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4ª. SESSÃO ORDINÁRIA 

2 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 4ª. 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. (...) 
 
4. PRESIDENTE: Nesse instante, vamos ouvir a execução do Hino de Jacarezinho, 
com letra e música do Professor RODRIGO OCTÁVIO TORRES PEREIRA. (...) 
 

2ª. PARTE – ORDEM DO DIA 
5. PRESIDENTE: Comunico aos Senhores Vereadores que, por maioria de seus 
Membros, a Comissão Processante emitiu Parecer pelo ARQUIVAMENTO do Processo 
de Cassação 1/2020, referente à Denúncia apresentada pelo Eleitor WAGNER SILVA DE 
OLIVEIRA JUNIOR, que requereu a apuração da prática de infração político-
administrativa pelo Prefeito de Jacarezinho. Informamos que o Membro ANDRÉ DE 
SOUSA MELO apresentou Parecer em separado, manifestando-se pelo 
PROSSEGUIMENTO do Processo de Cassação. Atendendo ao pedido constante do Ofício 
2/2020 da Comissão Processante, solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura, na 
íntegra, desse Parecer, o qual será apenas lido, e não votado, já que se trata de voto 
vencido. 
 

5.1 SECRETÁRIO: PARECER 2/2020, de autoria do Vereador ANDRÉ DE SOUSA 
MELO, Membro da Comissão Processante da Câmara Municipal de Jacarezinho: 
 

“PARECER nº 2/2020 
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Processo de Cassação nº 1/2020, de autoria do cidadão Wagner Silva de Oliveira 
Junior, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, André de 
Sousa Melo vem por meio deste apresentar Parecer apartado em sentido contrário 
ao exarado pela maioria dos Membros da Comissão. 
Relatório 
Em data de 30 de janeiro de 2020, o cidadão supra mencionado apresentou pedido 
de cassação de mandato com fundamento no Artigo 4º,  inciso VIII do Decreto Lei 
201/67, pelo fato de o Denunciado ter feito uso irregular de veículo oficial do 
município.  
Segundo é narrado, em data de 21 de dezembro de 2019, aproximadamente às 
20h40min o Prefeito Municipal de Jacarezinho foi flagrado usando de maneira 
irregular o veículo oficial do Município (Caminhonete Volkswagen Amarok, 2015, 
na cor branca, placas AZX 5423) em companhia de sua amásia, senhora Bruna 
Schwartz, e terceiros (dentre eles, o senhor Leonel Carfi, funcionário de empresa 
privada que presta serviço terceirizado ao município de Jacarezinho) no 
estacionamento do Ourinhos Plaza Shopping.  
Alegou ainda o Denunciante que a amásia do Denunciado foi flagrada dirigindo o 
mesmo veículo, sendo que em uma das vezes, o Edil Sidnei Francisquinho a seguiu 
e filmou o ocorrido, sendo, no entanto, despistado tendo em vista que este não quis 
expor em risco a vida de pedestres do bairro Jardim São Luiz. Na ocasião, o edil em 
questão chegou a ser hostilizado pela senhora Bruna por meio de mensagem via 
whatsApp. 
Por fim, a senhora Bruna teria sido flagrada saindo da loja de conveniência do 
antigo Posto Cristo Rei de posse de bebidas alcoólicas, ocasião em que ela saiu 
dirigindo a mesma caminhonete. 
Destaca-se que todas as denúncias foram instruídas por meio de vídeos e fotos. 
Já em 3 de fevereiro de 2020, o Plenário da Câmara Municipal de Jacarezinho foi 
consultado sobre o recebimento da referida denúncia, ocasião em que pelo placar 
de 5 votos favoráveis pelo recebimento e 3 votos contrários, a denúncia foi 
recebida. Ato contínuo, foram sorteados os vereadores para compor a Comissão 
Processante, passando esta a ser composta pelos Vereadores Nilton Aparecido 
Stein (Presidente), José Izaías Gomes (Relator) e André de Souza Melo (Membro). 
Em seguida, em data de 5 de fevereiro, o Denunciado foi devidamente notificado 
para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias úteis, de acordo com o artigo 68, 
Inciso V da Lei Orgânica Municipal. 
Na sequência, em data de 14 de fevereiro de 2020, o Denunciado apresentou a sua 
defesa prévia tempestivamente, arguindo, em síntese que a denúncia deveria ser 
rejeitada por supostamente não guardar relação ou nexo de causalidade com 
eventual infração a lei municipal 3.645/2019, citada no item 4 da exordial 
acusatória, o qual exige a cassação do mandato do Denunciado por infração 
político-administrativa em face de descumprimento dos dispositivos nela 
inseridos.  
Destacou ainda que a impossibilidade jurídica do pedido não traz a noção de 
inépcia da exordial, mas a possibilidade efetiva de julgamento antecipado pela 
improcedência daquilo que se pleiteia, requerendo o arquivamento da denúncia. 
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Silenciando-se quanto aos fatos narrados na Denúncia.   
Este é o breve relatório. 
O Membro que abaixo subscreve se posiciona pelo PROSSEGUIMENTO DO FEITO 
pelos fatos a seguir expostos. 
A Defesa alega ter seus direitos de contraditório e ampla defesa violados pelo fato 
de no item “dos pedidos” fazer referência a uma lei municipal totalmente 
desconectada dos fatos e fundamentos. 
Entretanto, é o entendimento pacífico no ordenamento jurídico pátrio, no sentido 
de que não há falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista 
que o Denunciado deve se defender dos fatos e fundamentos trazidos na peça 
e não dos pedidos em si, sendo que o primeiro foi descrito no item 2 da Denúncia, 
bem como os fundamentos estão compilados no item 3. Nesse sentido, Renato de 
Lima Brasileiro pontua que:  

