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21.ª SESSÃO ORDINÁRIA 

3 de agosto 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 21.ª Sessão Ordinária da 4.ª Sessão Legislativa da 
Legislatura 2017-2020. Hoje, 3 de agosto, é o Dia do Capoeirista e o Dia do Tintureiro. 

 
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. (...) 
 

2.ª PARTE – ELEIÇÃO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
5. PRESIDENTE: Considerando o pedido constante do Ofício 2/2020, recebido nesta 
Casa de Leis no dia 21 de julho de 2020, nos termos do Artigo 3.°, inciso III da Lei 
Municipal 1.782, de 28 de junho de 2007, procederemos à ELEIÇÃO DE 1 (UM) MEMBRO 
TITULAR E 1 (UM) MEMBRO SUPLENTE para integrarem o Conselho Municipal de Cultura 
do Município de Jacarezinho. Sendo assim, solicito ao Senhor Primeiro Secretário que 
proceda à chamada nominal dos Vereadores, os quais deverão dizer, pausadamente, os 
nomes de 2 (dois) Vereadores de sua escolha. Solicito, por favor, que os nomes sejam 
proferidos nesta ordem: primeiro, o Membro Titular e, por último, o Membro Suplente. 
(...) 
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5.1 TABELA DE VOTAÇÃO 

VEREADORES 
André de 

Sousa 

Melo 

Diogo 
Augusto 

Biato 

Filho 

Edilson 

da Luz 

Fúlvio 

Boberg 

José 
Izaías 

Gomes 

“Zola” 

Luiz Carlos 
do 

Nascimento 

Nilton 
Aparecido 

Stein 

Patrícia 

Martoni 

“Chiquinho 
Mecânico” - 

Sidnei 

Francisquinho 

André de 

Sousa Melo 
                  

Diogo Augusto 
Biato Filho 

                  

Edilson da Luz                   

Fúlvio Boberg                   

José Izaías 

Gomes “Zola” 
                  

Luiz Carlos do 

Nascimento 
                  

Nilton 
Aparecido 

Stein 

                  

Patrícia 
Martoni 

                  

“Chiquinho 

Mecânico” –

Sidnei 

Francisquinho 

                  

 
5.2 PRESIDENTE: Foram eleitos para o CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA: 

como TITULAR, o(a) Vereador(a) _______________________________________________, com ____ 
votos, e como SUPLENTE, o(a) Vereador(a) _______________________________________________, 
com ____ votos. 
 

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

 
6.1 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 67/2020 –
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, No final do ano 
de 2019, a Lei Federal 11.340/2006 – Lei MARIA DA PENHA passou por uma importante 
alteração legislativa, que visou garantir prioridade na matrícula escolar aos dependentes 
de mulher que tenha sido vítima de violência doméstica e familiar. Segundo o § 7º do 
Artigo 9º da mencionada Lei, “A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem 
prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais 
próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação 
dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de 
violência doméstica e familiar em curso.”. Já o inciso V do Artigo 23 garante que, quando 
necessário, o próprio magistrado pode “determinar a matrícula dos dependentes da 
ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a 
transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga.”. Com 
base nessas informações e amparados pelo 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 tem cumprido o 
disposto na Lei Federal 11.340/2006 e suas alterações, estabelecendo prioridade de 
matrícula aos estudantes dependentes de mulher vítima de violência doméstica e 
familiar? 2. Em caso negativo, favor esclarecer o motivo do descumprimento. 
Jacarezinho/PR, 30 de julho de 2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ – 
Vereador/PODEMOS e ANDRÉ DE SOUSA MELO – Vereador/PTB”. 

