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22ª. SESSÃO ORDINÁRIA 
15 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 22ª. Sessão Ordinária da 
3ª. Sessão Legislativa da Legislatura 2017-2020. Hoje, 15 de julho, é o Dia Nacional do 

Pecuarista e o Dia dos Clubes. 

 
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: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 84/2019 - 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores 
que abaixo assinam, com base no Artigo 110 do Regimento Interno, requerem à Mesa o 
envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO e à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CONSERVAÇÃO URBANA, solicitando-lhes as seguintes informações: 1. Foi realizada 
licitação para aquisição de CBUQ no Exercício de 2017? Em caso afirmativo, encaminhar 
cópia completa do processo licitatório correspondente à contratação. 2. Quais foram os 
valores dos pagamentos efetuados em decorrência da referida aquisição? Encaminhar os 
documentos comprobatórios. 3. Quais são as ruas que foram recapeadas ou 
pavimentadas com o referido material? 4. Quem foi o Fiscal do Contrato e o funcionário 
responsável pelo Controle Interno da Secretaria Municipal de Conservação Urbana na 
época da contratação? Jacarezinho/PR, 9 de julho de 2019. ANDRÉ DE SOUSA MELO 
Vereador/DEM SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ Vereador”. 

 
4.2 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
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INFORMAÇÕES 84/2019. (...) 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_________________________________________________________ 
 

4.3 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 90/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O vereador, 
abaixo assinado, com base no Artigo 110 do Regimento, diante da resposta ao 
Requerimento de Informações 72/2019, contida no ofício 165/2019-SMG, requer, 
respeitosamente à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREZINHO, 
solicitando-lhe as seguintes informações: 1. Foi feito Boletim de Ocorrência para noticiar 
à Polícia Civil o furto aludido pelo Senhor Secretário Municipal do Comércio, Indústria, 
Turismo e Serviços, Homero Pavan? Favor juntar cópia do B.O. 2. Favor informar o rol de 
peças furtadas e ou danificadas em virtude do crime citado. 3. Favor juntar a nota fiscal 
emitida pela empresa Prolux quando da aquisição e instalação dos 11 holofotes, objeto 
do contrato 470/2015. 4. Favor informar o nome, endereço, contato telefônico da 
empresa responsável pela manutenção dos holofotes avariados por conta do furto. 5. 
Favor informar a data em que foram encaminhados tais objetos a cidade de São Paulo. 
Jacarezinho/PR, 9 de julho de 2019. SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico” 
Vereador/PHS e ANDRÉ DE SOUSA MELO Vereador/DEM”. 

 
4.4 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 90/2019. (...) 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   
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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_________________________________________________________ 
 

4.5 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 91/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O vereador, 
abaixo assinado, com base no Artigo 110 do Regimento e considerando que, 
reiteradamente, vândalos e criminosos têm causado danos e praticado furtos na Capela 
Mortuária do Bairro Aeroporto, e considerando, ainda, que o imóvel encontra-se em 
condições precárias, requer à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, 
solicitando-lhe a seguinte informação: 1. É possível efetuar a mudança da Capela 
Mortuária para o Prédio Rosa Branca, situado na Rua Leônidas Rocha, 177, no Bairro 
Aeroporto? 2. Em caso negativo, favor apresentar esclarecimentos. Jacarezinho/PR, 10 
de julho de 2019. SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ Vereador/PHS”. 

 
4.6 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 91/2019. (...) 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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4.7 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 92/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, A Vereadora que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento Interno, requer à Mesa o envio de 
ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO e ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, solicitando-lhes as seguintes 
informações e documentos: 1. composição atual do Conselho Executivo de Trânsito do 
Município de Jacarezinho – CONSETRAN; 2. Ata da Reunião do CONSETRAN realizada no 
último dia 4 de julho, constando principalmente os nomes dos Membros presentes. 
Curitiba/PR, 11 de julho de 2019. PATRÍCIA MARTONI Vereadora/PDT”. 