O fato da imputação é o que se presta a delimitar a acusação, e, assim, 
serve para a identificação da ação penal para a verificação da correlação 
entre acusação e sentença, para a efetivação do contraditório e como 
garantia do exercício da defesa. Entendida, assim, a imputação como a 
atribuição de fato delituoso a alguém, para que ela esteja presente na 
denúncia ou queixa, a peça acusatória deve necessariamente conter os 
seguintes elementos: a) descrição de um fato; b) qualificação jurídico-
penal desse fato; c) atribuição desse fato ao acusado. (BRASILEIRO, p. 
287, 2016) 

Nesse sentido, a alegação da defesa não deve prosperar, uma vez que todos os fatos 
e fundamentos, elementos estes indispensáveis, se fazem presentes na peça. 
Destaca-se ainda que o artigo 5, inciso I Decreto Lei 201/1967 exige tão 
somente que o Denunciante traga aos autos os fatos e a indicação das provas, 
quedando-se silente quanto à necessidade de se incluir pedidos expressos, os 
quais, obviamente estão implícitos em um pedido de cassação. 
Há que se pontuar que a exigência de tecnicidade a um simples e leigo cidadão, 
feriria de morte o Princípio Democrático, inviabilizando a participação popular nos 
assuntos relacionados à Administração Pública Municipal. 
No mesmo sentido, deve-se lembrar que o Código de Processo Penal é aplicado 
subsidiariamente ao rito do processo em pauta, sendo que para a maioria da 
doutrina, o pedido é dispensável, considerando que a condenação está implícita em 
toda a peça, tendo o Acusado a necessidade de se defender dos fatos arguidos, e 
não dos pedidos. Nesse sentido, leciona Renato de Lima Brasileiro que:  

A nosso ver, o pedido de condenação é implícito. Afinal, se o Ministério 
Público ofereceu a denúncia, ou se o ofendido propôs queixa-crime, 
subentende-se que têm interesse na condenação do acusado. [...] 
Entendemos que o pedido de condenação não é requisito essencial da 
peça acusatória” (BRASILEIRO, p. 284, 2016). 

No caso em tela, foram trazido à baila, todos os elementos necessários e 
indispensáveis que possibilitam o exercício da ampla defesa e do contraditório, 
sendo que, os fatos foram narrados adequadamente, bem como a sua respectiva 
fundamentação jurídica se faz presente, em um item apartado do corpo do texto 
(item 3). O que houve, foi um equívoco plenamente sanável e que deve ser 
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desconsiderado por esta Comissão, uma vez que o pedido, propriamente dito, é 
irrelevante, dado o contexto fático verossímil trazido na exordial pelo cidadão leigo 
Denunciante. 
No tocante às provas trazidas aos autos, destaca-se que corroboram com os fatos 
trazidos pelo Denunciante, o que demonstra fortes indícios autoria e 
materialidade, não restando outra alternativa senão dar prosseguimento ao feito. 
Há que se pontuar ainda para a gravidade dos fatos narrados, sendo, inclusive, 
capitulado como ilícito penal, mais especificamente, no artigo 312 do Código Penal, 
passível de responsabilização a ser arguida pelo Ministério Público Estadual. 
Ratificando tal gravidade, pode-se citar a prisão em flagrante da Prefeita Renata 
Devito (PSDB) do Município de Vera Cruz, SP em data de 14 de fevereiro de 2020, 
pela prática de fato similar ao investigado por esta Comissão. 
Nesse sentido, é dever deste Membro se manifestar pelo prosseguimento ao feito. 
‘Ex positis’, este Membro emite parecer favorável ao prosseguimento do 
Processo de Cassação do Prefeito Municipal de Jacarezinho, pelas razões e 
fundamentos trazidos no corpo da peça acusatória, devidamente analisados por 
esta Comissão. 
Jacarezinho, 19 de fevereiro de 2020. 
Palácio São Sebastião. 
ANDRÉ DE SOUSA MELO Membro” 