 
6.2 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 67/2020. (...) 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 68/2020 –
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, A Lei Federal 
10.098/2000 atribui ao Poder Público, em seu Artigo 18, a obrigatoriedade de 
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implementar a formação de intérpretes de escrita em braile, linguagem de sinais e de 
guias intérpretes, a fim de facilitar a comunicação direta à pessoa portadora de deficiência 
sensorial e com dificuldade de comunicação. O mencionado dispositivo é regulamentado 
pelo Decreto Federal 5.626/2005, o qual dispõe que a Administração Pública deverá 
dispor de, no mínimo, 5% de servidores, funcionários ou empregados com capacitação 
básica em Libras (Artigo 26 e parágrafos, com redação dada pelo Decreto 9.656/2018). 
Considerando a necessidade de garantir o cumprimento à legislação, os Vereadores que 
abaixo assinam, com base no Artigo 110 do Regimento Interno, requerem à Mesa o envio 
de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. O 
Município dispõe de profissionais intérpretes de Libras e Braile, para realizar o 
atendimento de pessoas com deficiência auditiva e visual? 2. Em caso negativo, é possível 
promover a formação e a capacitação de servidores públicos municipais nas citadas áreas, 
para atendimento das pessoas com dificuldade de comunicação e deficiência sensorial? 
Jacarezinho/PR, 30 de julho de 2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ – 
Vereador/ PODEMOS e ANDRÉ DE SOUSA MELO – Vereador/PTB”. 

 
6.4 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 68/2020. (...) 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 69/2020 – 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores 
que abaixo assinam, preocupados com a segurança no trânsito de nossa cidade e visando 
atender à solicitação dos moradores do bairro Jardim Boa Vista, requerem à Mesa, com 
fundamento no Artigo 110 do Regimento Interno, o envio de ofício ao PREFEITO DE 
JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. É possível a implantação de 
redutores de velocidade, tipo quebra-molas, na Rua dos Palotinos, entre os números 120 
a 124 e 180 a 184, no bairro Jardim Boa Vista, bem como a devida sinalização da via, com 



 

5 

o fim de reduzir o risco de atropelamentos e de acidentes automobilísticos na localidade? 
e 2. Em caso de impossibilidade para a execução dos referidos serviços, favor apresentar 
justificativa. Jacarezinho/PR, 29 de julho de 2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho 
Mecânico’ – Vereador/PODEMOS e ANDRÉ DE SOUSA MELO – Vereador/PTB”. 

 
6.6 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 69/2020. (...) 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 70/2020 –
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador 
abaixo assinado, com base no Artigo 110 do Regimento Interno e considerando as 
condições precárias que se encontram as ruas da Vila Rural Novo Texas, requer à Mesa o 
envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe a seguinte informação: 1. 
É possível efetuar a manutenção ou empedramento das ruas do Bairro Vila Rural Novo 
Texas? 2. Em caso afirmativo, há previsão de data para a realização do serviço? 3. Em caso 
negativo, favor apresentar justificativa. Jacarezinho/PR, 30 de julho de 2020. NILTON 
APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 

 
6.8 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 70/2020. (...) 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__________________________________________ 
 
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, § 2.°, e do Artigo 146, inciso I do Regimento Interno. Solicito aos 
Vereadores que, ao formularem seus pedidos, informem no mínimo o nome completo 

do destinatário e respectivo endereço, bem como, de forma objetiva, o motivo de 
suas congratulações ou protesto, a fim de que não haja equívoco no encaminhamento 
dos respectivos ofícios. (...) Com a palavra o Vereador ... (...) 
 

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

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

 
2 ASSESSOR ANOTA: Vereador _____________________________: requer o envio de 

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

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

 
3 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). 

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

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

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

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

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

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

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

 
4.ª 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:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
9.1 SECRETÁRIO: Edital 3/2020, Ofícios da Mesa 209 a 233/2020, Ofícios da 

Presidência 33 e 34/2020 e Ofícios de Vereador 37 a 43/2020. 
  
10. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura resumida das 
Correspondências Recebidas, nos termos do Artigo 142 do Regimento. (...) 
 
 10.1 SECRETÁRIO: 
 
Ofício 37/2020-SL 

Remetente: PATRÍCIA MARTONI – Vereadora/DEM 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 14/2020, que reconhece no 
âmbito do Município de Jacarezinho a visão monocular como deficiência sensorial do tipo 
visual e dá outras providências. 
 
