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39ª. SESSÃO ORDINÁRIA 
2 de dezembro de 2019 – segunda-feira – 18h30min 

PAUTA – PRESIDENTE E ASSESSOR 
 

1ª. PARTE – ABERTURA 
1. PRESIDENTE: Boa-noite, Senhores Vereadores, cidadãos presentes, internautas e 
ouvintes da Rádio Educadora. É com prazer que damos início à 39ª. Sessão Ordinária da 
3ª. Sessão Legislativa da Legislatura 2017-2020. Hoje, 2 de dezembro, é o Dia Nacional 
das Relações Públicas, Dia Pan-Americano da Saúde e o Dia do Samba. 
 
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: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 142/2019 -  
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Atendendo 
solicitações de munícipes, e, considerando a indispensável garantia à segurança e 
comodidade dos idosos, e, diante da inexistência de vagas de estacionamento para os 
mesmos nas proximidades do Fórum Estadual de Jacarezinho/PR, a Vereadora abaixo 
assinada, 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. É possível 
efetuar a sinalização devida no trecho compreendido, especificamente na esquina da 
entrada do Fórum Estadual, garantindo assim a dignidade dos idosos? 2. Em caso de 
impossibilidade, favor apresentar justificativa plausível. Jacarezinho/PR, 27 de 
novembro de 2019. PATRÍCIA MARTONI Vereadora/PDT.” 

 
4.2 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 142/2019. (...) Ninguém querendo se manifestar, está em votação. 
Solicito ao Senhor Secretário que faça a chamada nominal dos Vereadores; os favoráveis 
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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 143/2019 - 

Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício da Câmara Municipal de Jacarezinho, Na 
38ª Sessão Ordinária 25 de novembro de 2019, foi proposto e rejeitado o Projeto de Lei 
do Executivo nº 18/2019, o qual Autorizaria o Poder Executivo Municipal a contratar 
operações de crédito com a agência de Fomento do Paraná S.A, face o mesmo não dispor 
da Certidão Liberatória emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por força 
de excesso na Despesa com o Pessoal do Poder Executivo. Conforme a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000), em seu 
artigo 23, parágrafo 3º, inciso III, o Município não pode contratar Operações de Crédito 
quando não dispor de referida certidão. Diante do exposto, o Vereador abaixo assinado, 
com base no Artigo 110 do Regimento, requer à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE 
JACAREZINHO, solicitando lhe a seguinte informação: 1) Como Vossa Excelência iria 
contratar a operação de crédito rejeitada ACERTADAMENTE por esta Casa de Leis à 
revelia do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal? Jacarezinho/PR, 27 de novembro 
de 2019. JOSÉ IZAÍAS GOMES (ZOLA) Vereador”. 
 

4.4 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 143/2019. (...) 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: _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

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 ________________________________________________________ 

 
4.5 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 144/2019 -  

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Desde o efetivo 
funcionamento da Zona Azul no Município, em 04 de novembro de 2019, a Avenida 
Getúlio Vargas e outras ruas próximas aos locais englobados pela Zona Azul, está 
causando desconforto e indignação aos munícipes de Jacarezinho, pois algumas 
motocicletas estão estacionando em locais que inviabilizam o estacionamento de carros, 
e, considerando a necessidade de regularizar a situação citada acima, a Vereadora abaixo 
assinada, 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. É possível 
efetuar a sinalização devida através de pintura de faixas delimitando o espaço para 
motocicletas na Avenida Getúlio Vargas e nas outras Ruas próximas às que funcionam a 
Zona Azul? 2. Em caso de impossibilidade, favor apresentar justificativa plausível. 
Jacarezinho/PR, 28 de novembro de 2019. PATRÍCIA MARTONI Vereadora/PDT.” 

