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35ª. SESSÃO ORDINÁRIA 
4 de novembro de 2019 – segunda-feira – 18h30min 

PAUTA DOS VEREADORES 
 

1ª. PARTE – ABERTURA 
1. PRESIDENTE: Boa-noite, Senhores Vereadores, cidadãos presentes, internautas e 
ouvintes da Rádio Educadora. É com prazer que damos início à 35ª. Sessão Ordinária da 
3ª. Sessão Legislativa da Legislatura 2017-2020.  
 
2. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Primeiro Secretário, Vereador SIDNEI 
FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico”, que proceda à chamada geral dos Senhores 
Vereadores para verificação do quórum regimental. (...) 
 
 2.2 SECRETÁRIO: Há número legal, Senhor Presidente. 
 
3. PRESIDENTE: Havendo número legal e, invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a presente Sessão, solicitando ao Vereador ................................................................................ 
que faça a leitura de uma mensagem religiosa na abertura dos trabalhos legislativos. (...) 
 
4. PRESIDENTE: Nesse instante, vamos ouvir a execução do Hino de Jacarezinho, 
com letra e música do Professor RODRIGO OCTÁVIO TORRES PEREIRA. (...) 
 

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

5.1 SECRETÁRIO: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 68/2019, que abre Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 115.000,00, para reforço de dotação orçamentária 
destinada à aquisição de emulsão asfáltica para execução de serviços de recape e/ou 
pavimentação de vias urbanas, lido no Expediente da Sessão Ordinária de 14 de outubro 
de 2019, com Pareceres favoráveis emitidos pela Comissão de Redação, Legislação e 
Justiça e pela Comissão de Finanças e Orçamento. 
 

5.2 PRESIDENTE: Está em Primeira Discussão o PROJETO DE LEI DO 
EXECUTIVO 68/2019. (...) 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”. (...). 
 

5.3 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 128/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Considerando a 
existência do Loteamento Residencial denominado “Parque dos Ipês” situado no Bairro 
Aeroporto na cidade de Jacarezinho/PR, bem como a informação de que referido 
Município expediu alvará de liberação de 223 (duzentas e vinte e três) unidades 
residenciais, o Vereador que abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento 
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Interno, requer à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe 
as seguintes informações: 1. As guias de recolhimento para liberação dos Alvarás, foram 
efetivamente recolhidas? 2. Requer respeitosamente, a cópia de todas as guias de 
recolhimento dos alvarás DE CADA UNIDADE residencial indagada acima, bem como a 
cópia das folhas de rosto de cada contrato, onde consta o carimbo de protocolo, a fim de 
garantir a publicidade e transparência da Administração Pública local perante os 
munícipes. Jacarezinho/PR, 22 de outubro de 2019. JOSÉ IZAÍAS GOMES Vereador”. 
 

5.4 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 128/2019. (...) 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”. (...). 
 

5.5 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 129/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Plano 
Municipal de Educação, aprovado pela Lei 3.237, de 22 de junho de 2015 para o decênio 
compreendido entre 2014 a 2024, contém a proposta educacional do Município com 
suas respectivas diretrizes, objetivos e metas. De acordo com o que estabelece referido 
Plano, compete à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e ao Conselho 
Municipal de Educação criar e instituir o Fórum Municipal de Educação, que terá a 
função de, a cada 2 (dois) anos, realizar o acompanhamento e a avaliação da execução do 
Plano Municipal de Educação de Jacarezinho. Com base nessas informações contidas na 
referida Lei, 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. Quando foi criado e instituído em nosso Município o Fórum 
Municipal de Educação? Favor apresentar documentos comprobatórios. 2. O 
acompanhamento e as avaliações bienais determinadas pela referida Lei vem sendo 
realizados? Em caso afirmativo, favor apresentar cópias de documentos. 3. Como está a 
reformulação/readequação da referida Lei? 4. Em casos de respostas negativas, favor 
justificar. Jacarezinho/PR, 29 de outubro de 2019. NILTON APARECIDO STEIN 
Vereador/PT”. 
 

5.6 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 129/2019. (...) 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”. (...). 
 

