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19.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
6 de julho 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 19.ª Sessão Ordinária da 4.ª Sessão Legislativa da 
Legislatura 2017-2020.  
 
2. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Primeiro Secretário, Vereador SIDNEI 
FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que proceda à chamada geral dos Senhores 
Vereadores para verificação do quórum regimental. (...) 
 
 2.1 SECRETÁRIO: Boa-noite, Senhores Vereadores, cidadãos presentes, 
internautas e ouvintes da Rádio Educadora. (Fazer a chamada). 
 
 2.2 SECRETÁRIO: Há número legal, Senhor Presidente. 
 
 2.3 ASSESSOR ANOTA: ____ (número de Vereadores presentes). 
 
3. PRESIDENTE: Havendo número legal e, invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a presente Sessão, solicitando ao Vereador .......................................................... que faça a 
leitura de uma mensagem religiosa na abertura dos trabalhos legislativos. (...) 
 
4. PRESIDENTE: Nesse instante, vamos ouvir a execução do Hino de Jacarezinho, 
com letra e música do Professor RODRIGO OCTÁVIO TORRES PEREIRA. (...) 
 

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

5.1 SECRETÁRIO: “COMISSÃO DE REDAÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 
PARECER Nº 118/2019 
Projeto de Lei do Legislativo nº 18/2019 Dispõe sobre a instalação de 

equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do 
Município de Jacarezinho e dá outras providências. RELATOR: Luiz Carlos do 
Nascimento  

CONSIDERAÇÕES: 
Em consonância com o artigo 71 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

analisamos o presente projeto. 
Diante do exposto, os membros ao final assinados emitem parecer contrário ao 

projeto em pauta, haja vista que não preenche os requisitos da legalidade, por afronta ao 
artigo 7º da Lei Complementar Federal 95/98, uma vez que não dispõe de objeto 
possível no plano fático, pois nenhum dos eliminadores de ar espalhados pelo mercado, 
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possuem certificação emitida pelo INMETRO, tampouco existe algum aprovado pelo 
IFBQ. 

Jacarezinho/PR, 02 dezembro de 2019. 
 
NILTON APARECIDO STEIN 
Presidente 
 
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO 
Relator 
                                                            
DIOGO AUGUSTO BIATO FILHO 
Membro” 

 
5.2 PRESIDENTE: Com base no Artigo 162, inciso IV do Regimento Interno, 

está em Única Discussão o PARECER 118/2019 da CRLJ. (...) 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”, 
lembrando que o Parecer é pela REJEIÇÃO DO PROJETO DE LEI.  (...) 
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: “COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
PARECER Nº 119/2019 
Projeto de Lei do Legislativo nº 18/2019 Dispõe sobre a instalação de 

equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do 
Município de Jacarezinho e dá outras providências. 

RELATOR: JOSÉ IZAÍAS GOMES 
CONSIDERAÇÕES: 
Em consonância com o artigo 71 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

analisamos o presente projeto. 
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Diante do exposto, os membros ao final assinados emitem parecer contrário ao 
projeto em pauta, haja vista que não preenche os requisitos da legalidade, por afronta ao 
artigo 7º da Lei Complementar Federal 95/98, uma vez que não dispõe de objeto 
possível no plano fático, pois nenhum dos eliminadores de ar espalhados pelo mercado, 
possuem certificação emitida pelo INMETRO, tampouco existe algum aprovado pelo 
IFBQ. 

Jacarezinho/PR, 02 dezembro de 2019. 
 
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO 
Presidente 
 
JOSÉ IZAÍAS GOMES 
Relator 
 
ANDRÉ DE SOUSA MELO 
Membro” 

 
5.4 PRESIDENTE: Com base no Artigo 162, inciso IV do Regimento Interno, 

está em Única Discussão o PARECER 119/2019 da CFO. (...) 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”, 
lembrando que o Parecer é pela REJEIÇÃO DO PROJETO DE LEI.  (...) 
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__________________________________________ 
 

5.5 SECRETÁRIO: “EMENDA MODIFICATIVA 5/2020 – O Vereador que abaixo 
assina, com base no Artigo 106, inciso IV, do Regimento Interno, propõe que se 
modifique o caput do Artigo 1.º do PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 18/2019, que 
dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de 
abastecimento de água do Município de Jacarezinho e dá outras providências, passando 
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a ter a seguinte redação: 
“Art. 1.º Fica a empresa concessionária do serviço público de abastecimento de 

água do Município de Jacarezinho autorizada a instalar, por solicitação do consumidor, 
equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro do respectivo 
imóvel.” 

