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1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 

ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Em 26 de janeiro de 2021 

 

Às sete horas e 17 minutos do dia vinte e seis 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 3ª Sessão Extraordinária, 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 BANWART ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA, DÉCIO ROCHA DA SILVA, 

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 LUIZ CARLOS DA SILVA - "Entrega teu 

caminho ao Senhor; confia Nele, e Ele o fará." (Salmos, capítulo 37, versículo 5), a Sr. 

Presidente solicitou aos Vereadores Luiz Carlos Chiaparine e Othniel Harfuch para que 

formassem uma comissão e conduzissem ao Plenário os Senhores Arthur Machado Spíndola 

e Décio Rocha da Silva para confirmar o compromisso regimental de posse ao cargo de 

vereador assumido por eles no Departamento de Expediente da Câmara Municipal nos termos 

do artigo 8º, inciso III do Regimento Interno, aos sete de janeiro de dois mil e vinte e um. As 

cadeiras ocupadas por eles vagaram-se em virtude de os titulares das mesmas terem 

assumido cargos de provimento em comissão na Prefeitura Municipal, tendo o Vereador 

ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA assumido o cargo de Assessor do Gabinete do Prefeito 

junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 07 de janeiro de 2021; e o Vereador 

HÉLIO ALVES RIBEIRO assumido o cargo de Secretário Municipal junto à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, no dia 04 de janeiro de 2021. Ato contínuo, o Sr. Presidente 

explicou que, após a leitura do Termo de Compromisso, os Vereadores Arthur Machado 

Spíndola e Décio Rocha da Silva deveriam repetir a frase: “Assim o prometo”. A seguir, leu o 

seguinte Termo: “PROMETO EXERCER COM A DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU 

MANDATO, RESPEITANDO A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS E DEFENDENDO OS 

INTERESSES DO MUNICÍPIO”. Os Srs. Arthur Machado Spíndola e Décio Rocha da Silva 

repetiram a frase: “ASSIM O PROMETO”, tendo cumprido assim o disposto no Art. 8º, inciso 
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III do Regimento Interno. O Sr. Presidente os declarou empossados e desejou-lhes boa sorte. 

Dando continuidade, explicou que fariam a leitura da composição das Comissões 

Permanentes para o biênio 2021-2022, ressaltando que já haviam sido compostas em comum 

acordo com a maioria dos Vereadores, separando o que cada vereador tem de intimidade 

com cada item, cada secretaria. A seguir, passou a palavra para a 1ª Secretária, que 

apresentou a composição das Comissões Permanentes: 

Comissão de Justiça e Redação  

Presidente: Vereador Othniel Harfuch (DEM)  

Relator: Vereador Luiz Carlos Chiaparine (MDB) 

Membro: Vereador Arthur Machado Spíndola (PP)  

Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos:  

Presidente: Vereador Luiz Carlos Chiaparine (MDB)  

Relatora: Vereadora Silene Silvana Carvalini (PP)  

Membro: Vereador Wilson José dos Santos (Republicanos)  

Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social:  

Presidente: Vereador Luiz Carlos da Silva (MDB)  

Relator: Vereador Othniel Harfuch (DEM)  

Membro: Vereadora Ana Maria dos Santos Bannwart (Podemos)  

Comissão de Trânsito e Segurança:  

Presidente: Vereador Leandro José Pinto (DEM)  

Relator: Vereador Décio Rocha da Silva (Republicanos)  

Membro: Vereador Ricardo Longatti França (Podemos) 

Colocada em votação, a composição das comissões permanentes foi APROVADA por 

unanimidade. A seguir, determinou o Sr. Presidente que se passasse à Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA: Requerimento Nº 1/2021 - Hélio Alves Ribeiro - Requer licença do cargo de 

vereador eleito para a legislatura 2021-2024. Colocado em discussão e votação, foi 

APROVADO (por unanimidade); Requerimento Nº 2/2021 - Adalto Missias de Oliveira - 

Requer licença do cargo de vereador eleito para a legislatura 2021-2024. Colocado em 
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discussão e votação, foi APROVADO (por unanimidade); Veto Nº 2/2020 – Executivo 

Municipal - Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 276/20 de autoria do Vereador João de 

Souza Neto que denomina “Rua Sebastião Celloni” o logradouro público do Loteamento 

Jardim Bem-te-vi que especifica. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO (por 

unanimidade); Veto Nº 1/2021 – Executivo Municipal - Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 

284/20 de autoria do Vereador Hélio Alves Ribeiro que denomina “Rua Gentil Gonçalves” o 

logradouro público do loteamento Jardim Laguna, que especifica. Colocado em discussão e 

votação, foi APROVADO (por unanimidade); Em seguida, a Mesa da Câmara apresentou 

Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Nº 4/2021 – Executivo Municipal – 

