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6ª. SESSÃO ORDINÁRIA 
16 de março 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 6ª. Sessão Ordinária da 4ª. Sessão Legislativa da 
Legislatura 2017-2020. Hoje, 16 de março, é o Dia Nacional de Conscientização sobre as 

Mudanças Climáticas e o Dia Nacional do Ouvidor. 

 
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: Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura das 
PROPOSIÇÕES em pauta. (...) 
 

4.1 SECRETÁRIO: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 93/2019, que autoriza a 
doação de uma área de terras à Associação dos Fornecedores e Plantadores de Cana 
Paranapanema - CANAPAR, lido no Expediente da Sessão Ordinária de 16 de dezembro 
de 2019, com Pareceres favoráveis emitidos pela Comissão de Redação, Legislação e 
Justiça e pela Comissão de Finanças e Orçamento. 
 

4.2 PRESIDENTE: Está em Primeira Discussão o PROJETO DE LEI DO 
EXECUTIVO 93/2019. (...) 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: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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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: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 1/2020, que altera incisos 
do Artigo 2°. da Lei Municipal 3.731, de 17 de dezembro de 2019, com o fim de corrigir 
transcrições incorretas do número de alguns Lotes de terras referidos no Projeto de Lei 
original, lido no Expediente da Sessão Ordinária de 17 de fevereiro de 2020, com 
Pareceres favoráveis emitidos pela Comissão de Redação, Legislação e Justiça e pela 
Comissão de Finanças e Orçamento. 

 
4.4 PRESIDENTE: Está em Primeira Discussão o PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO 1/2020. (...) 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. FÚLVI 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__________________________________________ 
 

4.5 SECRETÁRIO: “MOÇÃO DE APLAUSOS 1/2020 - Excelentíssimo Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base 
no Artigo 112 do Regimento Interno, REQUER à Mesa, após deliberação do Plenário, a 
concessão de MOÇÃO DE APLAUSOS aos seguintes Policiais Militares que foram 
destaque durante o ano 2019, por terem praticado atos de bravura e/ou ações que vão 
além das respectivas alçadas: Segundo-Sargento FÁBIO JOSÉ DE LIMA, Cabo LUCIANO 
CORRÊA e Soldados ERICK DE OLIVEIRA FARIAS, ÉDER ROGÉRIO DOS SANTOS, WILSON 
FONTANELLI NETO, RICARDO ZERGER, ERIK CÂNDIDO DE LIMA, RICARDO DANIEL, 
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, LUCAS HENRIQUE DA COSTA, FÁBIO APARECIDO DA 
SILVA, BENEDITO APARECIDO DA COSTA e ADAIR DOS SANTOS. Em caso de aprovação, 
requer seja efetuado contato com o 2°. Batalhão de Polícia Militar para, em acordo com 
os homenageados, agendar a Entrega Solene dos Certificados correspondentes a esta 
Moção de Aplausos, nos termos do Artigo 112, § 1°. do Regimento Interno. Ainda, aos 
Policiais que não puderem comparecer na Solenidade, requer o envio dos respectivos 
Certificados pelos Correios. Sede da Câmara Municipal de Jacarezinho/PR, 9 de março de 
2020. EDILSON DA LUZ - Vereador/DEM”. 
 

4.6 PRESIDENTE: Está em Única Discussão a MOÇÃO DE APLAUSOS 1/2020. 
(...) 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: Aprovada/Rejeitada por__________________________________________ 