 
4.6 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 144/2019. (...) 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: _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

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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4.7 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 145/2019 -  
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores 
que abaixo assinam, com base no Artigo 110 do Regimento Interno e considerando o 
princípio da publicidade que rege o Direito Público, aliado à norma constitucional da 
transparência, requerem à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, 
solicitando-lhe as seguintes informações: 1. Quais Empresas locam tendas e palcos ao 
Município para a realização de eventos desde o início do atual mandato? 2. Além da 
relação acima referida, apresentar cópia da documentação completa relativa aos 
processos licitatórios ou dispensas realizadas, incluindo editais, contratos, notas de 
empenho, notas fiscais, termos aditivos e demais documentos pertinentes às referidas 
locações. Jacarezinho/PR, 28 de novembro de 2019. ANDRÉ DE SOUSA MELO – 
Vereador/DEM e SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico” – 
Vereador/PODEMOS.” 

  
4.8 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 145/2019. (...) 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: _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

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 146/2019 -  

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento Interno e considerando 
informações prestadas pelo Coordenador Pedagógico da Escola Itinerante Valmir Motta 
de Oliveira, que informou não ter obtido sucesso em tentativas de diálogo e 
esclarecimentos junto à Secretaria Municipal de Educação, quanto à criação da Escola 
Municipal do Campo Sementes de Liberdade, no Assentamento Companheiro Keno (doc. 
anexo); considerando, ainda, que o Município celebrou contrato com a empresa MAC 
VERTUAN CONSTRUÇÕES – EIRELI no ano de 2015, para a construção da escola rural, 
mas até o momento as obras não foram concluídas; requer à Mesa o envio de ofício à 
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, solicitando-lhe a 
seguinte informação: 1. Em qual situação se encontra o processo para a criação e 
documentação da escola rural no Assentamento Companheiro Keno? 2. Considerando 
que já se decorreram 3 anos desde a data de celebração do contrato para a edificação do 
imóvel, por qual motivo as obras não foram concluídas? 3. Há previsão para o término 
da execução da obra? 4. É possível tomar medidas efetivas para que a documentação 
para funcionamento da escola e a execução das obras possam ser concluídas com a 
maior brevidade possível? Jacarezinho/PR, 29 de novembro de 2019. NILTON 
APARECIDO STEIN Vereador/PT.” 

  
4.10 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 146/2019. (...) 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: _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

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 147/2019 -   

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento e considerando informações 
extraoficiais de que há cerca de 20 dias o transporte de alunos residentes na zona rural, 
estudantes do Colégio Estadual José Pavan e da Escola Estadual Imaculada Conceição, 
deixou de ser realizado; considerando, ainda, que a Constituição Federal garante o 
direito social à educação, sendo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
atribui aos Estados e Municípios a incumbência de realizar do transporte escolar; requer 
à Mesa o envio de ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. Por qual motivo não está sendo 
realizado o transporte de estudantes da zona rural? 2. É possível restabelecer o 
transporte desses estudantes com a maior brevidade possível, para que não haja o 
comprometimento da aprendizagem? Jacarezinho/PR, 29 de novembro de 2019. 
NILTON APARECIDO STEIN Vereador/PT.” 
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4.12 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 147/2019. (...) 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: _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

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 148/2019 -   

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento Interno e considerando 
informações extraoficiais de que as escolas e creches municipais encontram-se 
desprovidas de materiais de expediente, até mesmo os mais básicos e destinados à 
limpeza e higiene pessoal, requer à Mesa o envio de ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. Por 
qual motivo os materiais de expediente estão em falta nessas instituições de ensino? 2. É 
possível reabastecer as escolas e creches com esses materiais ainda no corrente ano? 
Jacarezinho/PR, 29 de novembro de 2019. NILTON APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 

  
4.14 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 148/2019. (...) 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: _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

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 ________________________________________________________ 
 

4.15 SECRETÁRIO: “MOÇÃO DE REPÚDIO 1/2019 -   Excelentíssimo Senhor 
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, o 
envio da presente MOÇÃO DE REPÚDIO ao Presidente da República Federativa do Brasil 
e ao Secretário Especial de Desestatização e Desinvestimento e Mercado do Ministério 
da Economia, lamentando estudos que objetivam a privatização da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos e  solicitando a manutenção dessa Entidade como Empresa 
Pública, conforme a Justificativa anexa, evitando-se, assim, que muitos Municípios, 
incluindo Jacarezinho, percam suas Agências e que muitas pessoas sejam prejudicadas. 
Sede da Câmara Municipal de Jacarezinho/PR, 29 de novembro de 2019. NILTON 
APARECIDO STEIN Vereador/PT. 
Justificativa 

Os Correios estão presentes há mais de 356 anos na vida dos brasileiros, atuando 
nos seus 5.570 municípios, cujas realidades econômicas, culturais e sociais são as mais 
diversas. 