JUSTIFICATIVA 
Senhores Vereadores, 
Apresentamos esta Emenda com o objetivo de retirar a obrigatoriedade da 

instalação do equipamento eliminador de ar, originalmente atribuída à concessionária 
do serviço de abastecimento de água. 

Contamos com a compreensão e o apoio dos nobres Vereadores para a aprovação 
desta Emenda. 

Jacarezinho/PR, 23 de junho de 2020. 
EDILSON DA LUZ Vereador/DEM”. 
 
5.6 PRESIDENTE: Está em Única Discussão a EMENDA MODIFICATIVA 

5/2020. (...) 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: Aprovada/Rejeitada por__________________________________________ 
 

5.7 SECRETÁRIO: “EMENDA SUPRESSIVA 2/2020 – O Vereador abaixo 
assinado, com base no Artigo 106, inciso I do Regimento Interno, propõe que se 
suprima o § 2.º do Artigo 1.º do PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 18/2019, que 
dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de 
abastecimento de água do Município de Jacarezinho e dá outras providências. 

JUSTIFICATIVA 
Senhores Vereadores, 
Apresentamos esta Emenda com o objetivo de suprimir o § 2.º do Artigo 1.º do 
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PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 18/2019, pois, conforme mencionado no Parecer 
Jurídico 254/2019, os aparelhos eliminadores de ar existentes no mercado ainda não 
possuem certificação emitida pelo INMETRO nem aprovado pelo IFBQ. Logo, não faz 
sentido exigir que o equipamento seja apresentado de acordo com as normas legais de 
órgão fiscalizador. 

Contamos com a compreensão e o apoio dos nobres Vereadores para a aprovação 
desta Emenda. 

 Jacarezinho/PR, 23 de junho de 2020. 
EDILSON DA LUZ Vereador/DEM”. 
 
5.8 PRESIDENTE: Está em Única Discussão a EMENDA SUPRESSIVA 2/2020. 

(...) 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: Aprovada/Rejeitada por__________________________________________ 
 

5.9 SECRETÁRIO: PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 18/2019, de autoria do 
Vereador EDILSON DA LUZ, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador 
de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do Município de Jacarezinho e 
dá outras providências, lido no Expediente da Sessão Ordinária de 4 de novembro de 
2019, com Pareceres contrários e Emendas lidos há pouco e já apreciados. 
 

5.10 PRESIDENTE: Está em Primeira Discussão o PROJETO DE LEI DO 
LEGISLATIVO 18/2019. (...) 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__________________________________________ 
 

5.11 SECRETÁRIO: “EMENDA MODIFICATIVA 6/2020 – O Vereador que abaixo 
assina, com base no Artigo 106, inciso IV, do Regimento Interno, propõe que se 
modifique o caput do Artigo 1.º do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 27/2020, que 
dispõe sobre a Dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal de 
Jacarezinho – REFIS MUNICIPAL, passando a ter a seguinte redação: 

“Art. 1.º Fica concedido desconto total de multa moratória e de juros de 
mora, para o pagamento de qualquer débito tributário ou não tributário 
junto ao Município de Jacarezinho, com a finalidade de promover a 
regularização de créditos tributários, decorrentes de débitos de pessoas 
físicas e jurídicas, relativos a tributos municipais (impostos, taxas e 
contribuições de melhorias) com vencimentos até 30 de junho de 2020, 
inscritos ou não em dívida ativa, parcelados ou não, ajuizados ou não com 
exigibilidades suspensas. [NR] 

JUSTIFICATIVA 
Senhores Vereadores, 
Apresentamos esta Emenda com o objetivo de promover uma maior adesão ao 

REFIS Municipal (Programa de Recuperação Fiscal de Jacarezinho), diante disso, é 
indispensável a postergação da data dos vencimentos para assim englobar mais 
contribuintes do município. 

Contamos com a compreensão e o apoio dos nobres Vereadores para a aprovação 
desta Emenda. 