Altera a Lei nº 7.545, de 06 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Programa de 

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

votação, o requerimento de urgência foi APROVADO (por unanimidade); Projeto de Lei 

Projeto de Lei Nº 4/2021 – Executivo Municipal – Altera a Lei nº 7.545, de 06 de janeiro de 

2021, que dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal – REFIS-2021, e dá outras 

providências. Colocado em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador RICARDO LONGATTI 

FRANÇA cumprimentou todos os presentes e destacou que este é um projeto importante e 

necessário, visto que as mudanças propostas neste momento são justamente para melhorar 

o programa REFIS, que já se iniciou com a aprovação do projeto apresentado e aprovado 

anteriormente, na 2ª sessão extraordinária desta Casa. Por tudo isso, concluiu dizendo que o 

projeto teria o voto favorável da oposição. Ainda em discussão, com a palavra, o Sr. Vereador 

ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA cumprimentou todos os presentes, aproveitou que era sua 

primeira sessão do ano e desejou ótima legislatura a todos e parabenizou o Exmo. Sr. Prefeito 

Nilson Gaspar pela elaboração do REFIS e o cumprimento de sua palavra em garantir que 

todos os munícipes de Indaiatuba tenham suas condições para garantirem seus pagamentos 

em dia, principalmente neste momento de pandemia, onde a arrecadação municipal diminuiu 

drasticamente. Agradeceu antecipadamente o voto favorável de todos os Vereadores da base 

do governo, finalizou desejando que o tom de trabalho nesta Casa Legislativa permaneça 

sendo de entendimento, objetivando sempre o melhor para o município e pediu aos munícipes 

que estiverem em dívida com a Prefeitura que procurem a Secretaria da Fazenda para se 

informar e tirar todas suas dúvidas. Colocado em votação, foi APROVADO (por unanimidade); 

Ato contínuo, o Sr. Presidente passou a palavra para 1ª Secretária para fazer a leitura do 

Requerimento apresentado e recebido em plenário que “Requer nos termos regimentais, 

notadamente o artigo 104, alterado pela Resolução nº 52/2011 e 56/2011, após ouvida a 

Casa, que a Sessão Ordinária do dia 17 de fevereiro de 2021, Quarta-Feira de Cinzas, seja 
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realizada no dia 18, quinta-feira, no horário regimental, às 18 horas. ” Colocado em votação, 

o requerimento foi APROVADO (por unanimidade). Com a palavra, o Sr. Presidente 

agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a se tratar, às sete horas e trinta e dois 

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 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Em 26 de janeiro de 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Com a proteção de Deus, declaro 

aberta a 3ª Sessão Extraordinária da 18ª Legislatura, do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e 

vinte e um. Para fazer a leitura do texto bíblico eu convido o professor Luiz Carlos. 

VEREADOR LUIZ CARLOS DA SILVA: Bom dia a todos: “Entrega teu caminho ao Senhor, 

confia nele e ele o fará”. Salmos, Capítulo 37, Versículo 5. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Nomeio os Senhores Vereadores 

Luiz Carlos Chiaparine e Doutor Othniel para que conduzam a esse Plenário os Senhores Arthur 

Machado Spíndola e Décio Rocha para confirmar o compromisso regimental de posse ao cargo 

de vereador assumido por eles no Departamento de Expediente da Câmara Municipal nos termos 

do artigo 8º, inciso III do Regimento Interno, aos sete de janeiro de dois mil e vinte e um. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Prometo exercer com a dedicação 

e lealdade o meu mandato, respeitando a Constituição e as leis e defendendo os interesses do 

município. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Assim o prometo. 

VEREADOR DÉCIO ROCHA DA SILVA: Assim o prometo. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Declaro os empossados os 

vereadores Arthur Machado Spíndola e Décio Rocha da Silva. Boa sorte. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Bom dia. Bom dia. Parabéns, viu? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Obrigado, doutor. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Nós vamos colocar em votação a 

composição das comissões. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Das permanentes. 
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SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Das permanentes. Em comum 

acordo com a maioria dos vereadores, separando o que cada vereador tem de intimidade com 

cada item, cada secretaria, nós vamos colocar em votação. Tudo bem? Acho que todos têm uma 

cópia. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Com a palavra a Senhora 

Secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: “Composição das comissões permanentes, 

artigo 57, inciso I, II, III e IV do Regimento Interno. Comissão de Justiça e Redação, presidente: 

Doutor Othniel Harfuch (DEM), relator: Doutor Luiz Carlos Chiaparine (MDB), membro: Arthur 

