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3ª. SESSÃO ORDINÁRIA 

17 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 3ª. 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: Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura das 
PROPOSIÇÕES em pauta. (...) 
 

4.1 SECRETÁRIO: PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 1/2020, apresentado pela 
Mesa, que autoriza o Poder Legislativo a conceder revisão salarial no percentual de 10%, 
a título de recomposição das perdas inflacionárias acumuladas ao longo do ano 2019, 
lido no Expediente da Sessão Ordinária de 3 de fevereiro de 2020, 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 
LEGISLATIVO 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: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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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 LEGISLATIVO 2/2020, apresentado pela 

Mesa, que autoriza o Poder Legislativo e o Poder Executivo a concederem revisão de 
4,31% no subsídio dos Vereadores, do Presidente da Câmara, do Prefeito, do Vice-
Prefeito e Secretários Municipais, a título de recomposição das perdas inflacionárias 
acumuladas ao longo do ano 2019, lido no Expediente da Sessão Ordinária de 3 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 
LEGISLATIVO 2/2020. (...) 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__________________________________________ 
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4.5 SECRETÁRIO: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 1/2020, de autoria do 
Vereador FÚLVIO BOBERG, que altera as alíneas “a” do inciso III e “a” do inciso V do 
Artigo 22 da Lei Complementar 73, de 21 de dezembro de 2018, diminuindo a metragem 
mínima das faixas de acesso em mão dupla e das vagas para estacionamento de veículos, 
lido no Expediente da Sessão Ordinária de 3 de fevereiro de 2020, com Pareceres 
favoráveis emitidos pela Comissão de Redação, Legislação e Justiça e pela Comissão de 
Finanças e Orçamento. 
 

4.6 PRESIDENTE: Está em Primeira Discussão o PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR 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* VOTA – maioria absoluta 
(Art. 163, § 2°., inciso I do Regimento Interno) 

  

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__________________________________________ 

 
4.7 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 16/2020 - 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, De acordo com a 
resposta apresentada ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 116/2019 (documentos 
anexos), já estava previsto o recapeamento das ruas do Conjunto Habitacional Anita 
Moreira, cuja pavimentação encontra-se bastante danificada, porém, nenhuma 
providência foi tomada até o momento. Sendo assim e, considerando os inúmeros 
pedidos de moradores do referido Bairro, que se sentem prejudicados pela situação, 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. Por que ainda não foi realizado o recapeamento asfáltico das ruas do 
Conjunto Habitacional Anita Moreira? e 2. Encaminhar o Cronograma completo de 
recapeamentos da cidade, inclusive do Bairro mencionado. Jacarezinho/PR, 11 de 
fevereiro de 2020. NILTON APARECIDO STEIN - Vereador/PT ”. 
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4.8 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 16/2020. (...) 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 17/2020 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, A qualidade de 
vida está diretamente ligada à existência de vias seguras para motoristas, ciclistas e 
pedestres. Na Avenida Dr. Tito, localizada no Conjunto Habitacional Anita Moreira, 
especificamente no cruzamento com a Rua Antônio Gentil, observa-se diariamente um 
grande fluxo de veículos e pedestres, além da circulação de ônibus escolares ou não. Em 
vista disso, verifica-se a necessidade de serem tomadas medidas para prevenir possíveis 
acidente de trânsito, dada a alta velocidade praticada por alguns condutores de veículos, 
bem como o desrespeito às Leis de Trânsito. No ano passado, foi encaminhado ao Poder 
Executivo o REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 122/2019, cuja resposta foi 
apresentada em 6 de novembro de 2019, no sentido de que seria providenciada a 
sinalização adequada no referido local, porém, até a presente data, nenhuma 
providência foi tomada. Diante dessa situação, 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. Para quando estão previstos 
os trabalhos de sinalização da Avenida Dr. Tito? e 2. Encaminhar cronograma completo 
referente à sinalização viária da cidade, especialmente do Conjunto Habitacional Anita 
Moreira. Jacarezinho/PR, 11 de fevereiro de 2020. NILTON APARECIDO STEIN - 
Vereador/PT ”. 

 
4.10 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 17/2020. (...) Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Solicito 
ao Senhor Secretário que faça a chamada nominal dos Vereadores; os favoráveis devem 
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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__________________________________________ 
 
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 
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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 
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) 
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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) 
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: 
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1. Vereador: ____________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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: Declarações 3 e 4/2020, Ofícios da Mesa 7 a 15/2020, 

Ofícios da Presidência 6 a 8/2020, Ofício de Vereador 9/2020 e Portarias 3 e 4/2020. 
 
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 119/2020-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha o 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.  
 
Ofício 54/2020-SMAS 
Remetente: SILVIA SCARPELINI DE FARIA – Secretária Municipal de Assistência Social 
Assunto: Encaminha a Relação de Benefícios Eventuais concedidos aos usuários da 
Política de Assistência Social no período de 1°. de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 
2020. 
 
