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21ª. SESSÃO ORDINÁRIA 
8 de julho de 2019 – segunda-feira – 18h30min 

PAUTA – PRESIDENTE E ASSESSOR 
 

1ª. PARTE – ABERTURA 
1. PRESIDENTE: Boa-noite, Senhores Vereadores, cidadãos presentes, internautas e 
ouvintes da Rádio Educadora. É com prazer que damos início à 21ª. Sessão Ordinária da 
3ª. Sessão Legislativa da Legislatura 2017-2020. Hoje, 8 de julho, é o Dia Nacional do 

Pesquisador, Dia Nacional da Ciência e o Dia do Padeiro. 

 
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. (...) 
 

2ª. PARTE – ORDEM DO DIA 
4. PRESIDENTE: Na sequência, solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura 
das PROPOSIÇÕES em pauta. (...) 
 

4.1 SECRETÁRIO: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 43/2019, que inclui na 
Planta Genérica de Valores Imobiliários o Loteamento do Residencial Tonet, no valor de 
R$ 33,51 por metro quadrado, para fins de cálculo de IPTU e ITBI, aprovado em Primeiro 
Turno na Sessão Ordinária do dia 1°. de julho de 2019. 
 

4.2 PRESIDENTE: Está em Segunda Discussão o PROJETO DE LEI DO 
EXECUTIVO 43/2019. (...) 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: _______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

TABELA DE VOTAÇÃO 
Vereadores Sim Não 

1. ANDRÉ DE SOUSA MELO   
2. DIOGO AUGUSTO BIATO FILHO     
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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______________________________________________________ 
 

4.3 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 85/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Considerando as 
Emendas Impositivas números 1, 2 e 3/2017, bem como as de números 70, 71 e 
72/2018, o qual foram destinadas especificamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Marques dos Reis, o Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento 
Interno, requer à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO e à 
SECRETARIA DE SAÚDE, solicitando-lhes as seguintes informações: 1. Quais itens das 
Emendas acima citadas (2017 e 2018) foram efetivamente destinados a Unidade Básica 
de Saúde até a presente data? 2. Apresentar relação pormenorizada dos itens que 
deveriam ser destinados a tal localidade, bem como, os que não foram destinados, 
justificar a não destinação, e, ainda, apresentar todos os documentos relativos as 
Emendas, objeto das indagações, tais como notas fiscais, relatórios dentre outros 
indispensáveis. Jacarezinho/PR, 03 de julho de 2019. JOSÉ IZAÍAS GOMES Vereador/PT”. 

 
4.4 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 85/2019. (...) 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: _______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

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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4.5 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 86/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Considerando o 
Princípio da Publicidade, princípio este indispensável à Administração Pública e a 
necessidade de fiscalização das escolas e creches locais a fim de garantir a qualidade de 
vida das crianças, jovens e a dignidade dos mesmos, respectivamente, o Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento Interno, requer à Mesa o envio de 
ofício à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. Qual 
valor despendido pelas Escolas Municipais e creches com a instalação das câmeras de 
monitoramento de alarme? Apresentar notas fiscais e relatórios. 2. Há algum custo 
mensal para tais escolas e creches, face tal instalação? Há alguma manutenção? Em caso 
positivo, indispensável citar a frequência com que ocorre as manutenções. 3. Apresentar 
a listagem pormenorizada por ordem alfabética dos alunos matriculados nas creches do 
Município de Jacarezinho, bem como, a lista de espera de todas as creches, bem como, 
todos os documentos pertinentes às indagações acima realizadas. Jacarezinho/PR, 03 de 
julho de 2019. JOSÉ IZAÍAS GOMES Vereador/PT”. 

