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30ª. SESSÃO ORDINÁRIA 
23 de setembro 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 30ª. Sessão Ordinária da 
3ª. Sessão Legislativa da Legislatura 2017-2020. Hoje, 23 de setembro, é o Dia Nacional 

dos Profissionais de Nível Técnico. 
 
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: PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO 45, 46 e 47/2019, que 
que incluem no Plano Plurianual a Ação 2.178 – Reforma e Adaptação da Rodoviária 
Velha/Camelódromo, emendam a LDO-2019 e abrem Crédito Adicional Especial no valor 
de R$ 80.000,00, visando à realização de reforma e adequação do Camelódromo, com a 
implantação de 23 boxes que serão licitados para a concessão do espaço público, 
aprovados em Primeiro Turno na Sessão Ordinária de 16 de setembro de 2019. 

 
4.2 PRESIDENTE: Estão em Segunda Discussão os PROJETOS DE LEI DO 

EXECUTIVO 45, 46 e 47/2019. (...) Ninguém querendo se manifestar, estão 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: Aprovados/Rejeitados por______________________________________________________ 
 

4.3 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 115/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Segundo 
relatos de transeuntes, aproximadamente 2.000 pessoas utilizam uma travessia 
improvisada, que se localiza próximo ao ponto de ônibus da BR-153, no Bairro Marques 
dos Reis, servindo tanto aos moradores da região, bem como aos trabalhadores da 
Fábrica de Rações da JBS, Unidade Jacarezinho, instalada em referido bairro (conforme 
imagens anexas). Contudo, a passarela encontra-se em má estado, com estrutura 
depreciada pelo tempo, oferecendo riscos à integridade física das pessoas que por lá 
circulam. É de se mencionar ainda, que o local é íngreme e conta com degraus 
improvisados. Além do mais, em dias de seca as queimadas impedem a passagem dos 
pedestres e em dias chuvosos, o local fica todo alagado diante da impossibilidade de 
escoamento da água, chegando a atingir o nível da passarela. Diante do exposto, visando 
atender aos anseios da comunidade, tendo em vista os riscos iminentes das pessoas que 
fazem aquela travessia, os Vereadores que abaixo assinam, com base no Artigo 110 do 
Regimento Interno, requerem à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, 
solicitando-lhe a seguinte informação: 1. É possível a construção de uma passarela, 
ligando o ponto de ônibus da BR-153 ao Bairro Marques dos Reis e à Fábrica de Rações, 
oferecendo mais segurança à travessia daqueles que necessitam trafegar pela 
localidade?; 2. Em caso de impossibilidade de construção, seria possível a reforma da 
travessia já existente? e 3. Se as duas respostas forem negativas, favor apresentar 
justificativa. Jacarezinho/PR, 16 de setembro de 2019. FÚLVIO BOBERG - 
Vereador/MDB e JOSÉ IZAÍAS GOMES – “Zola” - Vereador”. 

 

4.4 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 115/2019. (...) 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_________________________________________________________ 
 

4.5 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 116/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Tendo em vista 
a precariedade das ruas localizadas no Conjunto Habitacional Anita Moreira e, visando 
atender ao pedido dos moradores do bairro que solicitam melhorias nas vias públicas, 
uma vez que o tráfego de veículos no local está complicado devido aos buracos e 
degradação do asfalto, ocasionada pela ação do tempo. Diante desse fato, visando 
proporcionar mais segurança, conforto e melhorias nas condições de trafegabilidade nas 
ruas do referido bairro, o Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 110 do 
Regimento requer à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-
lhe as seguintes informações: 1. Existe a possibilidade de se executar o recapeamento 
asfáltico nas ruas do Conjunto Habitacional Anita Moreira? e 2. Em caso de 
impossibilidade para a realização do serviço, favor apresentar justificativa. 
Jacarezinho/PR, 17 de setembro de 2019. NILTON APARECIDO STEIN - Vereador/PT”. 

 
4.6 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 116/2019. (...) 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_________________________________________________________ 

 
4.7 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 118/2019 - 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Ginásio 
de Esportes Prefeito Cássio Arantes Pereira está em reformas. Uma placa em frente ao 
local informa o valor de aproximadamente R$ 554.000,00 (quinhentos e cinquenta e 
quatro mil reais) e o prazo de conclusão para obra de 180 dias. O espaço é um 
importante local para a prática de atividades físicas. Sendo que o Ginásio de Esportes 
tem a capacidade para mais de 5 mil pessoas sentadas e sendo um dos maiores do Norte 
Pioneiro. Na última semana foi exposta uma foto que o telhado que foi retirado para a 
reforma e está sendo colocado novamente com telhas novas e telhas que já estavam no 
local. Diante do exposto, o Vereador que abaixo assina, 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. Qual a previsão para entrega da obra? e 2. Qual 
a programação para os investimentos do recurso, detalhando as etapas. Jacarezinho/PR, 
18 de setembro de 2019. FÚLVIO BOBERG - Vereador/MDB”. 

