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2ª. SESSÃO ORDINÁRIA 
10 de fevereiro de 2020 – segunda-feira – 18h30min 

PAUTA – PRESIDENTE E ASSESSOR 
 

1ª. PARTE – ABERTURA 
1. PRESIDENTE: Boa-noite, Senhores Vereadores, cidadãos presentes e internautas. 
É com prazer que damos início à 2ª. Sessão Ordinária da 4ª. Sessão Legislativa da 
Legislatura 2017-2020. 
 
2. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Primeiro Secretário, Vereador SIDNEI 
FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que proceda à chamada geral dos Senhores 
Vereadores para verificação do quórum regimental. (...) 
 
 2.1 SECRETÁRIO: Boa-noite, Senhores Vereadores, cidadãos presentes, 
internautas e ouvintes da Rádio Educadora. (Fazer a chamada). 
 
 2.2 SECRETÁRIO: Há número legal, Senhor Presidente. 
 
 2.3 ASSESSOR ANOTA: ____ (número de Vereadores presentes). 
 

3. PRESIDENTE: Havendo número legal e, invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a presente Sessão, solicitando ao Vereador .......................................................... que faça a 
leitura de uma mensagem religiosa na abertura dos trabalhos legislativos. (...) 
 

2ª. PARTE – ORDEM DO DIA 
4. PRESIDENTE: Não havendo PROJETOS a serem discutidos e votados, solicito ao 
Senhor Secretário que proceda à leitura dos REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES em 
pauta. (...) 

 
4.1 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 14/2020 - 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, No último dia 5 
de fevereiro, recebemos da Associação de Moradores do bairro Jardim Alves um abaixo-
assinado (Documento anexo) solicitando o asfaltamento das ruas D. João VI e Vitória 
Régia, o que trará benefícios à comunidade, oferecendo qualidade de vida à população 
que lá reside. Assim sendo, buscando atender à reivindicação dos moradores do referido 
bairro e diante da necessidade do asfalto na localidade, o Vereador que abaixo assina, 
com base no Artigo 110 do Regimento Interno, requer à Mesa o envio de ofício ao 
PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. A 
pavimentação das referidas ruas do bairro Jardim Alves constam do cronograma de 
obras para 2020?; 2. Caso não conste, é possível realizar o asfaltamento das 
mencionadas vias públicas no decorrer do corrente Exercício? e 3. Em caso de 
impossibilidade de execução do serviço, favor apresentar justificativa.                                            
Jacarezinho/PR, 6 de fevereiro de 2020. FÚLVIO BOBERG - Vereador/MDB ”. 
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4.2 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 14/2020. (...) Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Solicito 
ao Senhor Secretário que faça a chamada nominal dos Vereadores; os favoráveis devem 
dizer “sim” e os contrários devem dizer “não”. (...). 
ASSESSOR ANOTA: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

TABELA DE VOTAÇÃO 
Vereadores Sim Não 

1. ANDRÉ DE SOUSA MELO   
2. DIOGO AUGUSTO BIATO FILHO     
3. EDILSON DA LUZ   
4. FÚLVIO BOBERG – Presidente* NÃO VOTA   
5. JOSÉ IZAÍAS GOMES – “ZOLA”   
6. LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO   
7. NILTON APARECIDO STEIN   
8. PATRÍCIA MARTONI   
9. “CHIQUINHO MECÂNICO” – SIDNEI FRANCISQUINHO   

*(Só vota em casos de 2/3 (dois terços), maioria absoluta, empate e eleição – Regimento 
Interno, Artigo 35) 
PRESIDENTE: Aprovado/Rejeitado por__________________________________________ 
 

4.3 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 15/2020 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento Interno, vem, respeitosamente, 
requerer à Mesa, o envio de ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e 
à EMPRESA CONSTRUTORA GARRA S/C LTDA, a fim de obter informações relacionadas 
ao funcionário terceirizado LEONEL CARFI, solicitando-lhes o seguinte: 1. Cópia da 
folha de pagamento e do registro do livro-ponto referente aos meses de outubro/2019 a 
fevereiro/2020. Jacarezinho/PR, 7 de fevereiro de 2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – 
“CHIQUINHO MECÂNICO” - Vereador/PODEMOS ”. 

 
4.4 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 15/2020. (...) Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Solicito 
ao Senhor Secretário que faça a chamada nominal dos Vereadores; os favoráveis devem 
dizer “sim” e os contrários devem dizer “não”. (...). 
ASSESSOR ANOTA: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

TABELA DE VOTAÇÃO 
Vereadores Sim Não 

1. ANDRÉ DE SOUSA MELO   
2. DIOGO AUGUSTO BIATO FILHO     
3. EDILSON DA LUZ   
4. FÚLVIO BOBERG – Presidente* NÃO VOTA   
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5. JOSÉ IZAÍAS GOMES – “ZOLA”   
6. LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO   
7. NILTON APARECIDO STEIN   
8. PATRÍCIA MARTONI   
9. “CHIQUINHO MECÂNICO” – SIDNEI FRANCISQUINHO   

*(Só vota em casos de 2/3 (dois terços), maioria absoluta, empate e eleição – Regimento 
Interno, Artigo 35) 
PRESIDENTE: Aprovado/Rejeitado por__________________________________________ 
 

5. PRESIDENTE: O espaço está aberto para a formulação dos REQUERIMENTOS 
VERBAIS dos Senhores Vereadores, destinados à apresentação de votos de louvor, 
congratulações, protesto e manifestação de pesar (sem discussão – só votação), nos 
termos do Artigo 110, § 2º., e do Artigo 146, inciso I do Regimento Interno. Solicito aos 
Vereadores que, ao formularem seus pedidos, informem no mínimo o nome completo 
do destinatário e respectivo endereço, bem como, de forma objetiva, o motivo de 
suas congratulações ou protesto, a fim de que não haja equívoco no encaminhamento 
dos respectivos ofícios. (...) Com a palavra o Vereador ... (...) 
 