 
4.8 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 92/2019. (...) 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 93/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, 
Considerando que o Município de Jacarezinho tem uma representatividade constante em 
participações nos Jogos Escolares, Jogos Abertos, Jogos da Juventude, entre outras 
competições esportivas; tendo em vista a existência de uma Escolinha Municipal de 
Atletismo que vem conquistando excelentes resultados em várias competições por todo 
o Estado do Paraná e no Brasil; considerando que o Município de Jacarezinho possui 
uma Escolinha de Ginástica Rítmica, que já teve uma aluna selecionada para a Seleção 
Paranaense da categoria para treinamento em Curitiba; sendo assim, nota-se que o 
nosso Município dispõe de vários atletas em diversas modalidades que representam o 
nome da cidade em competições regionais e estaduais. Ocorre que muitas vezes, esses 
atletas precisam utilizar seus próprios recursos para custear vestuário, equipamentos e 
outras necessidades relacionadas ao esporte, para a prática mais adequada e com 
melhor preparo para a competição. Diante do exposto, o Vereador que abaixo assina, 
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com base no Artigo 110 do Regimento Interno, requer à Mesa o envio de ofício ao 
PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe a seguinte informação: 1. Há possibilidade 
de ser criado um programa de incentivo como “Auxílio-Atleta”, visando apoiar 
financeiramente esses atletas nas referidas necessidades? 2. Em caso negativo, 
apresentar justificativa. Jacarezinho/PR, 11 de julho de 2019. FÚLVIO BOBERG 
Vereador/MDB”. 

 
4.10 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 93/2019. (...) 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_________________________________________________________ 

 
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, § 2°.., e do Artigo 146, inciso I do Regimento Interno. Solicito aos 
Vereadores que, ao formularem seus pedidos, informem, no mínimo, o nome completo 
do destinatário e respectivo endereço, bem como, de forma objetiva, o motivo de 
suas congratulações ou protesto, a fim de que não haja equívoco no encaminhamento 
dos respectivos ofícios. (...) Com a palavra o Vereador ... (...) 
 

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

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

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

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

 
3 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 

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

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

 
4 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 

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

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

 
5 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 

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

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

 
6 ASSESSOR ANOTA: Vereador ______________________________: requer o envio de 

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

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

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

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

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

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

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

10.1 PRESIDENTE: Está em votação o Requerimento Verbal do 
Vereador ____________________________.  Os Vereadores a favor permaneçam sentados, 
e os contrários que 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:__________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________ 
Assuntos:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.1 SECRETÁRIO: Declarações 42 e 43/2019, Ofícios da Mesa 189 a 198/2019, 

Ofícios de Vereador 66 a 69/2019 e Portaria 18/2019. 
 
8. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura resumida das 
Correspondências Recebidas, nos termos do Artigo 142 do Regimento. (...) 
 

8.1 SECRETÁRIO: 
 
Ofício 165/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta resposta às seguintes proposições: 
  - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 48/2019, de autoria da Vereadora 
PATRÍCIA MARTONI, que solicitou a instalação de redutores de velocidade na Rua Rio 
Grande. O Secretário Municipal de Conservação Urbana encaminhou o parecer favorável 
emitido pelo Conselho Executivo de Trânsito de Jacarezinho, autorizando a instalação de 
ondulação transversal na localidade; 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 55/2019, de autoria da Vereadora 
PATRÍCIA MARTONI, que indagou sobre a possibilidade de instalação de redutores de 
velocidade nas duas quadras que antecedem a Avenida Manoel Ribas. O Secretário 
Municipal de Conservação Urbana encaminhou o parecer desfavorável emitido pelo 
Conselho Executivo de Trânsito de Jacarezinho; 
 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 72/2019, de autoria do Vereador SIDNEI 
FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que solicitou informações sobre os 
holofotes/refletores que foram retirados do contorno da Prefeitura e Câmara Municipal. 
A Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços informou que os 
holofotes foram retirados para manutenção, tendo em vista que algumas peças foram 
furtadas. Informou, ainda, que a Empresa que forneceu os equipamentos no final do ano 
de 2015 foi a Prolux – Tânia Cristina Muniz Caldonazzo ME, encaminhando cópia do 
contrato e do extrato de quitação do débito. 
 
Ofício 75/2019 

Remetente: RODRIGO F. CAVALHEIRO – Chefe da 10ª. Circunscrição Regional de 
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Trânsito – CIRETRAN Jacarezinho 
Assunto: Encaminha resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 76/2019, de 
autoria do Vereador SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que solicitou 
informações sobre todos os veículos, máquinas e carretinhas (reboques) pertencentes 
ao Município de Jacarezinho. O Chefe da CIRETRAN informa que encaminhou a 
solicitação à Coordenadoria de Veículos – COOVE, mas que recebeu a orientação de que, 
para atender ao pedido, será necessário o recolhimento de Taxa de Certidão de 
Propriedades de Veículos. 
 
Ofício 231/2019-SMECE 

Remetente: DANIELLE CRISTINE SILVANO CRUZ – Secretária Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes 
Assunto: Apresenta esclarecimentos sobre as denúncias realizadas verbalmente pelo 
Vereador JOSÉ IZAÍAS GOMES – “ZOLA”, quanto à interrupção do abastecimento de água 
no campo de futebol do Bairro Marques dos Reis. A Secretária informa que o 
fornecimento de água foi interrompido por se tratar de uma instalação irregular, que 
não condiz com as ações educacionais executadas e prezadas pela Secretaria. Afirma que 
o Vereador equivocou-se ao afirmar que o corte no fornecimento tem relação com o 
pedido de cassação do Prefeito. Na verdade, foi realizado em decorrência do Ofício 
51/2019-SL, de autoria do mesmo Vereador, que solicitou ao Ministério Público Federal 
a fiscalização das instalações da Estação Ferroviária do Distrito de Marques dos Reis. 
 