5.7 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 130/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores 
que abaixo assinam, com base no Artigo 110 do Regimento Interno, considerando 
informações extraoficiais de que o Município concede uma verba no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) para a realização da Feira Internacional de Cafés Especiais 
do Norte Pioneiro do Paraná – FICAFÉ e da exposição GeniusCon, requerem à Mesa o 
envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes 
informações: 1. A informação acima referida procede? Em caso afirmativo, para quem é 
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paga a importância e qual é o valor correspondente a cada evento? 2. Quem são os 
organizadores e qual é a participação do Município de Jacarezinho frente a esses 
eventos? 3. O Executivo Municipal arrecada algum valor com a realização das 
exposições? 4. É cobrada alguma importância dos expositores e participantes desses 
eventos? 5. Qual é o lucro ou vantagem obtida pelo Município com a realização dos 
eventos? 6. Favor encaminhar cópia de notas fiscais, comprovantes de pagamento e de 
toda a documentação que o Executivo dispõe sobre a FICAFÉ e o GeniusCon. 
Jacarezinho/PR, 31 de outubro de 2019. SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho 
Mecânico” - Vereador e ANDRÉ DE SOUSA MELO - Vereador/DEM”. 
 

5.8 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 130/2019. (...) 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”. (...). 
 

5.9 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 131/2019 - 
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, solicitando-lhe a disponibilização das 
seguintes informações: • Folhas ponto e holerites ou folhas de pagamento dos 
funcionários terceirizados vinculados às Secretarias Municipais de Conservação Urbana 
e Assistência Social, correspondentes ao período de junho a outubro de 2019. 
Jacarezinho/PR, 31 de outubro de 2019. SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho 
Mecânico” - Vereador e ANDRÉ DE SOUSA MELO - Vereador/DEM”. 
 

5.10 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 131/2019. (...) 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”. (...). 
 

5.11 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 132/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento Interno e considerando que a 
Biblioteca Municipal situada na Estação Ferroviária encontra-se em situação precária, 
requer à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as 
seguintes informações: 1. Qual é a situação atual do acervo bibliográfico (quantidade de 
livros e o estado de conservação dos livros)? 2. A Biblioteca Municipal está sendo 
utilizada pelo público? Qual é a quantidade estimada de pessoas que fazem o uso do 
local, mensalmente? 3. É possível efetuar a mudança da biblioteca para um imóvel mais 
próximo do centro da cidade, a fim de facilitar o acesso à toda a comunidade 
jacarezinhense? Em caso negativo, favor justificar. Jacarezinho/PR, 29 de outubro de 
2019. NILTON APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 
 

5.12 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 132/2019. (...) Ninguém querendo se manifestar, está em votação. 
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Solicito ao Senhor Secretário que faça a chamada nominal dos Vereadores; os favoráveis 
devem dizer “sim” e os contrários devem dizer “não”. (...). 
 

5.13 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 133/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que 
abaixo assina, com base no Artigo 110 do Regimento Interno e considerando que o Plano 
Municipal de Educação, aprovado pela Lei 3.237, de 22 de junho de 2015, estabeleceu 
como meta a valorização dos profissionais do magistério e assegurou, no prazo de dois 
anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica, 
tomando como referência o piso salarial nacional (Metas 17, 18 e 19); requer à Mesa o 
envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes 
informações: 1. Quando será revisado ou elaborado um novo Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Jacarezinho, com a inclusão das metas 
constantes na Lei Municipal 3.237/2015? 2. Caso esteja em fase de elaboração, qual é o 
motivo da demora e por que razão não foi encaminhado ainda a esta Câmara Municipal? 
Jacarezinho/PR, 29 de outubro de 2019. NILTON APARECIDO STEIN Vereador/PT”. 
 

5.14 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 133/2019. (...) 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”. (...). 
 

5.15 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 134/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores 
que abaixo assinam, com base no Artigo 110 do Regimento Interno e considerando que o 
Executivo Municipal está construindo um lago de contenção próximo ao Centro de 
Eventos de Jacarezinho, com a finalidade reter as águas e diminuir o risco de enchentes 
nos bairros Jardim Scylla Peixoto, Vila São Pedro e Vila Rondon, requerem à Mesa o 
envio de ofício ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes 
informações: 1. Foi realizada a desapropriação ou permuta de algum imóvel ao redor do 
referido lago de contenção? 2. Em caso afirmativo, qual é o imóvel e quem é seu 
proprietário? 3. Em caso de desapropriação, qual é o valor da indenização? Já houve o 
pagamento do valor ao proprietário? Encaminhar cópia da documentação referente à 
transação. 4. Em caso de permuta, encaminhar cópia da documentação correspondente, 
constando os dados e valores dos imóveis objetos da permuta. 5. Qual é o valor total da 
obra de construção do lago de contenção? Houve contrapartida por parte do Município? 
Favor encaminhar cópia do contrato e nota fiscal referente à contratação da empresa 
responsável pela obra. Jacarezinho/PR, 31 de outubro de 2019. ANDRÉ DE SOUSA MELO 
- Vereador/DEM e SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ - Vereador”. 
 