 
4.6 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 86/2019. (...) 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: _______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

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_________________________________________________________ 

 
4.7 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 87/2019 - 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Considerando 
que a Constituição no seu artigo 5º, inciso XXXIII, estabelece que “todos têm o direito a 
receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado”, bem como, a necessidade de Transparência da Administração Pública para com 
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a população, o Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento 
Interno, requer à Mesa o envio de ofício à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, solicitando-lhe 
as seguintes informações: 1. Quantos veículos são destinados aos trabalhos na Secretaria 
de Educação, utilizando tanto o combustível a álcool quanto à gasolina? 2. Qual valor 
mensal despendido POR CADA VEÍCULO pelo período de janeiro de 2019 até a presente 
data? 3. Apresentar os documentos pertinentes e indispensáveis. Jacarezinho/PR, 03 de 
julho de 2019. JOSÉ IZAÍAS GOMES Vereador/PT”. 

 
4.8 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 87/2019. (...) 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: _______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

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_________________________________________________________ 

 
4.9 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 88/2019 - 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, A cultura é a 
expressão de um povo. É por meio dela que podemos conhecer a história, os costumes, 
os anseios e o resultado dessas possibilidades traduzidas em arte. O esporte, além de 
propiciar uma vida mais saudável, proporciona ao praticante, uma forte inclusão social, 
que inclui um ciclo de amizades e diversão, trazendo maior qualidade de vida. Diante 
disso, o Vereador abaixo assinado, com base no Artigo 110 do Regimento Interno, requer 
à Mesa o envio de ofício à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, solicitando-lhe as seguintes 
informações: 1. Qual valor mensal investido pela Secretaria de Educação, em cultura e 
esportes, de janeiro de 2019 até a presente data? 2. Apresentar os documentos 
inerentes à comprovação do indagado. Jacarezinho/PR, 03 de julho de 2019. JOSÉ IZAÍAS 
GOMES Vereador/PT”. 

 
4.10 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 88/2019. (...) Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Solicito 
ao Senhor Secretário que faça a chamada nominal dos Vereadores; os favoráveis devem 
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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_________________________________________________________ 
 

4.11 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 89/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, A Vereadora que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento Interno e considerando que as 
respostas encaminhadas aos Requerimentos de Informações 78/2018 e 28/2019 
(cópias anexas) sinalizaram de forma positiva para a criação de convênio com o Grupo 
UNIPLAN, visando à oferta de serviços de saúde da rede particular a preços mais 
acessíveis para os Servidores Municipais; tendo em vista que até o presente momento, 
tal parceria ainda não se concretizou, requer à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO 
MUNICIPAL e à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, solicitando-lhes a 
seguinte informação: 1. Por que ainda não foi firmado o referido convênio? 
Jacarezinho/PR, 3 de julho de 2019. PATRÍCIA MARTONI Vereadora/PDT”. 

 
4.12 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 89/2019. (...) 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: _______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

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. PRESIDENTE: O espaço está aberto para a formulação dos REQUERIMENTOS 
VERBAIS dos Senhores Vereadores, destinados à apresentação de votos de louvor, 

congratulações, protesto e manifestação de pesar (sem discussão – só votação), nos 
termos do Artigo 110, § 2º., e do Artigo 146, inciso I do Regimento Interno. Solicito aos 
Vereadores que, ao formularem seus pedidos, informem no mínimo o nome completo 
do destinatário e respectivo endereço, bem como, de forma objetiva, o motivo de 

suas congratulações ou protesto, a fim de que não haja equívoco no encaminhamento 
dos respectivos ofícios. (...) Com a palavra o Vereador ... (...) 
 

1 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 
________________________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de 
pesar) ao(à) Senhor(a)________________________________________________ (nome da pessoa), em 
razão de ___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (motivos). 

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

 
2 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 

________________________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de 
pesar) ao(à) Senhor(a)________________________________________________ (nome da pessoa), em 
razão de ___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (motivos). 

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

 
3 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 

________________________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de 
pesar) ao(à) Senhor(a)________________________________________________ (nome da pessoa), em 
razão de ___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (motivos). 

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

 
4 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 

________________________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de 
pesar) ao(à) Senhor(a)________________________________________________ (nome da pessoa), em 
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razão de ___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (motivos). 

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

 

5 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 
________________________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de 
pesar) ao(à) Senhor(a)________________________________________________ (nome da pessoa), em 
razão de ___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (motivos). 

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

 
6 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 

________________________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de 
pesar) ao(à) Senhor(a)________________________________________________ (nome da pessoa), em 
razão de ___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (motivos). 

