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10ª. SESSÃO ORDINÁRIA 
4 de maio 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 10ª. Sessão Ordinária da 4ª. Sessão Legislativa da 
Legislatura 2017-2020. Hoje, 4 de maio, é o Dia do Calculista Estrutural. 
 
2. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Primeiro Secretário, Vereador SIDNEI 
FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que proceda à chamada geral dos Senhores 
Vereadores para verificação do quórum regimental. (...) 
 
 2.1 SECRETÁRIO: Boa-noite, Senhores Vereadores, cidadãos presentes, 
internautas e ouvintes da Rádio Educadora. (Fazer a chamada). 
 
 2.2 SECRETÁRIO: Há número legal, Senhor Presidente. 
 
 2.3 ASSESSOR ANOTA: ____ (número de Vereadores presentes). 
 
3. PRESIDENTE: Havendo número legal e, invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a presente Sessão, solicitando ao Vereador .......................................................... que faça a 
leitura de uma mensagem religiosa na abertura dos trabalhos legislativos. (...) 
 
4. PRESIDENTE: Nesse instante, vamos ouvir a execução do Hino de Jacarezinho, 
com letra e música do Professor RODRIGO OCTÁVIO TORRES PEREIRA. (...) 
 

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

 
5.1 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 37/2020 –

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Conforme 
informações dos moradores do bairro Vila Scyllas, a empresa responsável pelo asfalto 
daquela localidade com recursos oriundos do Paranacidade paralisou referida obra. 
Diante do exposto, a Vereadora que abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento 
Interno, requer à Mesa o envio de ofício à SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
solicitando-lhe o que se segue: 1. Qual o motivo de a obra asfáltica do bairro Vila Scyllas 
estar paralisada? 2. Qual é o prazo estipulado em contrato para que a empresa conclua 
as obras de pavimentação das vias públicas do bairro? 3. Quais ruas estão elencadas nos 
Recursos oriundos do citado Paranacidade acima? 4. Quais ruas já foram asfaltadas em 
sua totalidade? 5. Quais ainda não foram? 6. Quais ruas estavam em andamento, que 
sofreram a paralisação e qual a previsão para conclusão? 7. Há algum cronograma 
referente as ruas que não foram contempladas pelo Recurso e que serão asfaltadas? 8. 
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Qual o valor para asfaltar as ruas não contempladas pelo Recurso? Jacarezinho/PR, 29 
de abril de 2020. PATRICIA MARTONI Vereadora/PDT”. 

 
5.2 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 37/2020. (...) 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 38/2020 – 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores 
abaixo assinados, com base no Artigo 110 do Regimento e considerando que o Prefeito 
Municipal se recusou em receber antecipadamente a devolução dos recursos da Câmara 
Municipal para utilizá-lo no combate ao COVID-19 sob o argumento de que iria 
necessitar aplicá-lo no final do ano para o fechamento de folha de pagamento, requer à 
Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes 
informações: 1. Existe a possibilidade de a Câmara Municipal antecipar tal devolução em 
junho de 2020 para que o Poder Executivo efetue o pagamento da gratificação natalina 
(décimo terceiro salário) de forma integral aos Servidores ainda em junho, como forma 
de amenizar os danos na economia causados pela pandemia do COVID-19? 
Jacarezinho/PR, 29 de abril de 2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ – 
Vereador/DEM e ANDRÉ DE SOUSA MELO – Vereador/PODEMOS”. 

 
5.4 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 38/2020. (...) 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 39/2020 –
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores 
abaixo assinados, com base no Artigo 110 do Regimento e considerando que o Poder 
Executivo pagou os subsídios a maior a seus agentes políticos durante o exercício de 
2017, requer à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as 
seguintes informações: 1. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná determinou a 
devolução desses valores? 2. Existe algum procedimento naquela Corte de Contas no 
sentido de se discutir essa devolução? Esse procedimento já foi concluído ou se encontra 
em fase de recurso? 3. Algum dos Agentes Políticos chegou a devolver algum valor? 4. 
Favor informar o valor atualizado que cada um dos agentes políticos do Executivo 
(Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários) recebeu a maior. Jacarezinho/PR, 29 de abril de 
2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ – Vereador/DEM e ANDRÉ DE 
SOUSA MELO – Vereador/PODEMOS”. 

 
5.6 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 39/2020. (...) 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   
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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__________________________________________ 
 

5.7 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 40/2020 – 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Considerando as 
obras de recapeamento realizadas na Avenida João Aguiar e tendo em vista que restou 
um trecho que não recebeu a benfeitoria, o Vereador que abaixo assina, com base no 
Artigo 110 do Regimento, requer à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE 
JACAREZINHO, solicitando-lhe a seguinte informação: 1. É possível a execução do 
recapeamento do referido trecho da Avenida João Aguiar? Em caso afirmativo, para 
quando está prevista a obra? 2. Caso não seja possível, solicita a apresentação de 
justificativa. Jacarezinho/PR, 29 de abril de 2020. NILTON APARECIDO STEIN 
Vereador/PT”. 

 
5.8 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 40/2020. (...) 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. 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 
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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 

____________________________ (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) 
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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). 

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 
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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:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

5. Vereador: _________________________________________________________________________________ 
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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. (...) 

 
8.1 SECRETÁRIO: Ofícios da Mesa 78 a 84/2020, Ofícios da Presidência 23 e 

24/2020 e Ofícios de Vereador 18 a 21/2020. 
 