 
4.7 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 22/2020 - 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento Interno e considerando o intenso 
fluxo de veículos de pequeno e grande porte que trafegam em alta velocidade pela 
Rodovia BR-153, entre Jacarezinho/PR e Ourinhos/SP, expondo a grande perigo a vida e 
a integridade física dos pedestres, motoristas e passageiros que circulam em sua 
extensão; considerando, ainda, a grande quantidade de trabalhadores que precisam 
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atravessar a rodovia para uso de transporte coletivo, tendo em vista a existência de 
várias empresas entre os quilômetros 8,5 e 10,5 da BR-153; requer à Mesa o envio de 
ofício ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – 
DER/PR e à Empresa Concessionária de Rodovias do Norte – ECONORTE, 
solicitando-lhes as seguintes informações: 1. É possível proceder à instalação de 
redutores de velocidade, passarela ou até mesmo um trevo no trecho compreendido 
entre as Empresas BBA Indústria Opoterápica, Agro Alfa e Dallon (KM 8 - Parque 
Industrial), a fim de reduzir o iminente risco à vida das pessoas que precisam efetuar a 
travessia da BR-153? e 2. Há possibilidade de fazer obras de transposição e melhorias na 
sinalização da Rodovia, a fim de garantir maior segurança na entrada e saída dos 
veículos e pedestres? Jacarezinho/PR, 9 de março de 2020. LUIZ CARLOS DO 
NASCIMENTO - Vereador/PDT”. 
 

4.8 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 22/2020. (...) 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__________________________________________ 
 

4.9 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 23/2020 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, A violência 
contra a mulher é uma realidade que penumbra toda a história da civilização, desde os 
mais primórdios tempos. Nos últimos anos, a nação brasileira teve um grande avanço no 
combate e prevenção da violência doméstica com a instituição da Lei Maria da Penha. 
Contudo, ainda há muito a ser feito em favor da preservação da vida e da integridade 
física e mental da mulher. A criação das Delegacias Especializadas de Atendimento às 
Mulheres constitui medida que aproxima as vítimas de violência ao acesso à Justiça e 
promove a disseminação do conhecimento sobre os direitos da mulher. Em nossa cidade, 
o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica é realizado no mesmo prédio 
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onde funciona a Delegacia de Polícia Civil. A separação dos ambientes poderia trazer 
grandes benefícios às mulheres que precisam recorrer à autoridade policial civil, pois 
muitas delas deixam de comunicar a ocorrência de crimes por mero constrangimento. 
Da mesma forma, a Cadeia Pública de Jacarezinho abriga homens e mulheres, 
necessitando, com urgência, da implantação de um estabelecimento prisional em local 
apartado, para a preservação da dignidade e da segurança das detentas. Além disso, as 
mulheres possuem necessidades distintas e carecem de tratamentos específicos, dada a 
sua condição fisiológica. Com base nessas constatações e fundamentado no Artigo 110 
do Regimento Interno, o Vereador que abaixo assina requer à Mesa o envio de ofício ao 
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ e à ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
PARANÁ, solicitando-lhes a seguinte informação: 1. Há possibilidade de se promover a 
mudança de local da Delegacia da Mulher e da Cadeia Feminina, separando-as da 
Delegacia de Polícia Civil e da Cadeia Pública de Jacarezinho? Em caso de 
impossibilidade, favor apresentar justificativa. Jacarezinho/PR, 12 de março de 2020. 
NILTON APARECIDO STEIN - Vereador/PT”. 

 
4.10 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 23/2020. (...) 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__________________________________________ 
 

4.11 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 24/2020 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, De acordo com a 
Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha, os Municípios poderão criar casas-abrigos para 
mulheres e seus respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e 
familiar, no intuito de assegurar-lhes o bem-estar físico, psicológico e social, 
proporcionando-lhes um ambiente acolhedor e seguro. Assim sendo, o Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento, requer à Mesa o envio de ofício ao 
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PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe a seguinte informação: 1. Haveria 
possibilidade de se criar em nossa cidade uma Casa-Abrigo para acolher provisória e 
emergencialmente mulheres e seus filhos menores que enfrentam a violência doméstica 
e se encontrem sob ameaça? e 2. Em caso de impossibilidade para se executar a referida 
medida de proteção, favor apresentar justificativa. Jacarezinho/PR, 11 de março de 
2020. NILTON APARECIDO STEIN - Vereador/PT”. 

