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18.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
29 de junho de 2020 – segunda-feira – 18h30min 

PAUTA – PRESIDENTE E ASSESSOR 
 

1.ª PARTE – ABERTURA 
1. PRESIDENTE: Boa-noite, Senhores Vereadores, cidadãos presentes e internautas. 
É com prazer que damos início à 18.ª Sessão Ordinária da 4.ª Sessão Legislativa da 
Legislatura 2017-2020. Hoje, 29 de junho, é Dia do Pescador Amador, Dia Nacional da 

Aviação de Segurança Pública do Brasil, Dia do Papa e Dia da Telefonista. 

 

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. (...) 
 

2.ª PARTE – ORDEM DO DIA 
4. PRESIDENTE: Não havendo proposições escritas a serem discutidas e votadas, 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 
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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 

____________________________ (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 
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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). 

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 
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se levantem. (...) Aprovado por __________________________. 
 

3.ª PARTE – PALAVRA LIVRE 
5. 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 ... (...) 

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

Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

6. Vereador: _________________________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Apartes:____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________ 
7. Vereador: _________________________________________________________________________________ 

Assuntos:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

 

6.1 SECRETÁRIO: Declaração 14/2020, Ofícios da Mesa 178 a 186/2020 e 
Ofício de Vereador 33/2020. 
  
7. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura resumida das 
Correspondências Recebidas, nos termos do Artigo 142 do Regimento. (...) 
 
 7.1 SECRETÁRIO: 
 
Ofício 135/2020-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha resposta às seguintes proposições: 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 10/2020, de autoria da Vereadora 
PATRÍCIA MARTONI, que indagou qual é o prazo estipulado para a conclusão das obras 
de pavimentação de vias públicas na Vila Scylla e solicitou cópia do respectivo Contrato. 
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano informou que o prazo para a 
conclusão da obra é até 14 de dezembro de 2020. Encaminhou cópia do Contrato e do 
Termo de Prorrogação do Convênio, ressaltando que a obra se encontra paralisada em 
razão da falta de envio de recursos pelo Governo Estadual. 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 47/2020, de autoria do Vereador NILTON 
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APARECIDO STEIN, que indagou quais são as medidas e ações que o Executivo planeja 
tomar para auxiliar o sistema produtivo e a geração de empregos no Município, após a 
pandemia da COVID-19, entre outros questionamentos.  
O Prefeito informou que, com o auxílio e o apoio do Comitê Gestor de Desenvolvimento 
Empresarial, vem atuando no sentido de prover um novo Distrito Industrial, o que está 
em andamento. Afirmou que nos próximos dias, será encaminhado à Câmara Municipal 
um aporte de recursos à Sociedade Garantidora de Crédito de Londrina – SGC, visando 
oferecer garantia de crédito às empresas nos financiamentos feitos por intermédio da 
Agência de Fomento do Paraná e outras instituições parceiras. Informa, ainda, que tem 
se dedicado a encontrar maneiras de ampliar a participação das empresas locais nas 
compras realizadas pela Administração Municipal, e que existem outras iniciativas que 
visam auxiliar o sistema produtivo, como as feiras GeniusCon e FICAFÉ.  
Quanto ao questionamento sobre a possibilidade de firmar parcerias com empresas, 
instituições e organizações que tenham interesse em desenvolver estratégias e 
implementar programas e projetos de desenvolvimento econômico local, esclareceu que 
a pandemia e as dificuldades impostas pelas regras de distanciamento e horários de 
atendimento diminuídos estão atrapalhando, mas não impedem as parcerias citadas. 
Cada Secretário Municipal pode e deve agir nesse sentido, dentro de sua esfera de 
competência. Quanto à indagação sobre a possibilidade de conceder incentivos ao 
pequeno agricultor, à agricultura familiar e à geração de empregos nas pequenas e 
médias empresas de nossa cidade, afirmou que a margem de manobra ficou reduzida em 
virtude da queda na arrecadação, mas que está aberto a conversar sobre o tema e a ouvir 
eventuais propostas. 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 48/2020, de autoria dos Vereadores JOSÉ 
IZAÍAS GOMES - “Zola”, ANDRÉ DE SOUSA MELO e SIDNEI FRANCISQUINHO - 
“Chiquinho Mecânico”, que questionaram se já foi contratada a operação de crédito com 
a Agência de Fomento do Paraná S.A., para urbanização do Distrito Industrial III, e qual 
foi o valor obtido. O Prefeito informou que a operação de crédito ainda não foi 
contratada, que o valor permitido para a operação foi de R$ 3,6 milhões, e o valor 
aprovado pelo Legislativo Municipal foi de R$ 3,59 milhões. Esclarece que a contratação 
não ocorreu porque a Certidão de Operação de Crédito 219/20 do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná foi liberada somente no dia 5 de maio de 2020. Depois dessa data, foi 
realizado o cadastramento da proposta no Portal dos Municípios (PARANACIDADE). Por 
fim, afirma que não há previsão para o início das obras, mas que a expectativa é de que 
seja possível contratar a operação de crédito ainda no corrente ano. 
 