5.16 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 134/2019. (...) 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”. (...). 
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5.17 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 135/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores 
que abaixo assinam, com base no Artigo 110 do Regimento Interno; considerando o 
estado precário em que se encontram a Rua Ver. Waldemar Figueiredo e a extensão da 
Rua Domingos Lomba, no Residencial Santa Helena; considerando que no mês de agosto 
o Vereador NILTON APARECIDO STEIN apresentou o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 108/2019, indagando sobre a possibilidade de incluir no Orçamento de 
2020 a execução do asfaltamento das referidas vias públicas, tendo o Secretário 
Municipal de Conservação Urbana informado que a obra não está na programação da 
Secretaria para o próximo ano, em face da inexistência de recursos orçamentários; 
considerando, ainda, que os moradores do referido bairro estão praticamente excluídos 
da sociedade, residindo em local que não possui nem infraestruturas básicas como meio-
fio e galerias pluviais; requerem à Mesa o envio de ofício ao PREFEITO DE 
JACAREZINHO, solicitando-lhe as seguintes informações: 1. Existe a possibilidade de 
proceder à imediata manutenção das referidas vias públicas, com cascalhamento e 
passagem de máquina de rolo, a fim de proporcionar melhorias nas condições de 
trafegabilidade do local? 2. Em caso de impossibilidade para a realização da obra, favor 
apresentar justificativa. Jacarezinho/PR, 31 de outubro de 2019. ANDRÉ DE SOUSA 
MELO - Vereador/DEM e SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ - Vereador”. 
 

5.18 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 135/2019. (...) 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”. (...). 
 

5.19 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 136/2019 - 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Os Vereadores 
que abaixo assinam, com base no Artigo 110 do Regimento Interno e considerando o 
grande fluxo de veículos que transitam e se estacionam na Rua Padre Melo, faltando 
vagas para carga e descarga, especialmente, em frente à loja Pet & Cia, onde há o 
comércio de materiais pesados como sacos de ração; requerem à Mesa o envio de ofício 
ao PREFEITO DE JACAREZINHO, solicitando-lhe a seguinte informação: 1. Existe a 
possibilidade de reservar uma vaga de estacionamento para carga e descarga em frente 
ao número 863, na Rua Padre Melo? 2. Em caso de impossibilidade, favor apresentar 
justificativa. Jacarezinho/PR, 31 de outubro de 2019. ANDRÉ DE SOUSA MELO - 
Vereador/DEM e SIDNEI FRANCISQUINHO – ‘Chiquinho Mecânico’ - Vereador”. 
 

5.20 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES 136/2019. (...) 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”. (...). 
 

5.21 SECRETÁRIO: “REQUERIMENTO DE PLENÁRIO 6/2019 - Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, O Vereador que abaixo assina, 
com base no Artigo 147 do Regimento Interno, REQUER à Mesa que seja reduzido para 
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5 (cinco) minutos o interstício regimental de 24 (vinte e quatro) horas entre uma 
Sessão e outra, convocando-se Sessão Extraordinária para o Segundo Turno de 
Discussão e Votação do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 68/2019. Jacarezinho/PR, 29 
de outubro de 2019. LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO Vereador/PDT”. 
 

5.22 PRESIDENTE: Está em Única Discussão o REQUERIMENTO DE PLENÁRIO 
6/2019. (...) 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”. (...). 
 
6. PRESIDENTE: O espaço está aberto para a formulação dos REQUERIMENTOS 
VERBAIS dos Senhores Vereadores, destinados à apresentação de votos de louvor, 
congratulações, protesto e manifestação de pesar (sem discussão – só votação), nos 
termos do Artigo 110, § 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 ... (...) 
 

 
3ª. PARTE – PALAVRA LIVRE 

7. PRESIDENTE: Este é o momento da Palavra Livre, que, segundo o Regimento, 
destina-se ao encaminhamento ou justificativa de proposição, ou, ainda, para o debate 
de assuntos de interesse público. Cada Vereador tem 10 (dez) minutos para se 
manifestar neste período, de acordo com o Artigo 162, inciso VI do Regimento. A palavra 
está livre aos Senhores Vereadores. Com a palavra o Vereador ... (...) 