Machado Spíndola (PP). Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, 

presidente: Luiz Carlos Chiaparine (MDB), relatora: Silene Silvana Carvalini (PP), membro: 

Wilson José dos Santos (Republicanos). Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, 

presidente: Luiz Carlos da Silva (MDB), relator: Doutor Othniel Harfuch (DEM), membro: Ana 

Maria dos Santos Bannwart (Podemos). Comissão de Trânsito e Segurança, presidente: Leandro 

José Pinto (DEM), relator: Décio Rocha da Silva (Republicanos), membro: Ricardo Longatti 

França (Podemos). 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Está em discussão. Está em 

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

aprovação das comissões por ora formadas. As comissões foram aprovadas por unanimidade. 

Declaro empossados os membros das comissões. Para... Com a palavra da leitura das matérias, 

Ordem do Dia, Senhora Secretária. 

ORDEM DO DIA 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Ordem do Dia.  

Requerimento nº 1/2021, Hélio Alves Ribeiro, “Requer licença do cargo de vereador eleito para 

a legislatura 2021-2024”. Votação única simples. 

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

O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem. O requerimento está aprovado por unanimidade. Com a palavra a 

Senhora Secretária. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento nº 2/2021, Adalto Missias de 

Oliveira, “Requer licença do cargo de vereador eleito para a legislatura 2021-2024”. Votação 

única simples. 

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

O requerimento está em votação. Os favoráveis continuem como estão, os contrários se 

manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Veto nº 2/2020, Executivo Municipal, “Veto total 

aposto do Projeto de Lei nº 276/2020 de autoria do vereador João de Souza Neto que denomina 

Rua Sebastião Celloni o logradouro público do Loteamento Jardim Bem-te-vi, que especifica”. 

Votação única absoluta. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Já tem nome(F) as duas. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: As duas já têm. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): 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 Senhora Secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Veto nº 1/2021, Executivo Municipal, “Veto total 

aposto ao Projeto de Lei nº 284/2020 de autoria do vereador Hélio Alves Ribeiro que denomina 

Rua Gentil Gonçales o logradouro do loteamento denominado Jardim Laguna, que especifica”. 

Votação única absoluta. 

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

está em votação. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível] o requerimento de urgência. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Depois? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Os vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Eu arrumo lá depois. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Tá bom. Tranquilo. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O veto foi aprovado por 

unanimidade. Com a palavra a primeira secretária. 
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VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento de urgência: “A Mesa da Câmara 

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

Regimento Interno que o Projeto de Resolução nº 4/2021 de autoria da Mesa do Executivo 

Municipal tramite em regimento de urgência especial. Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2021”. 

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

O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a 

primeira secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Projeto de Lei nº 4/2021, do Executivo Municipal, 

“Altera a Lei nº 7.545, de 6 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Programa de Regularização 

Fiscal, Refis-2021, e dá outras providências”. Primeira votação simples. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É votação única, porque tem... 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: É votação única. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: É votação única. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Tem pedido de urgência especial. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): O projeto... É votação única, porque 

tem pedido de urgência especial. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo 

França. 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: Bom dia a todos, Sr. Presidente, Senhoritas 

Vereadoras, Senhora e Senhorita Vereadora, vereadores. Esse projeto é bastante importante, é 

o Refis. É um dos projetos que votamos já em regime de urgência no primeiro dia. É um projeto 

que agora tivemos o período necessário para avaliar a mudança no Refis que acabamos de 

aprovar, por isso fomos favoráveis ao regime de urgência, diferente do começo, da primeira vez, 

no começo desse mês. Acho que é fundamental a gente sempre ter tempo para avaliar, discutir, 

melhorar as matérias. É óbvio que agora que já temos um Refis em andamento é 

supernecessário acelerar o processo para melhorá-lo. A questão vem literalmente para melhorar, 

diminuindo um pouco mais as taxas de juros, ainda mantendo longe daquela curva que seria 

ideal de ficar longe de uma situação onde o munícipe possa optar intencionalmente por não 

pagar, usar esse valor financeiro durante alguns anos para especular no mercado financeiro ou 

até mesmo fazer uma renda fixa que dá um retorno maior do que a multa. Então a gente não... 

A gente tem que tentar eliminar multas, ajudar as pessoas a pegarem suas dívidas, mas não ao 
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ponto de fomentar que as pessoas se planejem a não pagar para pagar no futuro, com os 

descontos sendo mais benéficos do que honrar, igual a maioria da população faz no seu dia a 

dia, honrar seus compromissos. Então o projeto melhora essa questão, ainda mantendo longe 

desse ponto que seria prejudicial para a nossa população que paga em dia, melhorando ainda 

mais o Refis aí para justamente a população conseguir arcar com esse custo nesse momento 

tão difícil, principalmente essas pessoas que tiveram dificuldade em dois mil e vinte por conta da 

pandemia. Então acho que o projeto vem a ser melhorado e terá o voto favorável de toda a 

oposição. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Com a palavra o líder do governo, 

Arthur Spíndola. 