Jacarezinho/PR, 03 de julho de 2020. 
NILTON APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 
 
5.12 PRESIDENTE: Está em Única Discussão a EMENDA MODIFICATIVA 

6/2020. (...) 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: Aprovada/Rejeitada por__________________________________________ 

 
5.13 SECRETÁRIO: “EMENDA MODIFICATIVA 7/2020 – O Vereador que abaixo 

assina, com base no Artigo 106, inciso IV, do Regimento Interno, propõe que se 
modifique o caput do Artigo 10. do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 27/2020, que 
dispõe sobre a Dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal de 
Jacarezinho – REFIS MUNICIPAL, passando a ter a seguinte redação: 

“Art. 10. O Poder Executivo deverá dar ampla publicidade de 
modo a levar o conhecimento dos termos desta Lei a todo munícipe 
e/ou pessoa jurídica, consistindo esta em sua publicação via rádio, 

Diário Oficial Eletrônico, carros de som, jornal impresso de 
circulação local, colocação de banner em seu site oficial, bem como a 
afixação de faixas de fronte ao prédio onde funciona a Sede do Poder 
Executivo Municipal. [NR] 

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, da data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 
Senhores Vereadores, 
Apresentamos esta Emenda com o objetivo de dar ampla publicidade desta Lei a 

todos os munícipes, seja pessoa física ou jurídica, gerando maior adesão, para assim 
efetivar-se o Princípio Constitucional da Publicidade, princípio este que rege o Direito 
Público. 

Contamos com a compreensão e o apoio dos nobres Vereadores para a aprovação 
desta Emenda. 

Jacarezinho/PR, 03 de julho de 2020. 
NILTON APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 
 
5.14 PRESIDENTE: Está em Única Discussão a EMENDA MODIFICATIVA 

7/2020. (...) Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Solicito ao Senhor 
Secretário que faça a chamada nominal dos Vereadores; os favoráveis devem dizer “sim” 
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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: Aprovada/Rejeitada por__________________________________________ 

 
5.15 SECRETÁRIO: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 27/2020, que dispõe sobre 

a instituição do Programa de Recuperação Fiscal de Jacarezinho – REFIS MUNICIPAL, 
lido no Expediente da Sessão Ordinária de 8 de junho de 2020, com Pareceres favoráveis 
emitidos pela Comissão de Redação, Legislação e Justiça e pela Comissão de Finanças e 
Orçamento. 
 

5.16 PRESIDENTE: Está em Primeira Discussão o PROJETO DE LEI DO 
EXECUTIVO 27/2020. (...) 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__________________________________________ 
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5.17 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 62/2020 –

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Código de 
Posturas Municipal (Lei Complementar 44/2010) proíbe a permanência de animais 
soltos ou abandonados na via pública, atribuindo a guarda e a reparação de eventuais 
danos à responsabilidade de seus proprietários. Segundo o disposto nesse Código, “os 
animais domésticos que forem encontrados nos logradouros públicos das áreas urbanas 
do Município serão apreendidos e recolhidos ao depósito do Município, da 
concessionária ou de entidades congêneres”. Caso o animal não seja procurado pelo 
proprietário ou responsável no prazo de 10 dias, será feito seu encaminhamento para 
adoção, por meio de entidade responsável. Inobstante a previsão legal, é comum 
encontrarmos animais domésticos abandonados nas ruas e praças de nossa cidade, 
muitas vezes padecendo sem alimentos e água. É de conhecimento público que a ONG 
Bicharedo tem feito um excelente trabalho no recebimento, cuidado e destinação desses 
animais, mas, devido à grande quantidade e à escassez de recursos, muitos ainda 
permanecem abandonados nas vias públicas. Diante dessas informações e com base no 
Artigo 110 do Regimento Interno, o Vereador que abaixo assina requer à Mesa o envio 
de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. As 
medidas previstas nos Artigos 63 e 64 do Código de Posturas estão sendo efetivadas 
pelo Executivo Municipal? Em caso afirmativo, quem é o responsável pela fiscalização e 
apreensão desses animais? 2. É possível fazer uma campanha de conscientização e 
impor medidas mais eficazes na fiscalização e prevenção ao abandono animal? 
Jacarezinho/PR, 1.º de julho de 2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ 
Vereador/ PODEMOS”. 