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

 
7 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 

________________________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de 
pesar) ao(à) Senhor(a)________________________________________________ (nome da pessoa), em 
razão de ___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (motivos). 

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

________________________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de 
pesar) ao(à) Senhor(a)________________________________________________ (nome da pessoa), em 
razão de ___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (motivos). 

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 
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razão de ___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (motivos). 

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

10 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 
________________________________________ (louvor, congratulações, protesto ou manifestação de 
pesar) ao(à) Senhor(a)________________________________________________ (nome da pessoa), em 
razão de ___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (motivos). 

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

 
3ª. PARTE – PALAVRA LIVRE 

6. 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 ... (...) 

6.1  Palavra Livre – ASSESSOR ANOTA: 
1. Vereador:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

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

4. Vereador:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________ 
5. Vereador:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

4ª. PARTE – EXPEDIENTE 
7. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura das 
Correspondências Expedidas. (...) 

 
7.1 SECRETÁRIO: Ato da Presidência 4/2019, Declarações 31 a 41/2019, 

Ofícios da Mesa 182 a 188/2019, Ofícios da Presidência 91 e 92/2019 e Ofícios de 
Vereador 64 a 65/2019. 
 

8. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura resumida das 
Correspondências Recebidas, nos termos do Artigo 142 do Regimento. (...) 
 

8.1 SECRETÁRIO: 
 



 

 
10 

Ofício 729/2019-GAB 

Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 3/2019, que altera a Lei 
Complementar Municipal 42/2009 - Código Tributário Municipal, anexando o rol de 
doenças que isentam do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. 
 
Ofício 151/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 8/2019, proposto 
pelo Vereador FÚLVIO BOBERG, que solicitou cópia dos Contratos realizados entre o 
Município de Jacarezinho e a Empresa TWR Assessoria e Consultoria – EIRELI – ME. O 
Prefeito de Jacarezinho encaminhou as cópias solicitadas. 
 
Ofício 154/2019-SMG 

Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 65/2019, de 
autoria do Vereador FÚLVIO BOBERG, que questionou sobre o fato de alguns 
contribuintes terem formulado requerimento administrativo pleiteando repetição de 
indébito de IPTU pago a maior, em virtude da inobservância dos requisitos legais quanto 
à progressividade do referido Imposto. O Prefeito encaminhou relatórios com relação 
aos contribuintes que solicitaram a restituição do IPTU e os pagamentos já efetuados. 
Informou que os demais Requerimentos que não constam do Relatório de Pagamento 
encontram-se com o Departamento de Finanças, para quitação do valor conforme a 
disponibilidade orçamentária do Município. Informou, ainda, que o Procurador do 
Município colocou-se à disposição para atendimento no que for necessário, mediante 
agendamento. 
 