 
4ª. PARTE – EXPEDIENTE 

8. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura das 
Correspondências Expedidas. (...) 

 
8.1 SECRETÁRIO: Ofícios da Mesa 339 a 354/2019, Ofícios da Presidência 117 

a 124/2019 e Ofícios de Vereador 104 a 114/2019. 
  
9. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura resumida das 
Correspondências Recebidas, nos termos do Artigo 142 do Regimento. (...) 

 
9.1 SECRETÁRIO: 

 
Ofício 104/2019-SL 
Remetentes: Vereadores DIOGO AUGUSTO BIATO FILHO, EDILSON DA LUZ, FÚLVIO 
BOBERG e JOSÉ IZAÍAS GOMES – “ZOLA” 
Assunto: Encaminham o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 17/2019, que visa atribuir 
denominações às Ruas 1, 2 e 3 do Residencial Tonet. 
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Ofício 106/2019-SL 
Remetente: Vereador EDILSON DA LUZ 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 18/2019, que dispõe sobre a 
instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento 
de água do Município de Jacarezinho e dá outras providências. 
 
Ofício 107/2019-SL 
Remetentes: Vereadores LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, ANDRÉ DE SOUSA MELO, 
JOSÉ IZAÍAS GOMES – “ZOLA” e SIDNEI FRANCISQUINHO – “Chiquinho Mecânico” 
Assunto: Encaminham o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 19/2019, que visa 
estabelecer procedimentos para a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 
casos de inadimplência no Município de Jacarezinho. 
 
Ofício 108/2019-SL 
Remetente: Vereador NILTON APARECIDO STEIN 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 12/2019, que autoriza o 
Poder Executivo a criar o Programa de Atendimento a Crianças e Adolescentes com 
Transtornos de Aprendizagem. 
 
Ofício 313/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 118/2019, de 
autoria do Vereador FÚLVIO BOBERG, que indagou sobre a previsão para entrega das 
obras no Ginásio de Esportes Prefeito CÁSSIO ARANTES PEREIRA, bem como sobre a 
programação para os investimentos do recurso, detalhando as etapas, com Adendo do 
Vereador JOSÉ IZAÍAS GOMES – “ZOLA”, que perguntou qual é a empresa responsável 
pelas obras no referido Ginásio. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 
informou que a previsão para a entrega da obra é até 14 de fevereiro de 2020. 
Encaminhou cópia do cronograma, planilha com os recursos que estão sendo investidos 
na obra e cópia do contrato, informando que a execução da reforma é de 
responsabilidade da Empresa ROMANO & ROMANO CONSTRUTORA LTDA. 
 
Ofício 447/2019 
Remetente: DANILO CARDOSO DECCO – Promotor de Justiça na Comarca de 
Jacarezinho 
Assunto: Requisita ajustes no Portal da Transparência, no prazo de 30 dias. 
 
Ofícios 1.061 a 1.063/2019-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha os PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO 73, 74 e 75/2019, que 
incluem no Plano Plurianual a Ação 1.243, emendam a LDO-2019 e abrem Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 9.444,44, visando à aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para as Escolas Municipais de Ensino Infantil – EMEIs, nos 
termos da Indicação 31/2019, apresentada pela Vereadora PATRÍCIA MARTONI. 
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Ofício 1.064/2019-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 76/2019, que abre Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 8.000,00, para reforço de dotação orçamentária 
destinada à aquisição de uma bomba de água que será instalada no Centro de Eventos de 
Jacarezinho. 
 
Ofício 1.065/2019-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 77/2019, que abre Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 53.000,00, para reforço de dotação orçamentária 
destinada à aquisição de combustível para a frota de veículos que fazem o transporte 
escolar, diárias para a cobertura de despesas de alimentação, pousada e locomoção de 
servidores, bem como para manutenção e reparos nas redes elétrica e hidráulica das 
Escolas Municipais de Educação infantil e Ensino Fundamental. 
 
Ofício 1.066/2019-GAB 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 78/2019, que abre Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 19.444,44, para reforço de dotação orçamentária 
destinada à realização de exames de média e alta complexidade, devido à grande 
demanda da população, conforme as Indicações 30 e 32/2019, de autoria dos 
Vereadores JOSÉ IZAÍAS GOMES - "ZOLA" e NILTON APARECIDO STEIN, 
respectivamente. 
 