 
5.18 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 62/2020. (...) 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) 
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PRESIDENTE: Aprovado/Rejeitado por__________________________________________ 
 

5.19 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 63/2020 –
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Diante do 
aumento das preocupações com a alimentação escolar, no ano de 2014 o Governo 
Federal instituiu a obrigatoriedade de elaboração de cardápio especial para os alunos 
que necessitam de atenção nutricional individualizada, em virtude de condições 
específicas de saúde, nos termos do § 2.º do Artigo 12 da Lei 11.947/2009, incluído pela 
Lei 12.982/2014. Do mesmo modo, desde 2004 o Estado do Paraná já previa a 
obrigatoriedade do uso de alimentação especial adaptada para alunos portadores de 
diabetes melito em todas as escolas da Rede Estadual de Ensino, conforme Lei Estadual 
14.425/2004. Com base nessas informações e amparado no Artigo 110 do Regimento 
Interno, o Vereador que abaixo assina requer 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 12.982/2014, estabelecendo um cardápio especial para alunos 
que precisam de dieta restrita estabelecida com base em recomendações médicas e 
nutricionais? 2. Em caso afirmativo, favor encaminhar cópia de documentos 
comprobatórios. 3. Em caso negativo, favor esclarecer o motivo do descumprimento. 
Jacarezinho/PR, 1.º de julho de 2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ 
Vereador/ PODEMOS”. 

 
5.20 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 63/2020. (...) 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__________________________________________ 
 

5.21 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 64/2020 –
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os eventos 
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sofreram efeitos drásticos gerados pela COVID-19, uma vez que o isolamento social é 
uma das medidas preventivas para conter a aglomeração de pessoas e, assim, evitar a 
proliferação do Coronavírus. Em razão desse fato e, tendo em vista o calendário de 
eventos da nossa cidade, os Vereadores que abaixo assinam, com fundamento no Artigo 
110 do Regimento Interno, requerem à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE 
JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. Como ficarão os eventos que 
são realizados todos os anos, como por exemplo, Cavalgada Texana, Ficafé, GeniusCon e 
Espaço Fashion? Há algum evento agendado?; 2. Esses eventos serão realizados de 
forma presencial ou online?; 3. Sabendo que os referidos eventos já estão inclusos no 
Orçamento Anual, como ficará essa questão em meio à Pandemia? e 4. Já houve licitação 
para algum desses eventos? Se a resposta for afirmativa, favor encaminhar cópias de 
orçamentos e contratos. Jacarezinho/PR, 3 de julho de 2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – 
“Chiquinho Mecânico” – Vereador/ PODEMOS e ANDRÉ DE SOUSA MELO – Vereador/ 
PTB”. 

 

5.22 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 64/2020. (...) 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__________________________________________ 
 

5.23 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 65/2020 –
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, A Pandemia do 
Coronavírus alterou de forma substancial e simultânea a agenda de eventos no mundo 
todo e em nossa cidade não poderia ser diferente. Alguns estão sendo redefinidos, 
adiados e até cancelados. Pensando nos eventos realizados pelas entidades sem fins 
lucrativos de nossa comunidade, que necessitam de doações, e, buscando soluções para 
amenizar o impacto gerado pela Covid-19, que tem como medida recomendada o 
distanciamento social, os Vereadores que abaixo assinam, com base no Artigo 110 do 
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Regimento Interno, requerem à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, 
solicitando-lhe as seguintes informações: 1. Quais as medidas adotadas pelo Município 
no que se refere à ajuda de custo para as entidades sem fins lucrativos que solicitam 
verbas para brindes e materiais para montagem de mesas, cadeiras e tendas para esse 
momento de isolamento social? Jacarezinho/PR, 3 de julho de 2020. SIDNEI 
FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico” – Vereador/ PODEMOS e ANDRÉ DE SOUSA 
MELO – Vereador/ PTB”. 

 
5.24 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 65/2020. (...) 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 
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). 
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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) 
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 
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____________________________ (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 
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). 
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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 __________________________. 

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

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

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

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

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

4.ª 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 187 a 199/2020, Ofícios da Presidência 29 a 

32/2020 e Ofícios de Vereador 34 e 35/2020. 
  
9. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura resumida das 
Correspondências Recebidas, nos termos do Artigo 142 do Regimento. (...) 
 
 9.1 SECRETÁRIO: 
 
CE REGOV/LD 1.759/2020  
Remetente: Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo Londrina/PR – 
Caixa Econômica Federal 
Assunto: Comunica sobre o crédito parcial de recursos financeiros (parcela 17) sob 
bloqueio em 25/06/2020, no valor de R$ 170.025,80, na conta vinculada ao Contrato de 
Repasse 346275-39/2010, firmado com o Município de Jacarezinho/PR, que tem por 
objeto a construção de 30 unidades habitacionais e serviços de infraestrutura, como 
pavimentação, rede de drenagem, etc. 
  