 
4.8 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 118/2019. (...) 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 119/2019 - 

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 
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envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes 
informações: 1. Qual é o dispositivo legal que autoriza o Prefeito a utilizar a 
Caminhonete Amarok (Placa AZX-5423) 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e 
feriados?; 2. Quais são os agentes públicos formalmente autorizados a utilizar o referido 
veículo? Encaminhar cópia do documento que autoriza tal uso e 3. Encaminhar cópia dos 
Diários de Bordo do veículo mencionado relativos aos últimos 2 anos. Jacarezinho/PR, 
20 de setembro de 2019. ANDRÉ DE SOUSA MELO – Vereador e SIDNEI 
FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico” – Vereador”. 
 

4.10 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 119/2019. (...) 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 
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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 

________________________________________ (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 
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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). 

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 ... (...) 
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6.1  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:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Apartes:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

8. Vereador:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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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: Declaração 51/2019, Ofícios da Mesa 271 a 276/2019, 

Ofícios da Presidência 107 e 108/2019, Ofícios de Vereador 90 a 92/2019 e Portaria 
24/2019. 
  
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 89/2019-SL 
Remetente: Vereador NILTON APARECIDO STEIN - Vereador/PT 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 8/2019, que visa declarar de 
utilidade pública municipal a Casa de Apoio ESTRELA DA MANHÃ, sediada em nossa 
cidade, para análise desta Casa de Leis e posterior deliberação pelo Plenário. 
 
Ofício 955/2019-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 57/2019, que concede prazo ao 
contribuinte para adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROFIS, na forma que 
especifica. 
 
Ofício 92/2019-SL 
Remetentes: Vereadores ANDRÉ DE SOUSA MELO, FÚLVIO BOBERG, JOSÉ IZAÍAS 
GOMES – “Zola”, LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO e SIDNEI FRANCISQUINHO – 
“Chiquinho Mecânico” 
Assunto: Encaminham o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 10/2019, que visa autorizar 
a criação do Fundo Especial para Construção da Sede Própria da Câmara Municipal de 
Jacarezinho, para análise desta Casa de Leis e posterior deliberação pelo Plenário. 
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Ofício 235/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta respostas aos seguintes Requerimentos: 
  - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 99/2019, de autoria dos Vereadores 
ANDRÉ DE SOUSA MELO e SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que 
questionaram os motivos pelos quais o Lar Ana Rafaela não está em atividade. A 
Secretária Municipal de Assistência Social informou que o Juiz responsável pela Vara da 
Família de Jacarezinho, Dr. ALARICO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, 
afirmou que o referido Abrigo Institucional encontra-se em local de risco, tendo em vista 
a atual situação de criminalidade envolvendo tráfico de drogas no Bairro Aeroporto. 
Mencionou, também, que as crianças e adolescentes abrigadas são, na maioria, 
moradoras do referido Bairro, sendo, portanto, um risco mantê-las próximas à 
comunidade de origem. Quanto ao projeto de instalação física do Abrigo, a Secretária 
informou que não atende às especificações estabelecidas pelo Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, bem como pelo Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA e que, em razão desses fatos, o Poder 
Judiciário entende que é inadequada a implantação do Abrigo na localidade proposta. A 
Secretária relatou que não há informações quanto a falhas no projeto de construção do 
Lar Ana Rafaela, uma vez que o processo de contratação e acompanhamento ficou sob a 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Afirmou, ainda, 
que não houve falhas na execução contratual e que, durante o processo de 
cadastramento do projeto, o lote onde seria realizada a construção já estava indicado e 
selecionado pelo Secretário da época. Informou também que o Abrigo Institucional está 
situado na Rua Coronel Cecílio Rocha, 486 – Centro, e que não tem previsão de 
realocação para as novas instalações. Declarou, ainda, que a referida edificação 
encontra-se em perfeitas condições para receber as instalações do Abrigo Institucional e 
que não há necessidade de outros investimentos em sua estrutura; 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 104/2019, apresentado pelos Vereadores 
ANDRÉ DE SOUSA MELO e SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que 
perguntaram sobre o Aluguel Social em nosso Município. Em resposta, a Secretária 
Municipal de Assistência Social informou que atualmente, existem 10 famílias atendidas 
pelo benefício do Aluguel Social e que o valor mensal gasto com o referido benefício é de 
R$ 4.920,00, sendo de R$ 420,00 para uma família e de R$ 500,00 para as outras nove. 
Afirmou que o prazo estabelecido em contrato para a concessão do benefício é de 6 
(seis) meses, de acordo com a Lei Municipal 2.829, de 2013, e a Resolução 1/2016 do 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Destacou que os requisitos para 
concessão do benefício estão estabelecidos em referidas legislações. Também ressalta 
que não há fiscalização de contrato, pois não há vínculo entre o locador e o Município, e 
que para a concessão do benefício, o Técnico de Serviço Social realiza em estudo 
socioassistencial da família requerente e elabora um relatório mencionando se é caso ou 
não de concessão do benefício. Em caso positivo, a Secretária informou que a família 
beneficiada deve apresentar o Contrato de Aluguel firmado com o proprietário do 
imóvel locado, sendo que a responsabilidade pela procura e negociação do imóvel é da 
própria família assistida. A Secretária informou também que o beneficiário fica obrigado 
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a apresentar mensalmente os comprovantes de transferências realizadas entre a sua 
conta e a do proprietário do imóvel, pois, sem esses documentos, não é liberado novo 
pagamento. Afirmou, ainda, que a comprovação de recebimento das parcelas é obtida 
através da assinatura de recibos específicos. Por fim, apresentou a relação com nome e 
endereço dos beneficiários, bem como a legislação citada; 