VEREADOR ARTHUR MACHADO SPÍNDOLA: Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os 

vereadores, aos funcionários que nos acompanham, muito obrigado pela presença. A toda a 

imprensa que nos acompanha on-line, aos munícipes. Como é a primeira sessão do ano que eu 

participo, quero aproveitar e desejar uma ótima legislatura a todos nós, que sejam anos muito 

bons para a nossa cidade de Indaiatuba e que a gente possa desenvolver sempre os melhores 

trabalhos possíveis.  

Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o prefeito Nilson Gaspar pela elaboração do Refis. A 

gente sabe que nós estamos em um momento de pandemia, no qual a arrecadação de todos os 

municípios, principalmente por conta da economia, diminuiu drasticamente. E mesmo assim o 

prefeito manteve a palavra e está fazendo esse programa de refinanciamento para exatamente, 

como o vereador Ricardo colocou, a população possa efetivamente pagar os seus débitos, os 

seus tributos e não incorram em juros, em correção monetária, principalmente nesse câmbio 

maluco que nós estamos vivendo, cada vez o real vale menos. Então a gente tem que 

parabenizar iniciativas como essa, o cumprimento de palavra do prefeito e garantir que todos os 

munícipes de Indaiatuba terão, sim, suas condições revisadas dentro desse Refis, para ser o 

melhor possível para os munícipes. Mas lembrar também que a prefeitura, ela não pode se servir 

de instituição financeira benéfica, benevolente, né? Nós precisamos que esses fundos cheguem 

para a prefeitura, para que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos. E como eu disse, 

em um momento de pandemia, com a arrecadação caindo da forma como caiu, a gente tem que 

se utilizar de todas as ferramentas possíveis para conseguir manter a prefeitura funcionando e o 

estado funcionando. Quero agradecer, de novo, o voto favorável de todos os vereadores aqui do 

governo. Vai ser um prazer trabalhar com todos vocês, e também da nossa oposição, que seja 

assim o tom daqui para frente, que seja de entendimento, seja sempre o melhor para o nosso 
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município. Agradeço o voto favorável de todos. E espero todos que tenham esses tipos de 

problema de financiamento, de impostos dentro da prefeitura, por favor, procurem o setor de 

dívida ativa, procurem o setor de fazenda, que eu tenho certeza que vai ser muito importante 

para todos que a gente comece o nosso ano sem débitos, limpos, para garantir um bom dois mil 

e vinte e um, que ele seja muito melhor que dois mil e vinte. Um forte abraço a todos e uma boa 

legislatura. 

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

projeto está em votação. Votação única simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Nós temos um requerimento para 

entrar em votação aqui, porque a nossa Sessão Ordinária seria na Quarta-Feira de Cinzas, e até 

o meio-dia é ponto facultativo. E nós vamos ler esse requerimento e colocar em votação para 

mudar de quarta-feira para quinta, dia dezessete, ok? 

VEREADOR RICARDO LONGATTI FRANÇA: O horário(F)? 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Dia dezoito. O horário é o mesmo, 

às dezoito horas. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Horário regimental. 

SENHOR PRESIDENTE (JORGE LUIS LEPINSK (PEPO)): Para a leitura do requerimento, a 

Senhora Secretária. 

VEREADORA SILENE SILVANA CARVALINI: Requerimento: “Requeremos nos termos 

regimentais, notadamente o artigo 104, alterado pela Resolução nº 52/2011 e 56/2011, após 

ouvida a Casa, que a Sessão Ordinária do dia 17 de fevereiro de 2021, Quarta-Feira de Cinzas, 

seja realizada no dia 18, quinta-feira, no horário regimental, às 18 horas. O presente 

requerimento para sua deliberação deve ser subscrito por no mínimo dois terços dos vereadores 

e deverá ser aprovada pelo Plenário por maioria simples, necessitando por disposição legal que 

seja dada ampla divulgação de alteração aprovada. Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2021”. 

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

O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade.  
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Nada mais a tratar, declaro encerrada a 3ª Sessão Extraordinária da 18ª Legislatura, de vinte e 

seis de janeiro de dois mil e um (sic). 

[Encerra-se a Sessão às 7 horas e 32 minutos] 

 

 

LEGENDA: 

(F) fonética 

-- interrupção da fala 

(sic) desse modo, assim mesmo  

 