 
4.12 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 24/2020. (...) 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__________________________________________ 
 

4.13 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 25/2020 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, No âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS, os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e os Agentes de 
Combate a Endemias – ACEs exercem atividades importantes e indispensáveis nos 
Municípios. Ambos trabalham para facilitar o acesso da população à saúde, prevenindo 
doenças. Assim sendo, no sentido de valorizar esses profissionais de nossa comunidade, 
o Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento, requer à Mesa o 
envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes 
informações: 1. O Município recebe do Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional 
de Saúde, algum incentivo que é repassado a título de custeio para as ações em saúde 
desenvolvidas pelos referidos Agentes? 2. Se a reposta for afirmativa, seria possível o 
Município apresentar um projeto de lei autorizando a transferência desses valores aos 
Agentes, a título de incentivo adicional de pagamento obrigatório? e 3. Em caso de 
impossibilidade para se executar referida proposição, favor apresentar justificativa. 
Jacarezinho/PR, 12 de março de 2020. EDILSON DA LUZ - Vereador/DEM”. 
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4.14 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 25/2020. (...) 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__________________________________________ 
 

4.15 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 26/2020 -  
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento Interno e considerando que 
recentemente foi realizado o recapeamento do asfalto da Rua Padre Melo e até o 
momento a sinalização horizontal não foi restaurada, requer à Mesa o envio de ofício ao 
PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe a seguinte informação: 1. Quando será 
realizado o restabelecimento da sinalização horizontal da referida via pública? 2. Existe 
a possibilidade de sinalizar a vaga de estacionamento para carga e descarga em frente ao 
número 697, na Rua Padre Melo? 3. Em caso de impossibilidade, favor apresentar 
justificativa. Jacarezinho/PR, 10 de março de 2020. NILTON APARECIDO STEIN 
Vereador/PT”. 
 

4.16 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 26/2020. (...) 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   
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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__________________________________________ 
 
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 ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
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____________________________________(motivos). 
3.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 

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 __________________________. 
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8 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). 

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: Ofícios da Mesa 28 a 34/2020, Ofício da Presidência 

14/2020 e Ofícios de Vereador 11 a 14/2020. 
 
8. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura resumida das 
Correspondências Recebidas, nos termos do Artigo 142 do Regimento. (...) 
 
 8.1 SECRETÁRIO: 
 
Ofício 209/2020-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 9/2020, que revoga os Artigos 
11, inciso II e 13 da Lei Municipal 1.467, de 7 de junho de 2001, e reformula o Programa 
de Desenvolvimento rural - "Pró-Campo", visando o fomento da produção agropecuária 
do Município de Jacarezinho. 
 
Ofício 144/2020-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 5/2020, que dispõe sobre o 
reajuste salarial dos Servidores Públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo 
do Município de Jacarezinho. 
 
Ofício 57/2020-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta respostas aos seguintes Requerimentos: 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 3/2020, apresentado pelo Vereador JOSÉ 
IZAÍAS GOMES - “Zola”, que indagou sobre o Pregão Presencial 14/2019, cujo objeto foi a 
aquisição de materiais escolares e de expediente para a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes. O Prefeito informou que os materiais escolares foram 
distribuídos e entregues aos alunos matriculados nas Instituições Municipais de Ensino, 
de acordo com a solicitação dos pais ou responsáveis junto à Direção da Escola. Relatou 
também que os materiais distribuídos aos alunos durante o ano letivo foram: lápis de 
escrever, lápis de cor, borracha, cadernos e papel sulfite, e que o valor total despendido 
com a compra de materiais escolares durante o Exercício 2019 foi de R$ 123.661,60, 
dividido da seguinte forma: R$ 72.691,60 para material escolar e R$ 50.970,00 para 
papel sulfite; 

 
- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 7/2020, de autoria do Vereador NILTON 

APARECIDO STEIN, que questionou sobre a possibilidade de ser realizada a manutenção 
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nas calçadas e a construção de muros em torno do CMEI Cantinho Meu. O Prefeito 
informou que será realizado um estudo orçamentário para verificação da possibilidade; 
 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 8/2020, de autoria do Vereador NILTON 
APARECIDO STEIN, que indagou o motivo pelo qual a “Supercreche” ainda não está em 
funcionamento e se há previsão para o início das aulas. O Prefeito informou que a 
“Supercreche” está passando por manutenção e serviços de limpeza em sua estrutura, 
sendo que a previsão para o funcionamento é para o final do mês de março de 2020. 
Informou, ainda, que está sendo realizada a transferência dos móveis e materiais da 
EMEI Pedacinho do Céu para o espaço físico da Supercreche; 