 
- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 107/2019, da Vereadora PATRÍCIA 

MARTONI, que indagou se é possível instalar infraestruturas urbanas na Rua Alcides 
Soave, especialmente rede de iluminação pública, a fim de proporcionar mais segurança 
a quem precisa se locomover por aquela pública. O Secretário Municipal de Conservação 
Urbana informou que parte da referida rua é de propriedade particular, não se tratando, 
portanto, de uma via pública oficial. Logo, o trecho mencionado pela Vereadora não 
poderá receber melhorias. 

 
Ofício 236/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha respostas aos seguintes Requerimentos: 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 95/2019, de autoria do Vereador JOSÉ 
IZAÍAS GOMES – “Zola”, que solicitou cópias dos documentos pertinentes às Licitações 
pela modalidade PREGÃO 93/2018, no valor de R$ 117.000,00, e 153/2015, no valor de 
R$ 32.800,00, o qual teve como vencedora a Empresa CONDUTEK ELETRO 
ELETRÔNICOS, bem como requereu a apresentação de notas fiscais, recibos e quaisquer 
documentos relativos a essas Licitações. A Secretária Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes apresentou um CD contendo os documentos solicitados pelo Vereador; 
 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 105/2019, proposto pela Vereadora 
PATRÍCIA MARTONI, que questionou sobre a possibilidade de ser instalada uma 
lombada na Avenida Dr. Marciano de Barros, nas proximidades do número 1.277. O 
Secretário Municipal de Conservação Urbana informou que o pedido foi encaminhado ao 
Conselho Municipal de Trânsito – CONSETRAN, para ser analisado na Reunião que 
ocorrerá no mês de setembro de 2019; 

 
- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 106/2019, apresentado pela Vereadora 

PATRÍCIA MARTONI, que solicitou a apresentação de cópia do termo de presença ou 
outro documento em que conste a assinatura dos Membros presentes na Reunião 
realizada pelo CONSETRAN no dia 4 de julho de 2019. Em resposta, o Secretário 
Municipal de Conservação Urbana mencionou que o Requerimento foi encaminhado ao 
CONSETRAN, para ser analisado em Reunião prevista para o mês de setembro de 2019; 

 
Ofício 237/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 94/2019, de 
autoria do Vereador NILTON APARECIDO STEIN, que questionou sobre a situação atual 
da documentação referente à autorização para funcionamento das Escolas Municipais e 
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Centros Municipais de Educação Infantil de nossa cidade. A Secretária Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes informou que as Escolas pertencentes ao Sistema 
Municipal de Ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental possuem Autorização 
de Funcionamento e Credenciamento da Estrutura Física e da Organização Educacional 
da Instituição, cuja reavaliação é realizada a cada 4 (quatro) anos. Informou também que 
são obrigatórias as Inspeções Anuais realizadas pelo Corpo de Bombeiros e pela 
Vigilância Sanitária. A Secretária encaminhou cópia da documentação solicitada. 
 
Ofício 2.397/2019-SEC 

Remetente: AMIR ROBERTO SALMEN – Delegado de Polícia da 12ª. Subdivisão Policial 
de Jacarezinho 
Assunto: Informa que a 12ª. Subdivisão Policial de Jacarezinho mudou-se para a 
Avenida Getúlio Vargas, 380 – Centro. 
 

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