Correspondência 

Remetente: ANTÔNIO DI LANNA – Procurador da Empresa Princesa do Norte S/A 
Assunto: Apresenta resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 79/2019, de 
autoria do Vereador SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que solicitou 
esclarecimentos sobre o embarque e desembarque de passageiros no ponto de ônibus 
localizado em frente à INARTEC, quanto à linha Jacarezinho-Marques dos Reis, haja vista 
que alguns motoristas não param no local. O Procurador informou que a Empresa 
orientou todos os Motoristas da linha sobre a obrigatoriedade de efetuar a parada no 
referido ponto, sempre que solicitada por passageiros. 
 
Ofício 764/2019-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 44/2019, que abre Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 1.500.000,00, reforçando dotações orçamentárias 
destinadas ao pagamento de Requisições de Pequeno Valor – RPV e PASEP, cobertura da 
Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, bem como para melhorias no Aterro 
Sanitário, como a abertura de nova trincheira e lagoa de tratamento de chorume. 
 
Ofício 69/2019-SMAMA 
Remetente: CARLOS ALBERTO LOPES – Secretário Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente 
Assunto: Apresenta resposta às seguintes proposições: 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 74/2018, de autoria do Vereador NILTON 
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APARECIDO STEIN, que solicitou informações sobre a substituição das mangueiras de 
fornecimento de água da Vila Rural Novo Texas. O Secretário informou que o serviço já 
foi realizado; 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 89/2018, de autoria do Vereador SIDNEI 
FRANCISQUINHO - “Chiquinho Mecânico”, que indagou qual é o valor cobrado pelos 
serviços prestados com a escavadeira hidráulica em propriedades particulares na zona 
rural do Município. O Secretário informou que o valor cobrado pelos serviços é de R$ 
120,00 (cento e vinte reais) por hora-máquina e encaminhou cópia da Portaria 
2.944/2018, que estabelece os preços públicos dos serviços de máquinas; 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 99/2018, de autoria do Vereador FÚLVIO 
BOBERG, que indagou sobre a possibilidade de ser instalada uma caçamba coletora de 
lixo domiciliar no Bairro Rural Brejão. O Secretário informou que a maioria dos Bairros 
Rurais serão contemplados com recipientes que acondicionam o resíduo orgânico e o 
material reciclado. Afirma que está providenciando os orçamentos para posterior 
abertura de processo licitatório; 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 29/2019, de autoria do Vereador NILTON 
APARECIDO STEIN, que indagou sobre a possibilidade de serem realizados, com 
urgência, a manutenção e o cascalhamento das vias públicas da Vila Rural Novo Texas. A 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente informou que, até o momento, não 
foi possível a realização do cascalhamento das ruas do referido bairro, pois a distância 
da pedreira inviabiliza o serviço a ser executado. Afirma que está estudando a 
contratação de uma pedreira em local mais próximo. 
  
Ofício 67/2019-SL 
Remetentes: Todos os Vereadores 
Assunto: Encaminham o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 7/2019, que visa autorizar a 
realização de despesas e a concessão de benefícios aos Membros da Câmara Mirim, em 
virtude da adesão ao Projeto Parlamento Jovem. 
 
Ofício 69/2019-SL 
Remetentes: Todos os Vereadores 

Assunto: Encaminham o PROJETO DE RESOLUÇÃO 4/2019, que visa instituir o novo 
Regimento Interno do Programa Vereador Mirim, em virtude da adesão ao Projeto 
Parlamento Jovem da Justiça Eleitoral. 
 
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 19/2019 – Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores que abaixo assinam, com base no 
Artigo 109 do Regimento Interno, INDICAM à Mesa o envio de ofício ao SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E SERVIÇOS e ao CONSULTOR DO 
SEBRAE DE JACAREZINHO – ODEMIR VIEIRA CAPELLO, sugerindo o comparecimento a 
uma das Sessões Ordinárias desta Casa de Leis previstas para o mês de agosto de 2019, 
para que efetuem uma exposição sobre o Parque Industrial de Jacarezinho e a geração 
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de emprego em nossa cidade. Jacarezinho/PR, 10 de julho de 2019. NILTON APARECIDO 
STEIN Vereador/PT e DIOGO AUGUSTO BIATO FILHO Vereador/PSB”. 
 

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