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 83/2020-CM 
Remetente: MESA DA CÂMARA  
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 7/2020, que fixa os subsídios 
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dos Vereadores e do Presidente da Câmara para a Legislatura 2021-2024. 
 
Ofício 84/2020-CM 
Remetente: MESA DA CÂMARA  
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 8/2020, que fixa os subsídios 
do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Jacarezinho para o Mandato 
2021-2024. 
 
Ofício 409/2020-SMS 
Remetentes: EDILSON DA LUZ – Vereador e MARCELO NASCIMENTO E SILVA – 
Secretário Municipal de Saúde  
Assunto: Solicitam a transferência dos recursos propostos nas Emendas Impositivas 
103, 104 e 105/2019, para serem utilizados com materiais de consumo e serviços de 
manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CA 159/2020-URSP 
Remetente: JUAREZ ANTÔNIO WOLLZ – Gerente da SANEPAR da Regional de Santo 
Antônio da Platina/PR 
Assunto: Encaminha resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 29/2020, de 
autoria do Vereador EDILSON DA LUZ, que indagou sobre a possibilidade de cessão de 
um espaço onde se localiza o jardim da Companhia, para se implantar uma parada de 
ônibus de forma recuada, realocando o ponto de ônibus já existente na Avenida Getúlio 
Vargas, em frente ao prédio da Oi Telefonia. O Gerente respondeu que não há 
possibilidade, pois está prevista a construção de um novo prédio para atendimento 
comercial e administrativo na referida área. 
 
Ofício 93/2020-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta resposta às seguintes proposições: 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 33/2020, de autoria do Vereador SIDNEI 
FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que indagou sobre a possibilidade de 
disponibilizar a cópia do Contrato referente ao serviço de manilhamento que está sendo 
realizado no Bairro Aeroporto, com o objetivo de contenção das erosões causadas pelas 
chuvas. O Prefeito encaminhou cópia dos documentos solicitados; 
 

- INDICAÇÃO 1/2020, de autoria do Vereador NILTON APARECIDO STEIN, que 
sugeriu a apresentação de Projeto de Lei para estender de 5 para 20 dias a licença-
paternidade dos Servidores Públicos do Poder Executivo Municipal que atendem os 
requisitos legais. O Secretário Municipal de Administração parabeniza o Vereador pela 
sugestão e afirma que já determinou às Secretarias de Administração, Planejamento e 
Procuradoria Jurídica, para que seja realizado estudo visando à implantação desse 
benefício. 
 
Ofícios 322, 323 e 324/2020-GAB 
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Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha os PROJETOS DE LEI VINCULADOS 19, 20 e 21/2020, que incluem 
no Plano Plurianual a Ação 2.211 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – 
COVID – 19, emendam a LDO-2020 e abrem Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
200.000,000, destinado à contratação temporária de médicos, aquisição de materiais 
hospitalares, equipamentos de proteção individual e insumos para o enfrentamento dos 
casos de COVID-19, com recursos oriundos da União, por intermédio do Ministério da 
Saúde, conforme a Portaria 774, de 9 de abril de 2020. 
 
Ofícios 325, 326 e 327/2020-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha os PROJETOS DE LEI VINCULADOS 22, 23 e 24/2020, que incluem 
no Plano Plurianual a Ação 2.211 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – 
COVID – 19, emendam a LDO-2020 e abrem Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
207.000,000, destinado à aquisição de materiais hospitalares, equipamentos de proteção 
individual e insumos para o enfrentamento dos casos de COVID – 19, com recursos 
oriundos do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, conforme a 
Resolução SESA 353/2020. 
 
Correspondência Simples 
Remetente: WESLLEY VENÂNCIO PINTO – Coordenador do Centro de Integração 
Empresa-Escola do Paraná – CIEE-PR 
Assunto: Encaminha o Relatório Circunstanciado das atividades desenvolvidas pela 
entidade durante o Exercício de 2019. 
 
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 13/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Jacarezinho, As Emendas Impositivas 22, 23 e 24/2019, 
apresentadas pelo Vereador que abaixo assina, em coautoria com Vossa Excelência, 
destinaram na Lei Orçamentária Anual – LOA para o Exercício de 2020 a importância de 
R$ 18.018,51 à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, para a realização de 
Reforma no Centro Comunitário Sergino Amorim Silva, localizado no Bairro Marques 
dos Reis. Entretanto, considera-se, no momento, que o Município tem mais necessidade 
de complementar a pavimentação de suas vias públicas, razão pela qual 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, destinando-os à 
aquisição de materiais para a implantação de meio-fio nas vias urbanas do Município de 
Jacarezinho. Jacarezinho/PR, 28 de abril de 2020. JOSÉ IZAÍAS GOMES – ‘Zola’ Vereador”. 

 
10.2 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 14/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 
109 do Regimento Interno e considerando a solicitação contida no Ofício 409/2020-SMS 
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(cópia anexa), INDICA à Mesa o envio de oficio ao PREFEITO DE JACAREZINHO, 
sugerindo a apresentação de Projeto de Lei com a finalidade de remanejar os recursos 
constantes das Emendas Impositivas 103, 104 e 105/2020, destinando-os para 
aquisição de materiais de consumo e manutenção da frota de veículos da Secretaria 
Municipal de Saúde. Jacarezinho/PR, 30 de abril de 2020. EDILSON DA LUZ – 
Vereador/DEM”. 
 

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