 
5.2 PRESIDENTE: Neste momento, passaremos à leitura e votação do 

PARECER 1/2020, pelo qual a maioria dos Membros da Comissão Processante 
manifestou-se pelo ARQUIVAMENTO do Processo de Cassação. Nos termos do Artigo 68, 
inciso VI da Lei Orgânica do Município de Jacarezinho, o Parecer pelo arquivamento será 
submetido ao Plenário e prevalecerá mediante a aprovação da maioria absoluta dos 
Membros da Câmara. Assim, em caso de APROVAÇÃO do Parecer, o Processo de 
Cassação 1/2020 será arquivado, e, em caso de sua REJEIÇÃO, será iniciada a fase de 
instrução, com a realização dos atos que se fizerem necessários à apuração da suposta 
prática de infração político-administrativa pelo Prefeito de Jacarezinho.  

 
5.3 SECRETÁRIO: “PARECER 1/2020, da Comissão Processante da Câmara 

Municipal de Jacarezinho: 
 

“PARECER nº 1/2020 
Processo de Cassação nº 1/2020, de autoria do cidadão WAGNER SILVA DE 
OLIVEIRA JUNIOR, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, 
nos termos do artigo 5, III do Decreto Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, vem 
apresentar Parecer sobre o seu arquivamento ou prosseguimento. 
Relatório 
Em data de 30 de janeiro de 2020, o cidadão supra mencionado apresentou pedido 
de cassação de mandato com fundamento no Artigo 4, inciso VIII do Decreto Lei 
201/67, pelo fato de o Denunciado ter feito uso irregular de veículo oficial do 
município.  
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Segundo é narrado, em data de 21 de dezembro de 2019, aproximadamente às 
20h40min o Prefeito Municipal de Jacarezinho foi flagrado usando de maneira 
irregular o veículo oficial do Município (Caminhonete Volkswagen Amarok, 2015, 
na cor branca, placas AZX 5423) em companhia de sua amásia, senhora Bruna 
Schwartz, e terceiros (dentre eles, o senhor Leonel Carfi, funcionário de empresa 
privada que presta serviço terceirizado ao município de Jacarezinho) no 
estacionamento do Ourinhos Plaza Shopping.  
Alegou ainda o Denunciante que a amásia do Denunciado foi flagrada dirigindo o 
mesmo veículo, sendo que em uma das vezes, o Edil Sidnei Francisquinho a seguiu 
e filmou o ocorrido, sendo, no entanto, despistado tendo em vista que este não quis 
expor em risco a vida de pedestres do bairro Jardim São Luiz. Na ocasião, o edil em 
questão chegou a ser hostilizado pela senhora Bruna por meio de mensagem via 
whatsApp. 
Por fim, a senhora Bruna teria sido flagrada saindo da loja de conveniência do 
antigo Posto Cristo Rei de posse de bebidas alcoólicas, ocasião em que ela saiu 
dirigindo a mesma caminhonete. 
Destaca-se que todas as denúncias foram instruídas por meio de vídeos e fotos. 
Já em 3 de fevereiro de 2020, o Plenário da Câmara Municipal de Jacarezinho foi 
consultado sobre o recebimento da referida denúncia, ocasião em que pelo placar 
de 5 votos favoráveis pelo recebimento e 3 votos contrários, a denúncia foi 
recebida. Ato contínuo, foram sorteados os vereadores para compor a Comissão 
Processante, passando esta a ser composta pelos Vereadores Nilton Aparecido 
Stein (Presidente), José Izaías Gomes (Relator) e André de Souza Melo (Membro). 
Em seguida, em data de 5 de fevereiro, o Denunciado foi devidamente notificado 
para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias úteis, de acordo com o artigo 68, 
Inciso V da Lei Orgânica Municipal. 
Na sequência, em data de 14 de fevereiro de 2020, o Denunciado apresentou a sua 
defesa prévia tempestivamente, arguindo, em síntese que a denúncia deveria ser 
rejeitada por supostamente não guardar relação ou nexo de causalidade com 
eventual infração a lei municipal 3.645/2019, citada no item 4 da exordial 
acusatória, o qual exige a cassação do mandato do Denunciado por infração 
político-administrativa em face de descumprimento dos dispositivos nela 
inseridos.  
Destacou ainda que a impossibilidade jurídica do pedido não traz a noção de 
inépcia da exordial, mas a possibilidade efetiva de julgamento antecipado pela 
improcedência daquilo que se pleiteia, requerendo o arquivamento da denúncia. 
Silenciando-se quanto aos fatos narrados na Denúncia.   
Este é o breve relatório. 
A Comissão se posiciona pelo ARQUIVAMENTO DO FEITO.  
JUSTIFICATIVA AO ARQUIVAMENTO: 
A Comissão, por meio da maioria constituída por Nilton Aparecido Stein e José 
Izaías Gomes, vem por meio deste acolher na íntegra a defesa do Denunciado. 
 ‘Ex positis’, esta comissão pela maioria emite parecer CONTRÁRIO AO 
PROSSEGUIMENTO do Processo de Cassação do Prefeito Municipal de 
Jacarezinho. 
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Jacarezinho, 19 de fevereiro de 2020. 
Palácio São Sebastião. 
Nilton Aparecido Stein Presidente 
José Izaías Gomes ‘Zola’ Relator”. 