CE REGOV/LD 2.803/2019 
Remetente: Gerência Executiva e Negocial de Governo Londrina/PR – Caixa Econômica 
Federal 
Assunto: Comunica o crédito parcial de recursos financeiros sob bloqueio, em 
18/10/2019, no valor de R$ 60.992,11, na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
844.656/2017, firmado com o Município de Jacarezinho/PR, que tem por objeto 
pavimentação asfáltica e instalação de galerias de águas pluviais em vias urbanas. 
 
Ofício 301/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Encaminha resposta ao REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 119/2019, de 
autoria dos Vereadores ANDRÉ DE SOUSA MELO e SIDNEI FRANCISQUINHO – 
“Chiquinho Mecânico”, que solicitaram informações sobre a utilização da Caminhonete 
Amarok, Placa AZX-5423, pelo Prefeito de Jacarezinho e agentes municipais, solicitando 
o envio de cópia do documento que autoriza tal uso e dos Diários de Bordo do veículo 
relativos aos 2 últimos anos. O Prefeito de Jacarezinho informou que não há dispositivo 
legal que disponha sobre a utilização do veículo pelo Chefe do Executivo. O Secretário 
Municipal de Conservação Urbana possui autorização para utilizar o veículo, para 
serviços de sinalização viária, vistorias e eventual transporte de materiais e 
trabalhadores. Porém, considerando que os dois carros da Secretaria de Gabinete se 
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encontram deteriorados, a caminhonete é utilizada para viagens do Prefeito e em 
eventos sociais em que é convidado como autoridade representativa do Município, seja 
em Jacarezinho ou em outras cidades, bem como para visita e vistoria em obras do 
Município.  
 
Ofício 306/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Apresenta resposta às seguintes proposições:  

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 115/2019, de autoria dos Vereadores 
FÚLVIO BOBERG e JOSÉ IZAÍAS GOMES – “Zola”, que indagaram sobre a possibilidade de 
se construir uma passarela ligando o ponto de ônibus da BR-153 ao Bairro Marques dos 
Reis e à Fábrica de Rações. O Secretário Municipal de Conservação Urbana informou que 
não é possível, tendo em vista a falta de previsão orçamentária; 

- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 116/2019, de autoria do Vereador NILTON 
APARECIDO STEIN, que indagou se há possibilidade de se executar o recapeamento 
asfáltico nas ruas do Conjunto Habitacional Anita Moreira. O Secretário Municipal de 
Conservação Urbana informou que o recapeamento já está na programação da 
Secretaria. 
 
Ofício 319/2019-SMG 
Remetente: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA – Prefeito de Jacarezinho 
Assunto: Solicita a antecipação da devolução do duodécimo no valor de R$ 15.000,00, 
para suprir as despesas com manutenção do veículo do Conselho Tutelar e da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, bem como as despesas de viagem para a Clínica de 
Desintoxicação HJ. 

 
10. PRESIDENTE: Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura da INDICAÇÃO em 
pauta, que será encaminhada a quem de direito, na forma regimental. 
 
 10.1 SECRETÁRIO: “INDICAÇÃO 35/2019 – Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Jacarezinho, Na cidade de Jacarezinho, especialmente no Bairro 
Marques dos Reis, verifica-se a existência de diversos postes de iluminação pública que 
não possuem numeração. Essa situação gera transtorno para os moradores locais, que 
não conseguem identificar os referidos postes quando necessitam solicitar serviços de 
manutenção ou de reparos. Considerando o fato mencionado, o Vereador que abaixo 
assina, com base no Artigo 109 do Regimento Interno, INDICA à Mesa o envio de ofício à 
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ– CPFL e ao PREFEITO DE JACAREZINHO, 
sugerindo a identificação numérica dos postes de iluminação pública acima citados, 
iniciando-a pelo Bairro Marques dos Reis, onde se verifica a maior incidência do 
problema apresentado. Em caso de impossibilidade de realização do serviço sugerido, 
solicita a apresentação de justificativa. Jacarezinho/PR, 30 de outubro de 2019. JOSÉ 
IZAÍAS GOMES Vereador”. 

 
5ª. PARTE – CONVOCAÇÃO E ENCERRAMENTO 

11. PRESIDENTE: Considerando a aprovação do REQUERIMENTO DE PLENÁRIO 
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6/2019, convoco os Senhores Vereadores para a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA a ser 
realizada daqui a 5 minutos, para o 2°. Turno de Discussão e Votação do PROJETO DE 
LEI DO EXECUTIVO 68/2019. 
 
12. PRESIDENTE: Nada mais havendo a tratar, está encerrada a Sessão. 
 

 


