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9ª. SESSÃO ORDINÁRIA 
27 de abril 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 9ª. Sessão Ordinária da 4ª. Sessão Legislativa da 
Legislatura 2017-2020. Hoje, 27 de abril, é o Dia da Empregada Doméstica. 
 
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: Neste instante, vamos ouvir a execução do Hino Nacional 
Brasileiro, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manoel 
da Silva. (...) 
 

2ª. PARTE – ORDEM DO DIA 
5. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura das 
PROPOSIÇÕES em pauta. (...) 

 
5.1 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 34/2020 - 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Considerando a 
Pandemia do COVID-19, vírus este que está afetando a todos e a indispensável atuação 
dos profissionais da Vigilância Sanitária em nosso Município, profissionais estes que 
exercem sua atividade em ambiente nocivo à saúde, o que acarreta em direito ao 
recebimento de adicional de insalubridade conforme dispõe o artigo 189 da CLT e ainda, 
o artigo 7º, XXIII, CF, 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. Há previsão de quando será efetuado o 
pagamento de insalubridade aos profissionais da vigilância sanitária no Município? 2. 
Em caso de não pagamento, solicita-se a implantação imediata do referido adicional aos 
profissionais acima descritos, pois estão expostos diariamente ao vírus COVID-19, 
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arriscando sua saúde e até mesmo sua vida em prol de toda a população. 
Jacarezinho/PR, 22 de abril de 2020. NILTON APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 

 
5.2 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 34/2020. (...) 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__________________________________________ 
 

5.3 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 35/2020 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores 
abaixo assinados, com base no Artigo 110 do Regimento e considerando as obras de 
pavimentação no Bairro Jardim Cristo Rei, oriundas de Emenda Impositiva, 
disponibilizada pelo Deputado Federal Diego Garcia a este Município, e que segundo 
informações se encontram paralisadas atualmente por falta de pagamento à 
Empreiteira, requer à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, 
solicitando-lhe as seguintes informações: 1. Qual o motivo de a referida obra estar 
paralisada?; 2. Qual é o prazo estipulado em contrato para que a empresa conclua as 
obras de pavimentação de vias públicas no Bairro Jardim Cristo Rei?; 3. O serviço já 
executado foi pago? e 4. Favor encaminhar cópia do contrato referente à contratação 
dessas obras, bem como de todos os extratos de pagamento até a presente data. 
Jacarezinho/PR, 24 de abril de 2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico” - 
Vereador/PODEMOS e ANDRÉ DE SOUSA MELO - Vereador/PODEMOS”. 

 
5.4 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 35/2020. (...) 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__________________________________________ 
 

5.5 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 36/2020 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores 
abaixo assinados, com base no Artigo 110 do Regimento e considerando as obras de 
pavimentação no Bairro Jardim Castro, e que segundo informações não foram sequer 
iniciadas, requer à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-
lhe as seguintes informações: 1. Qual o motivo de referido bairro ainda não ter sido 
contemplado pelo asfalto?; 2. Há alguma Licitação em andamento?; 3. Há previsão de 
Execução de obra asfáltica no bairro em questão? e 4. Em caso positivo, favor 
encaminhar documentos relacionados. Jacarezinho/PR, 24 de abril de 2020. SIDNEI 
FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico” - Vereador/PODEMOS e ANDRÉ DE SOUSA 
MELO - Vereador/PODEMOS”. 

 
5.6 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 36/2020. (...) 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   
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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. PRESIDENTE: O espaço está aberto para a formulação dos REQUERIMENTOS 
VERBAIS dos Senhores Vereadores, destinados à apresentação de votos de louvor, 
congratulações, protesto e manifestação de pesar (sem discussão – só votação), nos 
termos do Artigo 110, § 2º., e do Artigo 146, inciso I do Regimento Interno. Solicito aos 
Vereadores que, ao formularem seus pedidos, informem no mínimo o nome completo 
do destinatário e respectivo endereço, bem como, de forma objetiva, o motivo de 
suas congratulações ou protesto, a fim de que não haja equívoco no encaminhamento 
dos respectivos ofícios. (...) Com a palavra o Vereador ... (...) 
 

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

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

 
2 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

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

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

 
3 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

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

3.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
Vereador .......... Os Vereadores a favor permaneçam sentados, e os contrários que 
se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 
 
4 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 
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____________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de pesar) 
ao(à) Senhor(a)___________________________________________________________________ (nome da 
pessoa), em razão de ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________(motivos). 

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

 
5 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

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

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

 
6 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

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

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

 
7 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

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

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

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

7. 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 ... (...) 