Ofício 157/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha resposta aos seguintes REQUERIMENTOS: 
 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 66/2019, de autoria do Vereador NILTON 
APARECIDO STEIN, que indagou se há possibilidade de efetuar a instalação de rede de 
iluminação pública na pista do antigo Aeroporto Municipal Deputado José Afonso. O 
Secretário Municipal de Conservação Urbana informou que no momento, não há 
possibilidade de efetuar a instalação, tendo em vista que o custo é elevado, conforme o 
orçamento no valor de R$ 94.525,00, e também por não haver previsão orçamentária; 
 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 67/2019, de autoria do Vereador JOSÉ 
IZAÍAS GOMES – “ZOLA”, que solicitou informações sobre o Projeto Piloto para controle 
da Dengue, desenvolvido pela Empresa Forrest Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde 
informou que a implantação do Projeto na cidade foi de iniciativa da Forrest Brasil, 
sendo desenvolvido e financiado pela própria Empresa, que não possui contrato nem 
recebeu qualquer patrocínio do Município de Jacarezinho. O desenvolvimento do Projeto 
tem se mostrado efetivo na redução e no controle da Dengue, baixando o índice de 
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infestação no Bairro Aeroporto, de 8,60% para 2,40%, no mês de março. Afirma, ainda, 
que o último levantamento feito pela Vigilância Epidemiológica apontou 686 casos de 
Dengue confirmados no Município, e outros 606 casos aguardando confirmação; 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 69/2019, de autoria dos Vereadores 
ANDRÉ DE SOUSA MELO e SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que 
indagaram sobre o processo licitatório para aquisição de Concreto Betuminoso Usinado 
a Quente – CBUQ no Exercício de 2018. Solicitaram cópia completa do referido processo, 
bem como do respectivo contrato. Questionaram também sobre os valores dos 
pagamentos efetuados em virtude da referida aquisição e o encaminhamento de 
documentos comprobatórios. Solicitaram também o nome das ruas que foram 
recapeadas ou pavimentadas com o referido material, de acordo com o cronograma da 
Secretaria. Em resposta, o Secretário Municipal de Conservação Urbana informou que foi 
realizado o Pregão Presencial 13/2018, em 23 de março de 2018 – Ata de Registro de 
Preços 67/2018. Afirmou que o valor dos pagamentos efetuados em virtude da 
aquisição de CBUQ no Exercício de 2018 foi de R$ 350.000,00, e que as ruas e 
localidades beneficiadas com o referido material foram as seguintes: Apucarana/Samu, 
Edwirges Nucini, Jardim América, Luiz de Paiva – Jardim Boa Vista, Marques dos Reis, 
parte da Rua Rio Grande – Vila Scylla e Vila Rondon. O Secretário apresentou cópia dos 
documentos solicitados; 
 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 70/2019, de autoria do Vereador LUIZ 
CARLOS DO NASCIMENTO, que indagou quem são os funcionários responsáveis pela 
fiscalização da limpeza e conservação do Município, bem como solicitou o cronograma 
dos serviços e o contrato da empresa especializada na execução da limpeza e 
conservação da cidade. O Secretário Municipal de Conservação Urbana informou que os 
Fiscais responsáveis são DANYLLO PAES COSTA e JOÃO ROBERTO ARRUDA 
HAGEMEYER. Informou também que a Secretaria dispõe de um cronograma semanal de 
limpeza, porém, devido à grande demanda de entulho e galhos, não consegue cumpri-lo 
rigorosamente, e que está realizando a limpeza por bairro. 
 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 73/2019, de autoria do Vereador 
“Chiquinho Mecânico” – SIDNEI FRANCISQUINHO, que indagou se há possibilidade de 
ser instalada uma lombada na Rua Dr. Heráclio, entre os números 1.181 e 1.193. O 
Secretário Municipal de Conservação Urbana informou que o pedido foi encaminhado ao 
CONSETRAN, para ser analisado na Reunião que ocorrerá no mês de julho de 2019. 
 
Ofício 160/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Responde aos seguintes REQUERIMENTOS: 
 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 71/2019, de autoria do Vereador 
“Chiquinho Mecânico” – SIDNEI FRANCISQUINHO, que solicitou informações sobre a 
colocação de manilhas para escoamento de águas pluviais na Rua Dr. Caldas, no Bairro 
Aeroporto. O Secretário Municipal de Conservação Urbana informou que as obras estão 
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previstas para terem início após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, 
pois se encontram em processo licitatório. Informou as etapas para a chegada das 
manilhas, os valores da referida obra e os dados sobre a licitação, apresentando cópia 
das notas fiscais e do contrato; 
 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 76/2019, de autoria dos Vereadores 
ANDRÉ DE SOUSA MELO e “Chiquinho Mecânico” – SIDNEI FRANCISQUINHO, que 
solicitaram informações sobre todos os veículos, máquinas e carretinhas (reboques) 
pertencentes ao Município de Jacarezinho, constando o número do Registro Nacional de 
Veículos Automotores - RENAVAM, marca, modelo do veículo, etc, bem como se existem 
pendências e/ou restrições relacionadas a esses veículos. O Secretário Municipal de 
Conservação Urbana e o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente encaminharam os 
dados relativos aos veículos das Secretarias às quais estão vinculados. 
 