Como empresa pública, exercem um importante papel na regulação do setor 
logístico em especial no de distribuição de encomendas, e garantem também uma 
política de preços e tarifas justas e acessíveis, universalizando os serviços postais na 
forma prevista no inciso X do Artigo 21 da Constituição Federal, que estabelece: 

Art. 21. Compete à União:  
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 

Sua privatização representa o risco concreto de fechamento de agências em 5.246 
municípios de todo o país, especialmente nas localidades que mais deles dependem para 
receber remédios, hemoderivados, livros didáticos, emissão de CPF, e outros serviços 
não atrativos para a iniciativa privada. 

Em muitos municípios os Correios são a única opção para que suas populações 
tenham acesso a serviços bancários, uma vez que atuam em parceria com o Banco do 
Brasil, possibilitando desta forma que aposentados, beneficiários de programas sociais e 
a população carente tenham acesso aos seus recursos.  

Em todo o mundo, a privatização dos serviços postais é uma exceção que ocorre 
em apenas 8 das 192 nações existentes. Em duas delas após a constatação de seus 
efeitos negativos, eles voltaram para a gestão do Estado. Nas nações em que ocorreu a 
privatização, constou-se aumento de preços, redução da prestação de serviços e queda 
de qualidade. 

Em economias modernas e competitivas, as Empresas Públicas como os Correios 
são instrumentos eficazes de regulação de mercados, assegurando seu saudável 
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funcionamento e coibindo práticas atentatórias contra a atividade econômica como a 
formação de cartéis e combinações de preços. 

No Brasil, os Correios atuam no segmento de encomendas concorrendo com 
milhares de operadores logísticos de todos os portes e tamanhos, e mesmo para seus 
concorrentes eles se constituem um parceiro fundamental, visto que estas empresas que 
não dispõe de uma estrutura abrangente como a sua. Assim sendo, acabam fomentando 
as atividades do setor logístico e contribuindo para sua modernização. 

Os Correios detêm monopólio apenas do segmento de cartas, cujo interesse é 
reduzido para a iniciativa privada, mas de suma importância para a integração de 
milhares de cidades e famílias em todo o Brasil. Essa restrição é uma exceção, visto que 
na maioria dos países, mundo afora, o monopólio postal é pleno, abrangendo o segmento 
de cartas e encomendas. 

Em seus últimos balanços, os Correios se mostraram uma empresa rentável cujos 
resultados positivos nos anos de 2017 e 2018 foram de R$ 667 e R$ 161 milhões 
respectivamente. Resultados significativos, considerando a retirada excessiva de 
dividendos e o congelamento tarifário a ele imposto nos últimos anos. 

A despeito dos cortes, do sucateamento e da massificação de informações 
negativas e muitas vezes imprecisas, os Correios detêm mais de 90% da preferência das 
empresas na hora de enviar mercadorias para os seus clientes, e sua qualidade 
operacional é superior ao de seus concorrentes, com índices superiores a 99% nível do 
Estado do Paraná e 98% nível nacional de entregas no prazo. 

Na cidade como JACAREZINHO/PR os Correios têm um papel fundamental na 
cidade e a desestatização significa o risco de fechamento da agência, obrigando os 
moradores a se deslocarem para cidades maiores em busca de acesso às suas 
encomendas, correspondências e outros serviços. 