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

Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

2. Vereador: _________________________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

3. Vereador: _________________________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

4ª. PARTE – EXPEDIENTE 
8. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do 
EXPEDIENTE DO DIA, a começar pelas Correspondências Expedidas. (...) 
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8.1 SECRETÁRIO: Ato da Presidência 4/2020, Certidão 2/2020, Declarações 7 
a 10/2020, Ofícios da Mesa 62 a 77/2020, Ofícios da Presidência 19 a 22/2020, Ofícios 
de Vereador 16 e 17/2020 e Portaria 8/2020. 
 
9. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura resumida das 
Correspondências Recebidas, nos termos do Artigo 142 do Regimento. (...) 
 
 9.1 SECRETÁRIO: 
 
Ofício 303/2020-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 17/2020, que abre Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 256.080,81, destinado à conclusão de 10 unidades 
habitacionais localizadas no Bairro Vila Scylla, com recursos oriundos da União, por 
intermédio do Ministério das Cidades, e contrapartida do Município. 
 
Ofício 313/2020-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 18/2020, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade 
temporária de excepcional interesse público, na forma do Artigo 37, inciso IX da 
Constituição Federal, no âmbito do Município de Jacarezinho/PR. 
 
Ofício Circular GEPATRIA/SAP 177/2020 
Remetente: KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA – Promotora de Justiça do Grupo 
Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade 
Administrativa – GEPATRIA 
Assunto: Informa que o GEPATRIA adotou como Plano Regional de Ação para o ano de 
2020 o Projeto de “Regulamentação do Regime de Transição de Governo Municipal”, e 
solicita cópia de eventual Lei Municipal que já disponha sobre a transição de governo no 
âmbito do Município, abrangendo tanto o Executivo quanto o Legislativo.  
 
Ofício Circular GEPATRIA/SAP 197/2020 
Remetente: KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA – Promotora de Justiça do Grupo 
Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade 
Administrativa – GEPATRIA 
Assunto: Convida os Vereadores de Jacarezinho para uma Reunião em que se discutirá o 
Projeto “Transição nos Governos Municipais”, que será realizada por meio de 
videoconferência, em data a ser definida após a confirmação dos participantes. 
 
Ofício Circular GEPATRIA/SAP 202/2020 
Remetente: KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA – Promotora de Justiça do Grupo 
Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade 
Administrativa – GEPATRIA 
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Assunto: Encaminha a Recomendação Administrativa 3/2020, que trata da “Transição 
de Governo”, a fim de que seja observada por este Município em tudo o que a legislação 
local não dispuser ou dispuser, mas necessitar de adequações. 
 
Ofício 62/2020-SMCU 
Remetente: JOSÉ ANTONIO COSTA – Secretário Municipal de Conservação Urbana 
Assunto: Com referência à Emenda Impositiva 69/2020, de autoria da Vereadora 
PATRÍCIA MARTONI, informa que o recurso no valor de R$ 50.000,00 será utilizado para 
a pavimentação da Rua Adolpho Ress. 
 
Ofício 88/2020-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha resposta às seguintes proposições: 
 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 20/2020, de autoria da Vereadora 
PATRÍCIA MARTONI, que solicitou informações sobre os Concursos Públicos 1 e 2/2016, 
realizados pelo Município de Jacarezinho. O Secretário Municipal de Administração 
informou que a validade dos Concursos vai até 28 de junho de 2020, que a convocação é 
realizada em conformidade com a abertura de vagas e que não há outros Concursos na 
mesma situação; 
 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 24/2020, de autoria do Vereador NILTON 
APARECIDO STEIN, que indagou sobre a possibilidade de criação de uma Casa Abrigo 
para acolher, provisória e emergencialmente, mulheres e seus filhos menores que 
enfrentam a violência doméstica e se encontram sob ameaça. A Secretária Municipal de 
Assistência Social informou que atualmente o Município não possui infraestrutura física, 
equipe ou erário disponível no Orçamento para a implantação da Casa sugerida; 
 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 26/2020, apresentado pelo Vereador 
NILTON APARECIDO STEIN, que solicitou informações sobre a sinalização da Rua Padre 
Melo. O Secretário Municipal de Conservação Urbana informou que a sinalização 
horizontal já foi realizada e que a vaga para estacionamento em frente ao número 697 
será providenciada no mês de abril; 
 
 - INDICAÇÃO 7/2020, de autoria do Vereador NILTON APARECIDO STEIN, que 
sugeriu a criação do cargo de Monitor de Transporte Escolar, nos termos do Anteprojeto 
de Lei 1/2020. A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes informou que 
solicitará estudos orçamentários para verificação da possibilidade de criação dos novos 
cargos no Plano de Cargos e Carreiras do Município; 
 
 - INDICAÇÃO 8/2020, de autoria do Vereador NILTON APARECIDO STEIN, que 
sugeriu a apresentação de Projeto de Lei com a finalidade de inserir no Plano de Carreira 
dos Servidores e dos Professores a licença remunerada para frequência a Cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu. A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes e o 
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Secretário Municipal de Administração informaram que serão realizados estudos para 
verificação da possibilidade de implantação da referida licença. 
 