Ofícios 430, 431 e 432/2020-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
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Assunto: Encaminha os PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO 45, 46 e 47/2020, que 
incluem no Plano Plurianual o Projeto 5.011 - Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente, emendam a LDO-2020 e abrem Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
30.841,44, destinado à aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e 
eletrodomésticos ao Conselho Tutelar, bem como equipamentos e materiais 
permanentes para o Centro da Juventude, com recursos oriundos do Estado, por 
intermédio do Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência – FIA/PR. 
 
Ofício 33/2020-SL 
Remetente: ANDRÉ DE SOUSA MELO – Vereador/PTB 
Assunto: Apresenta o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, que visa conceder 
o Título de Cidadão Honorário ao Senhor JOEL MOREIRA, Pastor Sênior da Igreja do 
Evangelho Quadrangular de Jacarezinho. 
 
Ofício 35/2020-SL 

Remetente: Vereadores SIDNEI FRANCISQUINHO - “Chiquinho Mecânico” e ANDRÉ DE 
SOUSA MELO 
Assunto: Apresentam o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 12/2020, que veda a 
nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei 
Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006 – LEI MARIA DA PENHA. 
 
Ofício 15/2020-SEPLAN 
Remetente: Encaminha o Relatório de Arrecadação Municipal, cujos valores servirão de 
base para a elaboração da Proposta Orçamentária do Legislativo para o Exercício de 
2021, a qual deverá encaminhada ao Executivo até o dia 14 de agosto de 2020. 
 
Ofício 144/2020-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha respostas às seguintes proposições: 
  - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 5/2020, de autoria do Vereador LUIZ 
CARLOS DO NASCIMENTO, que indagou os motivos pelos quais não estão sendo 
autorizados os desmembramentos dos terrenos no Jardim Europa. A Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano informou que os desmembramentos 
anteriormente realizados no loteamento estavam sendo encaminhados pelos 
profissionais, de forma que se induzia a erro, não sendo identificados como lotes 
voltados à área verde, e sim como lotes de esquina com frente para a rua. Com a 
demanda de elaboração de estudo de projeto de implantação de infraestrutura no 
Bairro, verificou-se que nesse loteamento, em especial, foram deixadas faixas de área 
verde em algumas esquinas de quadra do loteamento. Informou, ainda, que todo projeto 
protocolado na Secretaria é analisado conforme o mapa atualizado com a descrição 
correta dos lotes existentes. A situação foi encaminhada ao Conselho Municipal do Plano 
Diretor, o qual decidiu pela aprovação destes desmembramentos, desde que em 
conformidade com o projeto modelo formulado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, o qual, apesar de liberar a faixa de área verde com o acesso, prevê a preservação 
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dessa área com a utilização de materiais que não interfiram na impermeabilização de 
água; 
 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 32/2020, de autoria da Vereadora 
PATRÍCIA MARTONI, que indagou quais providências estão sendo tomadas pelo 
Executivo quanto à saúde e segurança dos moradores de rua em nosso Município, diante 
da pandemia da COVID-19. A Secretária Municipal de Assistência Social informou que a 
Secretaria atende as famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio 
da Lei Municipal 2.829/2013 – Lei dos Benefícios Eventuais, disponibilizando a ajuda 
necessária aos usuários que se enquadrem nos critérios legalmente estabelecidos. 
Informa que a Equipe Técnica verificou que dentre os abordados, apenas 1 se 
encontrava em situação de rua, ou seja, não possuía família, e foi beneficiado com o 
Aluguel Social, enquanto os demais, apesar de possuírem família, estão na rua por 
motivos diversos e particulares. Esclarece, ainda, que após a avaliação e averiguação da 
Equipe Técnica, efetua-se encaminhamento para Clínicas de Recuperação, Postos de 
Saúde, CAPS e para ações de fortalecimento de vínculos para retorno às famílias de 
origem; 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 61/2020, de autoria do Vereador NILTON 
APARECIDO STEIN, que indagou se já foi publicada no Diário Oficial do Município a 
suspensão do prazo de validade do Concurso Público realizado em 2016, conforme 
determina o Artigo 10, § 3.° da Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020, 
entre outros questionamentos. O Procurador Geral do Município informou que a 
publicação já foi realizada, conforme o documento anexo. Afirma que existem 296 
crianças na lista de espera da Educação Infantil do Município e que, quanto à 
Supercreche, a estrutura encontra-se pronta há 2 meses, mas a inauguração foi suspensa 
devido à pandemia. Esclarece, ainda, que estão sendo adotadas medidas para a redução 
do índice da Folha de Pagamento, em cumprimento ao Artigo 22 e incisos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Assim que houver a redução, a Administração irá solicitar o 
aumento do número de Professores no Quadro de Pessoal. 