Ofício 41/2020-SL 
Remetente: EDILSON DA LUZ – Vereador/DEM 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 15/2020, que visa revogar o 
inciso I do Artigo 1.° da Lei Municipal 3.739, de 17 de dezembro de 2019, e atribuir 
denominações às Ruas Projetadas 2 e 8 do Bairro Nossa Senhora das Graças. 
 
Ofício 42/2020-SL 
Remetente: SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico” –Vereador/PODEMOS 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 17/2020, que visa denominar 
de Rua ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS a atual Rua Projetada 15 do Bairro Nossa 
Senhora das Graças. 
 
Ofício 43/2020-SL 
Remetentes: SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico” – Vereador/PODEMOS e 
ANDRÉ DE SOUSA MELO – Vereador/PTB 
Assunto: Encaminham o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 16/2020, que visa instituir a 
Campanha “Agosto Lilás” no Município de Jacarezinho, dedicada à realização de ações de 
combate à violência contra a mulher. 
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Ofício 149/2020-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 53/2020, de 
autoria dos Vereadores ANDRÉ DE SOUSA MELO e SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho 
Mecânico”, que indagaram sobre a possibilidade de instalação de um redutor de 
velocidade na Rua João de Aguiar, nas proximidades do n. 232, na Vila Setti. O Secretário 
Municipal de Conservação Urbana informou que a instalação já foi providenciada. 
 
CE REGOV/LD 1.964/2020 
Remetente: Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo Londrina/PR – 
Caixa Econômica Federal 
Assunto: Informa o crédito parcial de recursos financeiros (parcela 16) sob bloqueio em 
25/06/2020, no valor de R$ 135.758,88, na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
0352325-50/2011, firmado com o Município de Jacarezinho/PR em 21/10/2011, no 
âmbito do Programa Regularização e Integração de Assentamentos Precários (PAC), que 
tem por objeto obras de infraestrutura, produção de 84 unidades habitacionais pelo 
Programa Minha Casa Minha Vida e recuperação de área degradada. 
 
CE REGOV/LD 1.958/2020 
Remetente: Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo Londrina/PR – 
Caixa Econômica Federal 
Assunto: Informa o crédito parcial de recursos financeiros (parcela 2) sob bloqueio em 
13/07/2020, no valor de R$ 270.000,00, na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
855264/2017, firmado com o Município de Jacarezinho/PR em 29/12/2017, no âmbito 
do Programa Consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, que tem por 
objeto a estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial, consistente na 
construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 
 
Ofício 874/20-OPD-GP 

Remetente: WILSON DE LIMA JUNIOR – Diretor de Gabinete da Presidência do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná 
Assunto: Comunica a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas do Poder Executivo de 
Jacarezinho referentes ao Exercício Financeiro de 2016. 
 
Ofício 2/2020 
Remetente: GISLENE PEREIRA DA SILVA – Secretária Executiva do Conselho Municipal 
de Cultura 
Assunto: Solicita a eleição de 2 (dois) Vereadores para atuarem como Membro Titular e 
Membro Suplente do Conselho Municipal de Cultura. 
 
Ofício 20052648/DJCA 

Remetente: FABIANO NASCIMENTO TOZINE – Gerente de Serviços de Relacionamento 
com Cliente da CPFL Santa Cruz 
Assunto: Informa que a CPFL Santa Cruz tem cumprido a Resolução Normativa 878/2020 
da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, porém, com o término da vigência da 
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Resolução no dia 30/7/2020, a suspensão de cortes deixará de produzir efeitos e será 
possível que usuários inadimplentes tenham seu fornecimento interrompido. Para 
facilitar o pagamento e a regularização das contas, a CPFL Santa Cruz disponibilizou no 
site www.cpfl.com.br os seguintes serviços: solicitação de segunda via da fatura; 
realização de pagamento da conta de energia elétrica via cartão de crédito (bandeiras 
Mastercard e Visa); parcelamento do débito por meio de boleto bancário, cartão de crédito 
Mastercard ou Visa e do Auxílio Emergencial concedido pelo Governo Federal. A 
Companhia aderiu também ao pagamento pela plataforma PicPay, que pode ser feito por 
meio do aplicativo. 
 