Ofício 164/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha resposta aos seguintes REQUERIMENTOS: 

 
- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 41/2019, apresentado pela Vereadora 

PATRÍCIA MARTONI, que questionou sobre a necessidade e urgência da instalação de 
redutor de velocidade (lombada) na Rua Doutor Heráclio, em frente ao CAPS. O 
Secretário Municipal de Conservação Urbana encaminhou cópia do Parecer 11/2019, 
emitido pelo Conselho Executivo de Trânsito de Jacarezinho, o qual orientou que seja 
aguardada a mudança de sentido da via, já aprovada anteriormente, para que seja 
realizado um estudo técnico pelo departamento competente, conforme determina a 
Resolução 600 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e realizada pesquisa junto 
aos moradores locais, para que, com base nessas informações, possa emitir parecer 
favorável ou desfavorável à implantação de lombada no local; 

 
- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 43/2019, proposto pela Vereadora 

PATRÍCIA MARTONI, que perguntou sobre a possibilidade de se instalar redutores de 
velocidade na Rua Professora Áurea Benck, entre o IBC (Instituto Brasileiro do Café) e o 
Santuário Mãe Rainha. Em resposta, o Secretário Municipal de Conservação Urbana 
informou que é possível a implantação de ondulação transversal na referida localidade, 
bem como apresentou cópia do Parecer 16/2019, emitido pelo Conselho Executivo de 
Trânsito de Jacarezinho em sentido favorável à solicitação da Vereadora; 

 
- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 74/2019, de autoria dos Vereadores 

NILTON APARECIDO STEIN e PATRÍCIA MARTONI, que questionaram quando será pago 
o Piso Nacional para os Professores Municipais. Em resposta, o Secretário Municipal de 
Administração mencionou que, com base na informação do Departamento Geral de 
Recursos Humanos, atualmente, todos os Professores deste Município recebem acima do 
Piso Salarial do Magistério; 

 
- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 75/2019, apresentado pelo Vereador 



 

 
13 

SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que indagou se os Servidores 
comissionados que foram exonerados continuam prestando serviços ao Município de 
Jacarezinho e, caso afirmativo, se eles estão sendo remunerados. O Secretário Municipal 
de Administração apresentou documentos comprobatórios de que os Servidores 
desligados não prestam serviços remunerados ao Município. 
 
Ofício 309/2019 
Remetente: DANILO CARDOSO DECCO – Promotor de Justiça da 1ª. Promotoria de 
Justiça da Comarca de Jacarezinho 
Assunto: Requisita, no prazo de 10 dias, esclarecimentos acerca do trâmite do processo 
legislativo referente ao Projeto de Lei 3/2019, que torna obrigatória, nas compras e 
licitações, a consulta ao aplicativo "Menor Preço" do Governo do Estado do Paraná. 
 
Ofício GEPATRIA/SAP 641/2019 

Remetente: KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA – Promotora de Justiça do Grupo 
Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade 
Administrativa – GEPATRIA 
Assunto: Encaminha a Resolução 2.776/2011, que dispõe sobre a concessão e o 
pagamento de diárias no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná. 
 
9. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura da INDICAÇÃO em 
pauta, que será encaminhada a quem de direito, na forma regimental. 
 

 9.1 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 18/2019 – Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores que abaixo assinam, em comum 
acordo, com base no Artigo 109 do Regimento Interno e considerando que já foi iniciada 
a pavimentação das ruas do Jardim Boa Vista, INDICAM à Mesa o envio de ofício ao 
PREFEITO DE JACAREZINHO, sugerindo a apresentação de projeto de lei que vise 
remanejar os recursos financeiros constantes das EMENDAS IMPOSITIVAS 
MODIFICATIVAS 109, 110 e 111/2018, com a finalidade de complementar os recursos 
para a pavimentação das ruas do Jardim Boa Vista. Nesse caso, fica adiada para o ano 
2020 a pavimentação de parte da Rua Professor Arlindo Bessa, que será realizada com 
os recursos das Emendas Impositivas do Vereador NILTON APARECIDO STEIN. 
Jacarezinho/PR, 5 de julho de 2019. DIOGO AUGUSTO BIATO FILHO - Vereador/PSB e 
NILTON APARECIDO STEIN - Vereador/PT”. 
 

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


