguns locais da cidade difícil o tráfego de veículos e o tanto de outras coisas. E 
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a secretaria vai acondicionar tudo isso em um só lugar e vai melhorar e muito para a nossa 

população.  

Uma outra novidade também é a criação do Departamento de Agricultura. Eu tenho o hábito de 

estar sempre aí visitando uns amigos, buscando maxixe, uva, vou pescar lá para... na Fazenda 

Grama(F). E hoje a agricultura nossa... Nós temos uma agricultura forte ainda e quem responde 

pela agricultura nossa é o sindicato de agricultura. Com a criação do Departamento de Agricultura 

nós poderemos buscar mais fomento para os nossos agricultores, para aquelas pessoas que 

ainda fazem esse trabalho rural, e a gente torce para que isso permaneça, que são famílias e 

famílias que trabalham na nossa agricultura. E o Departamento de Agricultura vai somar mais 

ainda para os nossos agricultores, para aquelas pessoas que ainda vivem na nossa zona rural. 

Por isso eu peço voto favorável dos nobres pares para esse importante projeto já no nosso 

primeiro dia de mandato. Meu muito obrigado. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto está em votação única. 

Os 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 1/2021, Executivo Municipal, 

“Dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal, Refis 2021, e dá outras providências”. 

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

Com a palavra, o vereador Hélio Ribeiro. 

VEREADOR HÉLIO ALVES RIBEIRO: Mais uma vez, bom dia. É mais para exemplificar para 

os senhores que estão aqui presentes, o REFIS nada mais é que uma oportunidade para que as 

pessoas possam quitar seus débitos junto à prefeitura. Geralmente ele é feito de quatro em 

quatro anos, esse caso aqui seria para aproximadamente para o mês de abril, mas em 

decorrência da pandemia, onde algumas pessoas ou uma grande maioria das pessoas passaram 

por dificuldades, o projeto está sendo apresentado e votado já na primeira sessão para que as 

pessoas possam ter a oportunidade de negociar seus débitos junto à prefeitura. Um exemplo, 

caso ela queira pagar em uma única parcela, ela não paga, ela tem um abatimento de cem por 

cento dos juros e cem por cento das multas, uma única parcela. E aí vai, se ela fizer em doze 

vezes é cinquenta, se fizer em vinte e quatro vezes, e assim por diante, ela tem a oportunidade 

de renegociar seus débitos e quitar suas dívidas junto ao Executivo. Então por isso desse projeto 

do Refis estar sendo apresentado aqui nessa primeira sessão. Mais uma vez quero pedir voto 

dos nobres pares. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, já fazia 
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praticamente oito anos que eu não me sentava naquela cadeira ali e hoje estou tendo a 

oportunidade aqui de estar falando aos senhores. Meu muito obrigado mais uma vez. Eu peço 

voto favorável de todos os vereadores. 

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

projeto está em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se 

manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra... Não, agora acabou, né?  

Gente, eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos, em especial, ao nosso sempre 

vereador Cebolinha, uma pessoa que trabalhou duro por muitos e muitos anos e continuará 

trabalhando, tenho certeza disso. E não só eu, Cebola, como essa Casa, deseja para você boa 

sorte e sabendo que você vai nos ajudar muito na sua trajetória ainda, que seu ciclo na política 

ainda não acabou e você tem muito a contribuir pela cidade de Indaiatuba ainda. Agradeço a sua 

presença e desejo boa sorte para você. Agradecer a presença do Boni, secretário jurídico, da 

Graziela, secretária, do Emerson, secretário de Habitação. E não poderia deixar de citar o nome 

de uma pessoa que foi muito importante e é muito importante, não só na minha vida como na 

vida da maioria dos vereadores aqui, que é o Reinaldo Nogueira, que já me mandou uma 

mensagem aqui parabenizando. Então quero mandar um abraço especial ao Reinaldo e dizer 

que sempre serei fiel a ele, sempre serei fiel ao grupo, sempre serei fiel ao prefeito Nilson Gaspar, 

que junto nós possamos fazer da cidade uma Indaiatuba cada vez melhor. Agradecer a todos os 

vereadores aqui presentes e dizer que serei o presidente de todos, independente de partido, 

porque tenho certeza que aqui eu não acredito que nenhum vereador aqui quer o mal da cidade, 

dos doze, eu acredito que todos aqui pensam no bem maior da população, e comigo não é 

diferente. Um grande abraço a todos. Um feliz ano novo. E declaro encerrada a 2ª Sessão 

Ordinária. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Extraordinária. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Extraordinária de dois mil e vinte e 

um. Um grande abraço a todos. 

[aplausos] 

[Encerra-se a Sessão às 11 horas e 55 minutos] 
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LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