1 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 
____________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de pesar) 
ao(à) Senhor(a)___________________________________________________________________ (nome da 
pessoa), em razão de ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________(motivos). 

1.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 

 
2 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

____________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de pesar) 
ao(à) Senhor(a)___________________________________________________________________ (nome da 
pessoa), em razão de ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________(motivos). 

2.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 

 
3 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

____________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de pesar) 
ao(à) Senhor(a)___________________________________________________________________ (nome da 
pessoa), em razão de ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________(motivos). 

3.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
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Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 
 
4 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

____________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de pesar) 
ao(à) Senhor(a)___________________________________________________________________ (nome da 
pessoa), em razão de ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________(motivos). 

4.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 

 

5 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 
____________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de pesar) 
ao(à) Senhor(a)___________________________________________________________________ (nome da 
pessoa), em razão de ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________(motivos). 

5.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 

 
6 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

____________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de pesar) 
ao(à) Senhor(a)___________________________________________________________________ (nome da 
pessoa), em razão de ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________(motivos). 

6.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 

 
7 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

____________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de pesar) 
ao(à) Senhor(a)___________________________________________________________________ (nome da 
pessoa), em razão de ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________(motivos). 

7.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 
 

8 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 
____________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de pesar) 
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ao(à) Senhor(a)___________________________________________________________________ (nome da 
pessoa), em razão de ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________(motivos). 

8.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 
 
9 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

____________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de pesar) 
ao(à) Senhor(a)___________________________________________________________________ (nome da 
pessoa), em razão de ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________(motivos). 

9.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 
 

10 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 
____________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de pesar) 
ao(à) Senhor(a)___________________________________________________________________ (nome da 
pessoa), em razão de ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________(motivos). 

10.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 

 
3ª. PARTE – PALAVRA LIVRE 

6. PRESIDENTE: Este é o momento da Palavra Livre, que, segundo o Regimento, 
destina-se ao encaminhamento ou justificativa de proposição, ou, ainda, para o debate 
de assuntos de interesse público. Cada Vereador tem 10 (dez) minutos para se 
manifestar neste período, de acordo com o Artigo 162, inciso VI do Regimento. A palavra 
está livre aos Senhores Vereadores. Com a palavra o Vereador ... (...) 

6.1  Palavra Livre – ASSESSOR ANOTA: 
1. Vereador: ____________________________________________________________________ 

Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

2. Vereador: ____________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

3. Vereador: ____________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

4. Vereador: ____________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

5. Vereador: ____________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

6. Vereador: ____________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

7. Vereador: ____________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

8. Vereador: ____________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

9. Vereador: ____________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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4ª. PARTE – EXPEDIENTE 
7. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do 
EXPEDIENTE DO DIA, a começar pelas Correspondências Expedidas. (...) 

 
7.1 SECRETÁRIO: Certidão 1/2020, Ofícios da Mesa 3 a 6/2020, Ofício da 

Presidência 5/2020, Ofício de Vereador 8/2020 e Portaria 2/2020. 
 
8. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura resumida das 
Correspondências Recebidas, nos termos do Artigo 142 do Regimento. (...) 
 
 8.1 SECRETÁRIO: 
 
Edital 1/2020 

Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho e FÚLVIO 
BOBERG – Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho 
Assunto: Convidam a população e as entidades representativas do Município, para 
participarem da Audiência Pública, que acontecerá no dia 20 de fevereiro de 2020, às 
14h00, no Auditório da Câmara Municipal de Jacarezinho, para apresentação e avaliação 
do cumprimento das metas Fiscais do 3°. Quadrimestre de 2019. 
 
Ofício 4/2020-SEPLAN 
Remetente: VICENTE ESTANISLAU RIBEIRO – Secretário Municipal de Planejamento 

Assunto: Encaminha dois exemplares da Lei Orçamentária Anual – LOA, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e do Plano Plurianual – PPA, para o Exercício Financeiro 
de 2020. 
 
Requerimento 
Remetente: Associação dos Moradores do bairro Jardim Alves 
Assunto: Apresenta abaixo-assinado solicitando o asfaltamento das ruas D. João VI e 
Vitória Régia 
 
9. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura das INDICAÇÕES em 
pauta, que serão encaminhadas a quem de direito, na forma regimental. 
 
 9.1 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 4/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador abaixo assinado, com base no Artigo 109 
do Regimento Interno e considerando os índices alarmantes de Dengue em nossa cidade, 
INDICA à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, sugerindo a 
apresentação de Projeto de Lei conforme a Minuta anexa, visando estabelecer medidas 
de combate, controle e prevenção da proliferação do mosquito Aedes Aegypti, 
transmissor da Dengue e de outras doenças. Jacarezinho/PR, 5 de fevereiro de 2020. 
EDILSON DA LUZ – Vereador/DEM”. 
 

5ª. PARTE – ENCERRAMENTO 
10. PRESIDENTE: Nada mais havendo a tratar, está encerrada a Sessão. 