Cientificação 
Remetente: KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA – Promotora de Justiça do Grupo 
Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade 
Administrativa 
Assunto: Cientifica do arquivamento do Procedimento Administrativo MPPR-
0130.18.001019-6, visando regularizar a legislação sobre a concessão de diárias da 
Câmara Municipal de Jacarezinho e informa que os Autos estão à disposição no 
GEPATRIA, para eventual consulta ou esclarecimentos que se fizerem necessários. 
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Ofício 146/2020-SMS 
Remetente: MARCELO NASCIMENTO E SILVA – Secretário Municipal de Saúde 
Assunto: Solicita o Auditório da Câmara Municipal de Jacarezinho para a realização de 
Audiência Pública de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, relativa ao 
Terceiro Quadrimestre de 2019, prevista para o dia 28 de fevereiro de 2020, a partir das 
15h00. 
 
Ofício 31/2020-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 146/2019, de 
autoria do Vereador NILTON APARECIDO STEIN, que questionou sobre a construção, 
criação e o funcionamento da Escola Municipal do Campo Sementes de Liberdade, no 
Assentamento Companheiro Keno. A Secretária Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes informou que aguarda a conclusão das obras para a realização da vistoria da 
Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros e posterior autorização do Conselho 
Estadual de Educação, uma vez que alunos, professores, coordenadores pedagógicos e 
gestores educacionais da referida Escola estão vinculados ao Sistema Estadual de 
Ensino/SEED/PR. A Secretária encaminhou o referido pedido de informações à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, para que respondesse os 
questionamentos sobre as obras da mencionada Instituição de Ensino. O Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Urbano informou que no último dia 21 de janeiro, 
ocorreu a licitação para a contratação da nova empresa que ficará responsável pelo 
término das obras, e, que no momento, encontra-se na fase de elaboração do contrato. 
Ressaltou que só será possível autorizar o início das obras após ser firmado o contrato. 
Informou também que a previsão para a conclusão das obras é de 4 meses, contados da 
data da ordem de serviço, que se dá posteriormente à assinatura do contrato. 
 
Ofício Circular 001/2020-GP/GP 
Remetente: ADEMAR LUIZ TRAIANO – Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná 
Assunto: Encaminha a Revista do Legislativo Paranaense número 2, que reúne uma 
série de trabalhos sobre o Poder Legislativo nas esferas estadual e municipal, além de 
tratar de outros temas relevantes à democracia brasileira. 
 
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 5/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Jacarezinho, A prática de atividade física e o incentivo aos hábitos 
saudáveis são medidas fundamentais que transformam uma sociedade, pois seus efeitos 
terapêuticos e preventivos proporcionam melhorias na qualidade de vida e na saúde da 
população. Sendo assim, e considerando os anseios da comunidade, o Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 109 do Regimento Interno, INDICA à Mesa o envio de 
ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, sugerindo a implantação de um Parque 
Recreativo e uma Academia ao Ar Livre no Jardim Canadá, especificamente na Avenida 
Rosa Prado de Almeida, via principal do bairro. Ressalta que uma vida saudável está 
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diretamente ligada aos recursos disponíveis no meio em que se vive. Além do incentivo 
aos hábitos saudáveis, a instalação dos referidos equipamentos proporcionará aos 
moradores da localidade um ambiente de convivência, onde crianças, jovens e adultos 
poderão estreitar laços de amizade, o que também é importante para a preservação da 
saúde. Caso não seja possível a realização do investimento sugerido, solicita a 
apresentação de justificativa. Jacarezinho/PR, 11 de fevereiro de 2020. NILTON 
APARECIDO STEIN - Vereador/PT”. 
 

9.2 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 6/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 109 
do Regimento Interno e considerando as dificuldades enfrentadas por pessoas 
portadoras de doenças crônicas e incuráveis; tendo em vista a importância de o Poder 
Público tomar medidas que visem reduzir o sofrimento dessas pessoas, ofertando-lhes, 
minimamente, um alento para a condição em que se encontram, para que se sintam 
amparadas pelo Governo e pela sociedade; INDICA à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO 
DE JACAREZINHO, sugerindo a apresentação de Projeto de Lei com a finalidade de 
isentar da tarifa do transporte coletivo urbano as pessoas portadoras de doenças 
crônicas e incuráveis, como fibromialgia, tuberculose ativa, alienação mental, neoplastia 
maligna, cegueira total, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia 
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados 
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência 
adquirida e esclerose múltipla. Jacarezinho/PR, 11 de fevereiro de 2020. EDILSON DA 
LUZ – Vereador/DEM”. 
 

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

5ª. PARTE – CONVOCAÇÃO e ENCERRAMENTO 
10. PRESIDENTE: Com base no Artigo 32, XXIV, a, e amparado pelo Artigo 143, caput 
e parágrafos 1º e 4º do Regimento Interno, CONVOCO os Senhores Vereadores para a 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA a ser realizada daqui a 5 minutos, para o 2°. Turno de 
Discussão e Votação dos PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO 1 e 2/2020 e do PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR 1/2020. 
 
11. PRESIDENTE: Nada mais havendo a tratar, está encerrada a Sessão. 
 