 
5.4 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o PARECER 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   
5. JOSÉ IZAÍAS GOMES – “ZOLA”   
6. LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO   
7. NILTON APARECIDO STEIN   
8. PATRÍCIA MARTONI   
9. “CHIQUINHO MECÂNICO” – SIDNEI FRANCISQUINHO   

*(Lei Orgânica do Município, Artigo 68, inciso VI) 
PRESIDENTE: Aprovado/Rejeitado por__________________________________________ 
 

5.5 PRESIDENTE (Em caso de ser APROVADO o Parecer): Considerando a 
aprovação do Parecer que opinou pelo arquivamento do Processo de Cassação 1/2020, 
informo que a Denúncia em face do Prefeito SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA será 
arquivada, restando prejudicado o Pedido de Cassação do respectivo mandato. 

 
5.6 PRESIDENTE (Em caso de ser REJEITADO o Parecer): Considerando a 

rejeição do Parecer pelo Arquivamento da Denúncia e com base no Artigo 5°., inciso III 
do Decreto-Lei 201, de 1967, o Presidente da Comissão determinará desde logo, o início 
da Instrução Processual, com a realização dos atos necessários à obtenção do 
depoimento do Denunciado e inquirição de Testemunhas. 

 
6. PRESIDENTE: Na sequência, solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura 
dos REQUERIMENTOS em pauta. (...) 
 

6.1 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 18/2020 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Considerando 
que o Município obteve a autorização nº 48615 (anexa), proveniente do Instituto Água e 
Terra do Estado do Paraná, para efetuar terraplanagem e retirada de até 10.000 (dez 
mil) metros cúbicos de terra do imóvel onde será instalado o Parque Industrial 3, cujo 
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vencimento se deu em 5 de março de 2019, com base no Artigo 110 do Regimento 
Interno, os Vereadores que abaixo assinam requerem à Mesa o envio de ofício ao 
PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. O Município 
providenciou prorrogação da referida autorização que possibilitasse a retirada de terra 
do local após a data de 5 de março de 2019? 2. Desde a autorização, em março de 2018, 
até o presente momento, aproximadamente quantos metros cúbicos de terra foram 
retirados da localidade? 3. Alguma família de baixa renda foi contemplada com 
caminhões de terra proveniente do local em questão? Em caso da resposta ser positiva, 
favor informar quantas, bem como juntar documentação que comprove. 4. Alguma 
empresa, seja ela instalada no município ou na região, recebeu algum caminhão de terra 
oriunda do imóvel em pauta? 5. Foi realizado chamamento público para que os 
interessados pudessem, em igualdade de condições, obter caminhões de terra da 
localidade? 6. Após expirar o prazo da autorização citada em epígrafe, foi retirada mais 
terra do Parque Industrial 3? 7. Os órgãos de controle estadual, como IAP ou Instituto 
Água e Terra do Estado do Paraná, notificaram e ou autuaram o Município em virtude de 
possível irregularidade na extração de terra do imóvel em tela? Jacarezinho/PR, 20 de 
fevereiro de 2020. ANDRÉ DE SOUSA MELO Vereador/DEM e SIDNEI FRANCISQUINHO – 
‘Chiquinho Mecânico’ Vereador/PODEMOS”. 