Carta 30/2020 
Remetente: FABIANO NASCIMENTO TOZINE – Gerente de Serviços de Relacionamento 
com Cliente da CPFL Santa Cruz 
Assunto: Comunica que a CPFL Santa Cruz retornará o atendimento presencial no dia 3 
de agosto de 2020, das 8h00 às 16h00. Contudo, a Companhia orienta a população para 
que dê prioridade à solicitação de serviços por meio do site ou do aplicativo “CPFL Santa 
Cruz”, o qual pode ser acessado de forma gratuita, sem o consumo do pacote de dados. 
Afirma também que, em caso de inadimplemento, será realizada a suspensão no 
fornecimento de energia elétrica, exceto quanto às unidades consumidoras cadastradas 
com o benefício da Tarifa Social, as quais permanecerão ativas até o fim do estado de 
calamidade pública, conforme deliberação da ANEEL.  
 
Ofício 162/2020-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 31/2020, de 
autoria do Vereador  NILTON APARECIDO STEIN, que indagou sobre a possibilidade de 
adotar nos Postos de Saúde um sistema de agendamento específico para os pacientes que 
utilizam medicamentos controlados e que precisam renovar suas receitas para dar 
continuidade ao tratamento de sua doença. O Secretário Municipal de Saúde informou que 
já é realizado atendimento específico para os casos solicitados, o qual é feito por demanda 
programada, mediante agendamento. Informa, também, que durante o período de 
pandemia, visando maior segurança do paciente e do profissional de saúde, as renovações 
de receitas passaram de 6 para 9 meses de validade, conforme Decreto Municipal. 
 
C-73/2020-DV 
Remetentes: GUILHERME MAMPRIM – Gerente de Obras e Conservação e DANIEL 
RAMOS VICTORINO – Diretor de Operações da Empresa Concessionária de Rodovias do 
Norte S.A. 
Assunto: Encaminham resposta ao OFÍCIO 32/2020-SL, de autoria do Vereador LUIZ 
CARLOS DO NASCIMENTO, que solicitou redutor de velocidade e sinalização no trecho da 
Rodovia BR-153, entre os Km 8 e 11, que abrangem a localização do Parque Industrial de 
Jacarezinho. A Concessionária informou que foram intensificadas as melhorias na 
sinalização horizontal e vertical no referido trecho, bem como apresentou fotos que 
evidenciam as melhorias solicitadas. 
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Requerimento 
Remetente: BRUNA AMÉRICO SILVA 
Assunto: Solicita a fiscalização de duas calçadas da cidade, alegando que estariam 
irregulares por embaraçarem ou mesmo impedirem o trânsito de cadeirantes e pedestres. 
 
Ofício 244/2020 
Remetente: DANILO CARDOSO DECCO – Promotor de Justiça 
Assunto: Requisita a realização, no prazo de 30 dias, das adequações necessárias no 
Portal da Transparência desta Câmara Municipal. 
 
11. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura da INDICAÇÃO em 
pauta, que será encaminhada a quem de direito, na forma regimental. 
 

11.1 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 24/2020 –  Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores que abaixo assinam, com base no 
Artigo 109 do Regimento Interno e considerando a extensa fila de pessoas que se forma 
praticamente todos os dias úteis em frente à Caixa Econômica Federal de Jacarezinho; 
tendo em vista que diante da necessidade de diversos serviços prestados pela Empresa 
Pública, especialmente aqueles relacionados à concessão do Auxílio Emergencial neste 
período de pandemia, essas pessoas são obrigadas a permanecerem ali debaixo do sol 
quente ou mesmo de chuvas; INDICAM à Mesa o envio de ofício à CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – Agência de Jacarezinho, sugerindo a instalação de tendas na calçada, visando 
oferecer um mínimo de conforto para as pessoas que ali aguardam atendimento bancário. 
Jacarezinho/PR, 29 de julho de 2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ - 
Vereador/PODEMOS e ANDRÉ DE SOUSA MELO - Vereador/PTB”. 
 

6.ª PARTE – ENCERRAMENTO 
12. PRESIDENTE: Nada mais havendo a tratar, está encerrada a Sessão. 