Informação 173/2020 
Remetente: Engenheiro CARLOS EDUARDO MIGUEL – Gerente de Concessão – Lote 01 
da Superintendência Regional Norte do Departamento de Estradas de Rodagem – DER 
Assunto: Responde o REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 22/2020, de autoria do 
Vereador LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, que indagou sobre a possibilidade de realizar 
a instalação de redutores de velocidade, passarela ou até mesmo um trevo no trecho 
compreendido entre as Empresas BBA Indústria Opoterápica, Agro Alfa e Dallon (KM 8 - 
Parque Industrial), a fim de reduzir o iminente risco à vida das pessoas que precisam 
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efetuar a travessia da BR-153; bem como se há possibilidade de realizar obras de 
transposição e melhorias na sinalização da Rodovia, a fim de garantir mais segurança na 
entrada e saída dos veículos e pedestres. A Superintendência Regional Norte 
encaminhou o pedido para a Concessionária Triunfo ECONORTE, a qual informou que as 
empresas localizadas no Parque Industrial estão com os acessos irregulares e em 
desacordo com o Decreto Estadual 140/2015 – Anexo III, e que não estão previstas em 
contrato obras de melhoria da capacidade rodoviária nem a instalação de radares ou 
outros equipamentos no referido segmento. Afirma, ainda, que o Contrato de Concessão 
está chegando a seu fim, não havendo tempo hábil para a realização do reequilíbrio dos 
impactos de tal obra. 
 
Ofício 142/2020-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha resposta às seguintes proposições: 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 12/2020, de autoria dos Vereadores 
ANDRÉ DE SOUSA MELO e SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que 
solicitaram esclarecimentos sobre as obras e serviços realizados com materiais, 
maquinários e mão de obra do Município na propriedade de Marymar de Lima Peixoto – 
“Meire Peixoto”, sem a devida contraprestação da munícipe. O Prefeito Municipal enviou 
cópias dos documentos encaminhados ao Ministério Público respondendo os mesmos 
questionamentos, inclusive com o despacho da Promoção de Arquivamento da Notícia 
de Fato MPPR-0070.1919.001228-91. Pelos documentos, comprovou-se que houve 
recolhimento aos cofres públicos municipais no valor de R$ 840,00, referente ao 
pagamento do particular pelos serviços públicos prestados em sua propriedade. 
Ademais, vê-se que o interesse público foi atendido, pois mesmo que a empreitada tenha 
sido realizada em uma propriedade privada, ela tem o condão de possibilitar o 
desenvolvimento das atividades agropecuárias na região, o que promove a geração de 
renda à comunidade. Assim sendo, ficou comprovado que a proprietária do imóvel 
efetuou o recolhimento das taxas para a execução do serviço, não se vislumbrando 
nenhum prejuízo ao erário municipal. 

 
- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 49/2020, de autoria dos Vereadores 

ANDRÉ DE SOUSA MELO e SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que 
questionaram sobre a existência de empresa responsável pela conservação do Cemitério 
Municipal São João Batista. O Secretário Municipal de Administração informou que o 
Município não mantém contrato com empresa de prestação de serviços de abertura de 
covas, pois, em nossa cidade, os falecidos são sepultados em jazigos de alvenaria. 
Encaminhou cópia do Contrato firmado com a Empresa MARCO ANTONIO PIASSA, atual 
responsável pela construção de jazigos em alvenaria. 
 
8. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura das INDICAÇÕES em 
pauta, que serão encaminhadas a quem de direito, na forma regimental. 
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8.1 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 21/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 
109 do Regimento Interno e considerando a alta velocidade desenvolvida por 
condutores de veículos na Rua Arapongas, localizada no Jardim São Luiz, o que, 
inclusive, já foi motivo de vários acidentes fatais com animais de rua, INDICA à Mesa o 
envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, sugerindo a instalação de uma lombada 
ou outro dispositivo redutor de velocidade em frente ao imóvel de número 188, com o 
objetivo de prevenir a ocorrência de novos acidentes e garantir a segurança das pessoas 
e animais que transitam pela localidade. Jacarezinho/PR, 24 de junho de 2020. SIDNEI 
FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ Vereador/PODEMOS”. 

 
8.2 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 22/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 
109 do Regimento Interno e considerando a notícia anexa, referente à Lei Complementar 
244, editada pelo Município de Paranaguá, INDICA à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO 
DE JACAREZINHO, sugerindo a apresentação de Projeto de Lei com a finalidade de criar, 
caso ainda não exista, o Cadastro Municipal para Empresas não Estabelecidas no 
Município de Jacarezinho, visando combater a evasão fiscal e, desse modo, aumentar a 
arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Com a edição da 
Lei sugerida, os tomadores de serviço locais deverão reter o Imposto quando solicitarem 
que empresas de fora venham prestar serviços nesta cidade. Jacarezinho/PR, 24 de 
junho de 2020. LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO Vereador/PDT”. 

 
8.3 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 23/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 
109 do Regimento Interno e considerando a vigência do Artigo 9.° do Decreto-Lei 
Federal 406, de 31/12/1968, cujo § 1.° excepciona o “trabalho pessoal do próprio 
contribuinte” no que se refere ao cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, permitindo a sua tributação por valor fixo, independentemente do 
faturamento, levando em conta o trabalho de cada profissional, desde que vinculado a 
sociedade de profissionais pertencentes à mesma categoria e em seu nome preste 
serviços, nos termos do § 3.° do mesmo Artigo, INDICA à Mesa o envio de ofício ao 
PREFEITO DE JACAREZINHO, sugerindo a estipulação de valor fixo para o recolhimento 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN exigível de sociedades 
uniprofissionais estabelecidas no Município de Jacarezinho, como, por exemplo, aquelas 
formadas por Médicos, Enfermeiros, Dentistas, Advogados, Veterinários, Psicólogos, etc, 
tudo em conformidade com a exceção prevista no Artigo 9.° do Decreto-Lei Federal 406, 
de 1968. Jacarezinho/PR, 24 de junho de 2020. LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO 
Vereador/PDT”. 
 

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