 
6.2 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 18/2020. (...) 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__________________________________________ 
 

6.3 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 19/2020 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Considerando 
que o Município enfrenta grandes dificuldades relacionadas ao lixão/aterro sanitário, 
bem como chegou ao nosso conhecimento a existência de um Termo de Ajuste de 
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Conduta – TAC firmado entre a atual administração e o Instituto Ambiental do Paraná – 
IAP (ou outro órgão de fiscalização estadual similar) sobre o tema, com base no Artigo 
110 do Regimento Interno, os Vereadores que abaixo assinam requerem à Mesa o envio 
de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. De 
fato existe algum TAC assinado pelo atual Prefeito Municipal relacionado ao problema 
do lixão e ou aterro sanitário? 2. Em caso de a resposta anterior ser positiva, favor 
encaminhar cópia. 3. Sobre a possível existência do TAC, ainda, gostaríamos de saber se 
ele vem sendo cumprido pela administração. Jacarezinho/PR, 20 de fevereiro de 2020. 
ANDRÉ DE SOUSA MELO Vereador/DEM e SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho 
Mecânico’ Vereador/PODEMOS”. 

 
6.4 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 19/2020. (...) 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__________________________________________ 

 
6.5 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 20/2020 - 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, A Vereadora 
abaixo assinada, com base no Artigo 110 do Regimento, considerando os Concursos 
Públicos 001/2016 e 002/2016 realizados pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho, 
bem como, diante da prorrogação de dois anos da validade dos mesmos, requer à Mesa o 
envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes 
informações: 1. Qual a data de validade dos concursos acima mencionados? 2. Os 
candidatos próximos a serem chamados podem ter esperança antes da validade dos 
concursos? 3.  Além desses concursos, há outros com a mesma situação? 4. Favor 
encaminhar cópia dos documentos necessários para elucidação das indagações acima 
realizadas. Jacarezinho/PR, 19 de fevereiro de 2020. PATRÍCIA MARTONI 
Vereadora/PDT”. 
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6.6 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 20/2020. (...) 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__________________________________________ 
 

6.7 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 21/2020 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Considerando o 
Protocolo de nº 3868/2018 realizado por ISRAEL QUIRINO DIAS à Prefeitura Municipal 
de Jacarezinho, com a finalidade de obter doação de um terreno para a de construção de 
um Barracão de Fábrica de estofados, o qual geraria em média de 10 (dez) empregos no 
Município, o Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento Interno, 
vem, respeitosamente, requerer à Mesa, o envio de ofício ao PREFEITO DE 
JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. Por que até a presente data 
não há a efetivação da doação do terreno ao senhor Israel Quirino Dias? 2. Favor, 
detalhar o andamento do protocolo citado acima, bem como anexar todos os 
documentos do referido trâmite. Jacarezinho/PR, 28 de fevereiro de 2020. SIDNEI 
FRANCISQUINHO – “CHIQUINHO MECÂNICO” Vereador/PODEMOS”. 

 
6.8 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 21/2020. (...) 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   
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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__________________________________________ 
 
7. 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 
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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 
Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
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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 

8. 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 ... (...) 

8.1  Palavra Livre – ASSESSOR ANOTA: 
1. Vereador: _________________________________________________________________________________ 

Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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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:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

9. Vereador: _________________________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



 

14 

_____________________________________________________________________________________________
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

4ª. PARTE – EXPEDIENTE 
9. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do 
EXPEDIENTE DO DIA, a começar pelas Correspondências Expedidas. (...) 

 
9.1 SECRETÁRIO: Declarações 5 e 6/2020, Ofícios da Mesa 16 a 19/2020, 

Ofícios da Presidência 9 a 11/2020 e Portaria 5/2020. 
 
10. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura resumida das 
Correspondências Recebidas, nos termos do Artigo 142 do Regimento. (...) 
 
 10.1 SECRETÁRIO: 
 
Ofícios 186, 187 e 188/2020-GAB 
 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha os PROJETOS DE LEI VINCULADOS 6, 7 e 8/2020, que incluem no 
Plano Plurianual a Ação 1.250 - Execução de Obras - Monumentos à Bíblia, emendam a 
LDO-2020 e abrem Crédito Adicional Especial no valor de R$ 30.500,00, destinado à 
instalação de três esculturas religiosas na Praça Rui Barbosa.  
 

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