 
- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 9/2020, de autoria dos Vereadores ANDRÉ 

DE SOUSA MELO e SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que questionaram 
sobre a aquisição de uma bomba de água instalada no Centro de Eventos. O Secretário 
Municipal do Comércio, Indústria, Turismo e Serviços informou que a bomba d’água, 
bem como o seu motor e o painel de comando do poço artesiano do Centro de Eventos 
foram adquiridos junto à Empresa MICHEL PAULINO ALGOZO. Relatou, ainda, que os 
equipamentos foram danificados por uma descarga elétrica (raio) às vésperas da 
realização da FICAFÉ, em 1°. de outubro de 2019. Por esse motivo, a Empresa se 
prontificou a substituí-los de imediato. O Secretário informou que, com a retirada da 
bomba, verificou-se que além de o raio ter queimado todo o equipamento, o nível de 
água do poço artesiano também havia baixado, o que tornou necessária a aquisição de 
mais alguns metros de encanamento. Explicou que, devido à situação emergencial, uma 
vez que a Ficafé e a GenuisCon poderiam ser canceladas ou ao menos adiadas em virtude 
da falta de água, o que causaria irreparáveis transtornos aos dois eventos, e, por não 
haver tempo hábil para os procedimentos licitatórios, a compra foi autorizada. Por fim, 
afirmou que, por esse motivo, após a aprovação de reforço de dotação orçamentária pelo 
Legislativo, solicitou-se a autorização de empenho junto ao Controle Interno do 
Município, e, posteriormente, a emissão da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, cujas 
cópias foram anexadas à resposta. 

 
Ofício 63/2020-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta respostas aos seguintes Requerimentos: 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 14/2020, de autoria do Vereador FÚLVIO 
BOBERG, que perguntou se o asfaltamento das Ruas D. João VI e Vitória Régia, no Bairro 
Jardim Alves, consta do cronograma de obras para 2020. O Secretário Municipal de 
Conservação Urbana informou que consta como prioridade o asfalto das referidas ruas e 
apresentou cópia do Ofício encaminhado ao Governo do Estado solicitando recursos. 
Informou, também, que aguarda a destinação de recursos por meio de emenda 
parlamentar; 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 16/2020, de autoria do Vereador NILTON 
APARECIDO STEIN, que questionou o motivo pelo qual ainda não foi realizado o 
recapeamento asfáltico das ruas do Conjunto Habitacional Anita Moreira. Em resposta, o 
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Secretário Municipal de Conservação Urbana informou que está aguardando a licitação 
dos materiais necessários, tais como: pó de pedra, pedrisco e emulsão asfáltica, e que o 
recapeamento consta do cronograma previsto para 2020, porém, dependerá de 
disponibilidade orçamentária. Anexou cópia dos Orçamentos para a execução da 
referida obra; 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 17/2020, de autoria do Vereador NILTON 
APARECIDO STEIN, que perguntou para quando estão previstos os trabalhos de 
sinalização da Avenida Dr. Tito, bem como solicitou o encaminhamento do Cronograma 
completo referente à sinalização viária da cidade, especialmente do Conjunto 
Habitacional Anita Moreira. O Secretário Municipal de Conservação Urbana informou 
que a sinalização do Bairro mencionado está prevista para os meses de março e abril de 
2020. 

 
Ofício 23/2020 
Remetente: NELSON PEREIRA CARDOZO – Presidente da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Jacarezinho - APAE 
Assunto: Agradece ao Vereador SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico” pelas 
congratulações recebidas em razão da posse da nova Diretoria da APAE, e aos demais 
Vereadores, pela aprovação do referido Requerimento. 
 