Ofício 34/2020-SMF/DC 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha a Prestação de Contas Municipal referente ao Exercício de 2019. 
 
Ofício 1/2020-SMS 
Remetente: Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde – 
COVID-19 
Assunto: Requer seja determinado à Secretaria Municipal de Planejamento e à 
Procuradoria Jurídica do Município a elaboração dos projetos de leis necessários à 
destinar R$ 520.000,00 para a contratação de profissionais médicos, enfermeiros e 
técnicos em enfermagem, bem como a elaboração de um projeto de lei que autorize a 
destinação dos recursos a uma nova subvenção específica à Misericórdia de Jacarezinho, 
que se incumbirá da operacionalização dos serviços. 
 
Resposta 
Remetente: TRIUNFO ECONORTE S.A. – Departamento de Gestão e Estratégia e Riscos 
Assunto: Apresenta resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 22/2020, de 
autoria do Vereador LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, que questionou sobre a 
possibilidade de serem instalados redutores de velocidade, passarela ou até mesmo um 
trevo no trecho compreendido entre as Empresas BBA Indústria Opoterápica, Agro Alfa 
e Dallon (KM 8 - Parque Industrial), a fim de reduzir o iminente risco à vida das pessoas 
que precisam efetuar a travessia da BR-153, bem como se haveria possibilidade de 
serem realizadas obras de transposição e melhorias na sinalização da Rodovia, a fim de 
se garantir mais segurança na entrada e saída dos veículos e pedestres. Em resposta, a 
Concessionária informou que o Parque Industrial do Município de Jacarezinho encontra-
se irregular, pois não possui projeto de acesso com tapers de aceleração e desaceleração 
às margens da Rodovia BR-153. Sendo assim, o referido trecho está em desacordo com o 
Decreto 140/DER, que trata de acessos a propriedades às margens das rodovias. 
 
Ofício 555/2020-ODL-DP 
Remetente: PAULO SERGIO MOURA SANTOS – Diretor do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná 
Assunto: Intima a Câmara Municipal de Jacarezinho para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contado da juntada do Aviso de Recebimento aos Autos Digitais, apresentar ao Tribunal 
os esclarecimentos e/ou documentos no Processo 104197/20. (Assunto: Representação 
– Interessado: GEPATRIA) 
 
CA 136/2020-GRSP 
Remetente: JUAREZ ANTÔNIO WOLLZ – Gerente da SANEPAR da Regional de Santo 
Antônio da Platina/PR 
Assunto: Encaminha resposta ao Ofício 16/2020-SL, de autoria do Vereador SIDNEI 
FRANCISQUINHO – Chiquinho Mecânico, que questionou a possibilidade de se isentar do 
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pagamento das contas de água dos meses de abril e maio de 2020 as famílias de baixa 
renda, bem como de se conceder uma pausa de 60 dias na cobrança dos referidos 
serviços fornecidos aos profissionais autônomos, a fim de amenizar os impactos gerados 
pela pandemia da COVID-19, causada pelo Coronavírus. Em resposta, o Gerente Regional 
informou que tendo em vista a decisão do Governo do Estado do Paraná, a SANEPAR 
promoverá o adiamento das cobranças de faturas cadastradas no Programa Tarifa 
Social, pelo período de 90 dias. Desse modo, os clientes inscritos na referida Tarifa Social 
terão 90 dias após o vencimento das faturas para realizar o pagamento, sem incidência 
de multa, juros ou correções, bem como sem o risco de corte do fornecimento por falta 
de pagamento. Informou, ainda, que a SANEPAR concederá o benefício da suspensão do 
pagamento das tarifas pelo prazo máximo de 6 meses para trabalhadores residentes no 
Estado do Paraná, na condição de desempregados involuntários ou cuja renda familiar 
não ultrapasse a um salário mínimo, desde que comprovem a impossibilidade de 
pagamento das tarifas ou, ainda, quando o referido pagamento implicar dificuldade para 
a família manter outros gastos essenciais. Nesse caso, as faturas continuarão sendo 
emitidas normalmente e poderão ser parceladas ao final do período de suspensão. O 
Gerente afirmou também que a atuação da SANEPAR é regulamentada pelo Decreto 
Estadual 3.926, de 17 de outubro de 1988, que estabelece em seu Artigo 49 que “não 
serão admitidas isenções de pagamento de contas devidas à SANEPAR”. E acrescenta 
que o Artigo 50 do mesmo diploma legal adverte que “a SANEPAR não prestará serviços 
gratuitamente ou com abatimento”. Portanto, é impraticável a concessão da isenção das 
faturas dos meses de abril e maio de 2020, como sugerido pelo Vereador. 
 
10. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura das INDICAÇÕES em 
pauta, que serão encaminhadas a quem de direito, na forma regimental. 
 

10.1 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 10/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Jacarezinho, As Emendas Impositivas 10, 11 e 12/2019, 
apresentadas pelo Vereador que abaixo assina, destinaram na Lei Orçamentária Anual – 
LOA para o Exercício de 2020 a importância de R$ 27.000,00, para a Secretaria 
Municipal de Saúde, visando à aquisição de máquinas para Fabricação de Fraldas 
Infantis e Geriátricas e respectiva Matéria-Prima. No entanto, considerando o 
esclarecimento contido no Ofício 339/2020 (Documento anexo), expedido pela 
Secretaria Municipal de Saúde, sobre a impossibilidade de aquisição das referidas 
máquinas, o Vereador que abaixo assina, nos termos do Artigo 109 do Regimento 
Interno, INDICA à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, sugerindo a 
apresentação de Projeto de Lei que vise remanejar os recursos financeiros acima 
mencionados para aquisição de 9.000 Fraldas Infantis nos tamanhos P, M e G (3.000 
unidades de cada tamanho), e de 6.000 Fraldas Geriátricas, a serem distribuídas de 
acordo com a indicação da Assistente Social lotada na Unidade Básica de Saúde – UBS do 
Bairro Marques dos Reis, levando-se em conta a necessidade do solicitante. Sugere, 
ainda, que a entrega das referidas Fraldas seja realizada diretamente na UBS de Marques 
dos Reis, localizada na Avenida Willie Davids, 173. Com relação aos R$ 12.000,00 
restantes, sugere que o valor seja aplicado para a mudança da Academia ao Ar Livre, 
ampliação da rede elétrica e demais melhorias que se fizerem necessárias na referida 
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Unidade de Saúde. Jacarezinho/PR, 1°. de abril de 2020. JOSÉ IZAÍAS GOMES – ‘Zola’ 
Vereador”. 

 
10.2 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 11/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 
109 do Regimento Interno e tendo em vista a pandemia gerada pela COVID-19, bem 
como a situação financeira de muitos contribuintes por conta da falta de trabalho e 
mesmo do desemprego, INDICA à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE 
JACAREZINHO, sugerindo a concessão de uma pausa de 60 (sessenta) dias na cobrança 
de tributos municipais, com exclusão de multa e juros, a exemplo de outros Municípios 
que já tomaram a medida, com a finalidade de conceder um alento aos contribuintes 
nesta difícil situação de crise mundial. Jacarezinho/PR, 1°. de abril de 2020. NILTON 
APARECIDO STEIN – Vereador/PT”. 

 
10.3 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 12/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 
109 do Regimento Interno e considerando a necessidade de prevenção à COVID-19 e 
tendo em vista a escassez de máscaras de proteção em todo o comércio nacional, INDICA 
à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, sugerindo a realização de um 
chamamento público para contratação de profissionais da costura de nossa cidade, 
visando à confecção de máscaras para distribuição gratuita à toda a população 
necessitada. Jacarezinho/PR, 22 de abril de 2020. ANDRÉ DE SOUSA MELO 
Vereador/DEM e SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ 
Vereador/PODEMOS.” 
 

5ª. PARTE – CONVOCAÇÃO e ENCERRAMENTO 
11. PRESIDENTE: Tendo em vista o pedido de urgência solicitado pelo Prefeito, 
convoco os Senhores Vereadores para a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA a ser realizada na 
próxima quarta-feira, dia 29 de abril de 2020, a partir das 10h00, para Primeiro 
Turno de  Discussão e Votação dos PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO 17 e 18/2020, e 
Turno Único do REQUERIMENTO DE PLENÁRIO 4/2020. 
 
12. PRESIDENTE: Nada mais havendo a tratar, está encerrada a Sessão. 