 
Ofício 207/2020 

Remetente: DANILO CARDOSO DECCO – Promotor de Justiça da 1.ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha o Relatório de Auditoria 601/2020, para fins de adequação e 
melhorias do Portal de Transparência da Câmara Municipal de Jacarezinho. 

 
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 25/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 
109 do Regimento Interno e considerando a Lei anexa, criada pelo Município de Santa 
Cecília do Pavão/PR, INDICA à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, 
sugerindo a apresentação de Projeto de Lei com a finalidade de autorizar a concessão de 
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auxílio financeiro ou outros tipos de incentivo, tais como vale-alimentação, pagamento 
de aluguel, água, luz, telefone e/ou Internet à Equipe de Profissionais de Saúde de outros 
Municípios que está trabalhando na Frente de Combate à Pandemia da COVID-19 no 
Município de Jacarezinho. A exemplo do Município citado, a concessão desse auxílio, 
independentemente do tipo escolhido, será uma forma de valorizar ainda mais o 
trabalho desses Profissionais, que se sentirão acolhidos e mais motivados a exercer a 
sua nobre profissão neste período que estamos vivendo, uma crise sanitária de alcance 
global com efeitos devastadores não apenas nos sistemas de saúde, mas com grandes 
impactos também na economia mundial. Jacarezinho/PR, 30 de junho de 2020. NILTON 
APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 

 
10.2 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 26/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 
109 do Regimento Interno e considerando o relato do cidadão ANTONIO PAULINO DE 
SOUZA quanto à insuficiência da iluminação pública na Rua Duque de Caixas - Vila Setti, 
o que se agrava pela falta de lâmpadas em alguns postes, tornando o local muito escuro à 
noite, motivo pelo qual o referido morador já foi assaltado por três vezes, INDICA à Mesa 
o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, sugerindo-lhe que determine à 
Secretaria competente a verificação da rede de iluminação pública na referida rua, 
mediante serviço completo de manutenção, substituindo as lâmpadas queimadas e 
afixando outras nos postes que ainda não dispõem desse dispositivo, com a finalidade de 
garantir a segurança das pessoas que transitam pela localidade. Jacarezinho/PR, 30 de 
junho de 2020. NILTON APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 

 

10.3 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 27/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 
109 do Regimento Interno, considerando a necessidade de transparência dos atos 
administrativos, obras e serviços públicos, a fim de que se dê amplo cumprimento ao 
princípio da publicidade; considerando, também, a necessidade de levar a conhecimento 
da população informações sobre andamento das obras públicas, principalmente 
daquelas que se encontram paralisadas e os motivos da paralisação; INDICA à Mesa o 
envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, sugerindo a apresentação de um projeto 
de lei que torne obrigatória a divulgação, no site oficial da Prefeitura, de informações 
sobre as obras públicas paralisadas, os motivos da paralisação, o período de interrupção 
e a nova data prevista para o término, nos termos do modelo anexo. Jacarezinho/PR, 1.º 
de julho de 2020. SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ 
Vereador/PODEMOS”.  

 
10.4 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 28/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 
109 do Regimento Interno e considerando a recente publicação da Lei Federal 14.017 
(cópia anexa), que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 
6, de 20 de março de 2020, INDICA à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE 
JACAREZINHO, sugerindo-lhe que determine ao departamento competente a celeridade 
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do processo de solicitação desses recursos, uma vez que o setor cultural encontra-se 
ainda mais carente neste período de pandemia, necessitando urgentemente desse 
auxílio para manutenção dos respectivos espaços e outras despesas básicas 
indispensáveis à promoção da cultura em nosso Município. Jacarezinho/PR, 1.° de julho 
de 2020. NILTON APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 

 
10.5 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 29/2020 – Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Jacarezinho, Considerando que moradores da Rua Joaquim 
Cândido de Carvalho, na Vila Maria, clamam por mais segurança, tendo em vista o 
grande fluxo de veículos que passam em alta velocidade pela via pública, colocando em 
risco a vida e a integridade física dos munícipes que por ali percorrem, o Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 109 do Regimento Interno, 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 290, com o objetivo de 
prevenir a ocorrência de acidentes e garantir a segurança de todos os que transitam pela 
localidade. Jacarezinho/PR, 2 de julho de 2020. NILTON APARECIDO STEIN 
Vereador/PT”. 
 

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