Ofício 164/2020 
Remetente: GUSTAVO DE CARVALHO GUADANHIN – Procurador da República 
Assunto: Responde o Ofício 17/2020 da Mesa da Câmara, que encaminhou voto de 
protesto ao Procurador, em razão da denúncia contra o Diretor Geral RODOLFO 
FIORUCCI, do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho. O Procurador afirma 
que não foi apresentada denúncia nem encaminhada determinação ou pedido de 
investigação contra o referido profissional, mas sim um pedido de informações acerca 
do que existia dentro do Instituto, dado que o cargo por ele ocupado foi a razão 
determinante para que a denúncia popular chegasse ao Ministério Público. Esclarece 
que em nenhum momento imputou ao Diretor a prática de conduta prevista no Artigo 26 
da Lei de Segurança Nacional, nem cerceou seu direito à liberdade de expressão. 
 
Ofício 13/2020-SL 
Remetente: Vereador EDILSON DA LUZ 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 4/2020, que institui o Dia 
Municipal da Fibromialgia e garante atendimento e vagas de estacionamento 
preferenciais aos respectivos portadores. 
 
Ofício 14/2020-SL 
Remetente: Vereador EDILSON DA LUZ 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 5/2020, que visa instituir o 
Programa de Capacitação Legislativa na Câmara Municipal de Jacarezinho. 
 
9. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura das INDICAÇÕES em 
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pauta, que serão encaminhadas a quem de direito, na forma regimental. 
 

9.1 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 7/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Jacarezinho, Como se sabe, o transporte público de estudantes é 
uma atividade de alto risco, que gera grande responsabilidade para o motorista e para a 
Administração Pública. São frequentes as notícias de acidentes envolvendo veículos que 
fazem o transporte escolar, sendo muitos deles com perdas humanas. Toda a atenção 
que um motorista, necessariamente, precisa ter, fica prejudicada em virtude da dupla 
função que é obrigado a desempenhar: dirigir e cuidar dos alunos. Diante da grande 
necessidade de se garantir a segurança dos estudantes e com base no Artigo 109 do 
Regimento Interno, o Vereador que abaixo assina INDICA à Mesa o envio de ofício ao 
PREFEITO DE JACAREZINHO, sugerindo a apresentação de um projeto de lei que vise 
criar o cargo de Monitor de Transporte Escolar no Quadro de Servidores do Executivo 
Municipal, visando ao acompanhamento dos estudantes da Rede Municipal de Ensino 
em todos os veículos que realizam o transporte escolar neste Município. A presença de 
Monitores nos veículos escolares é fundamental para a segurança e para a manutenção 
da ordem dentro do veículo, reduzindo, consideravelmente, o risco de acidentes, já que 
os motoristas poderão manter-se atentos apenas à direção. Anexo, apresentamos o 
ANTEPROJETO DE LEI 1/2020, que visa alterar dispositivos da Lei Municipal 
2.480/2011 - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Municipais, 
criando o cargo de Monitor de Transporte Escolar. Jacarezinho/PR, 12 de março de 
2020. NILTON APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 

 
9.2 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 8/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 109 
do Regimento Interno e tendo em vista a importância da capacitação dos Servidores 
Públicos em geral, especialmente dos Professores, responsáveis diretos pela qualidade 
da Educação Pública; considerando, ainda, que os Cursos de Pós-Graduação Stricto 
Sensu exigem intensa dedicação e tempo do estudante, especialmente o Mestrado e o 
Doutorado; INDICA à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, sugerindo a 
apresentação de Projeto de Lei com a finalidade de inserir no Plano de Carreira dos 
Servidores e dos Professores a licença remunerada para frequência a Cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu, o que, sem dúvida, irá enriquecer a sua atuação no âmbito da 
Administração Pública Municipal. Jacarezinho/PR, 13 de março de 2020. NILTON 
APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 

 
5ª. PARTE – ENCERRAMENTO 

10. PRESIDENTE: Nada mais havendo a tratar, está encerrada a Sessão. 