Sua desestatização e o provável fechamento da agência trarão impactos deste 
Município nos estabelecimentos empresariais, reduzindo a atividade econômica, além da 
cessassão dos serviços sociais, prejudicando principalmente a população mais 
necessitada. 

Os Correios prestam seus relevantes serviços a aproximadamente 13.900 
jacarezinhenses, contribuindo para a arrecadação municipal e incremento de nossa 
atividade econômica.  

Diante do exposto, requeremos que seja encaminhada a presente Moção de 
Repúdio ao Presidente da República Federativa do Brasil e ao Secretário Especial de 
Desestatização e Desinvestimento e Mercado do Ministério da Economia, para que seja 
promovido um efetivo e qualificado debate com a participação de todos os 
representantes dos municípios afetados, a fim de que sejam conhecidos todos os efeitos 
desta medida em suas cidades. 

Subsidiariamente, caso não seja aberto o debate com os poderes públicos 
municipais e a sociedade, apela-se aos Congressistas a desaprovação de qualquer 
medida contrária aos interesses econômicos e sociais dos municípios decorrentes da 
privatização dos Correios. 
Jacarezinho/PR, 29 de novembro de 2019. 
NILTON APARECIDO STEIN – Vereador/PT” 
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4.16 PRESIDENTE: Está em Única Discussão a MOÇÃO DE REPÚDIO 1/2019. (...) 
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: _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

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, § 2°.., 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) ao(à) Senhor(a)________________________________________________ (nome da pessoa), em 
razão de ___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (motivos). 

7.1 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 ____________________________. 
 
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:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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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:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

 
4ª. PARTE – EXPEDIENTE 

7. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura das 
Correspondências Expedidas. (...) 

 
7.1 SECRETÁRIO: Ofícios da Mesa 400 a 404/2019, Ofícios da Presidência 138 

a 140/2019, Ofícios de Vereador 122 e 125/2019 e Portaria 32/2019. 
  
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 459/2019-2ª PJ 
Remetente: GABRIEL THOMAZ DA SILVA – Promotor Substituto 
Assunto: Solicita cópia da ata e gravação da Sessão Ordinária realizada na Câmara 
Municipal no dia 7 de outubro de 2019. 
 
Ofício 1.142/2019-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 27/2019, que autoriza a doação 
de uma área de terras à Empresa ECOSOLO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS, para instalação de um empreendimento cuja finalidade será atuar no ramo 
de compostagem e venda de adubos orgânicos. 
 
Ofício 348/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 128/2019, de 
autoria do Vereador JOSÉ IZAÍAS GOMES – “Zola”, que solicitou informações sobre a 
expedição de alvarás para a construção de 223 unidades residenciais no Loteamento 
“Parque dos Ipês”, situado no Bairro Aeroporto. O Procurador Geral do Município 
informou que não foram recolhidas guias para a liberação dos alvarás relativos ao 
referido Loteamento Residencial, pois, nos termos da Lei Municipal 3.535/2018 e do 
Decreto 6.593/2018, foi instituído no Município o Programa de Incentivo à Implantação 
de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social, isentando esses 
empreendimentos de taxas municipais e outras despesas. 
 
Ofício 1.162/2019-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 89/2019, que abre Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00, para reforço de dotação orçamentária 
destinada ao pagamento das despesas com tarifas decorrentes da utilização de energia 
elétrica da iluminação pública. 
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Ofício 124/2019-SL 
Remetente: Vereador JOSÉ IZAÍAS GOMES – “Zola” 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 3/2019, que dispõe sobre 
a concessão de Título de Cidadão Honorário ao Deputado Federal PEDRO DEBONI 
LUPION MELLO. 
 
Ofício 125/2019-SL 
Remetente: Vereador JOSÉ IZAÍAS GOMES – “Zola” 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 4/2019, que dispõe sobre 
a concessão de Título de Cidadão Honorário ao Deputado Estadual MAURO RAFAEL 
MORAES E SILVA. 
 
Ofício 1.168/2019-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 8/2019, que dispõe sobre a 
organização do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal, conforme 
determina o Artigo 31 da Constituição Federal. 
 

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


