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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 01/07/2020 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK   

DANIEL MILLA   

DIVO   

MINGO   

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

Obs.: os Vereadores descritos acima constam conforme os parlamentares ativos que estão no site da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

Padre Claudemir do Nascimento Leal utiliza a Tribuna. 

Desenvolvedor de um equipamento, em relação ao Covid-19, utiliza a Tribuna. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: parabenizou o desenvolvedor do equipamento, relacionado ao Covid-

19, destacando que precisamos de medidas para sobreviver do melhor jeito possível. Comentou sobre o projeto 

para abrir uma linha de crédito municipal aos empresários, pequenas empresas e quem se encaixar nesses 

requisitos, sem tanta burocracia e parabenizou ainda as pessoas que tem feito um trabalho excelente em relação 

a esse projeto. Abordou sobre a ciclovia que vai sair na Carlos Cavalcanti, ressaltando que ela liga nada a lugar 

nenhum e mencionou sobre trazer a mobilidade urbana até a UEPG, frisando que, com isso, daremos um 

exemplo ao Paraná e até mesmo ao Brasil. Afirmou que não foi ouvido ciclistas, nem pessoas da área e declarou 

que se não mudarem o projeto não vai ser ruim, já que é uma ciclovia, mas mudando podem melhorar muito 

mais. Comunicou sobre o melhor trajeto para a ciclovia, pronunciou que queria fazer uma audiência pública 

sobre isso, mas agora por conta da pandemia não tem jeito, alegou pensar em fazer alguma coisa online, mas 

ponderou que a Prefeitura deve estar aberta para ouvir e dispôs que há muitas pessoas que utilizam bicicletas 

na cidade. 
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VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: informou que infelizmente quase não tem quórum na Câmara nesse 

momento e declarou que muitos vereadores só aparecem na hora da votação dos projetos. Abordou sobre um 

tema, ao qual já se manifestou, que é o plano diretor, em relação aos projetos que mencionam alteração de 

zoneamento e mostrou o jornal Diário dos Campos de hoje, que tem uma notícia sobre o zoneamento. Relatou 

sobre a importância de avaliar todos os projetos de zoneamento em Ponta Grossa, entendendo o que há por trás 

desses projetos e pontuou sobre o perímetro urbano da cidade. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: reiterou a fala do Vereador Eduardo Kalinoski, comentando sobre a 

questão do zoneamento, afirmou que o pior disso é a falta de discussão e declarou que precisamos de liderança 

em Ponta Grossa e na Prefeitura. Alegou que na Câmara ninguém está tentando defender interesse próprio, mas 

sim da cidade e pontuou sobre o plano diretor que tem acesso aos zoneamentos. Destacou que na Câmara está 

acontecendo a falta de diálogo, frisando que a Câmara está sendo desprestigiada lá fora por isso, abordou sobre 

um projeto de lei, em relação as óticas serem transformadas em atividades essenciais, e passou a todos os 

vereadores esse projeto para haver discussão. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comunicou sobre as coisas que estão acontecendo no 

cotidiano de nossa cidade, apontou sobre a pandemia, relatou sobre o decreto de calamidade pública, 

ressaltando que com isso as Prefeituras não precisam se preocupar com a lei de responsabilidade fiscal e 

declarou que assim o trabalho da Câmara passa a ser ainda mais essencial. Pontuou sobre as pessoas que estão 

na linha de frente dessa pandemia, comentou sobre a ligação do bairro Gralha Azul ao Santa Teresa, afirmando 

que irá morrer pessoas naquele local e pronunciou sobre impedir a inauguração daquela obra como está, 

devendo ela ser refeita. Registrou ser lamentável o comportamento do Prefeito Marcelo Rangel nessa situação, 

realçando que ele será responsabilizado por todas as mortes que acontecerem e dispôs que no local a 

visibilidade é ruim, frisando não haver exagero nisso. Informou que conversou com um advogado de Curitiba, 

já que os da Câmara estavam muito ocupados e se questionou sobre quem são os empresários que construíram 

essa obra. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR DR. MAGNO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: não se encontra em sessão. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: agradeceu ao desenvolvedor do equipamento, em relação ao 

Covid-19, afirmando ter certeza que trará benefícios, não só para as escolas municipais, mas a todo o comércio 

e informou que esse projeto já está sendo desenvolvido, realçando que isso já vem sendo utilizado na Europa 

e na Ásia, podendo começar a ser desenvolvido aqui também. Declarou que são vereadores para fiscalizarem 

e cobrarem, alegou não ter estudado a fundo o projeto de ligação do bairro Santa Teresa ao Gralha Azul, mas 

ponderou sobre a fala do Vereador Pietro Arnaud sobre as irregularidades que há e registrou que devem ver se 

houve algum favorecimento em relação a isso. Comunicou que está verificando a situação dos radares, frisou 

que pagamos por 60 radares, mas faltam 19 nas ruas e observou que devemos fazer o trabalho para nossa 

cidade, não somente para quem é nosso amigo ou para um bairro. Cedeu a palavra ao Vereador Florenal que 

lamentou a morte de uma pessoa, no bairro de Uvaranas, citando que esse acidente aconteceu à 50 metros longe 

do radar, apontou sobre o plano diretor, comentou sobre o Residencial Borsato, que antes diziam ser muito 

longe do centro da cidade, destacando que depois desse residencial já existem mais 8 e que as pessoas moram 

bem e são felizes, e expôs ainda que estão pegando pesado com um empresário que tem a matrícula 

desatualizada, sendo que isso é um erro do empresário e não dos vereadores que votaram favoráveis a mudança 

da área. O Vereador Sargento Guiarone evidenciou que ter um empreendimento em local distante trás 

dificuldades ao poder público, deixou claro que não se deve pensar no empreendedor, já que a dificuldade fica 

para o poder público, salientou sobre o saneamento básico em relação a isso e se questionou se a Sanepar irá 

ter recursos para esse novo empreendimento.  
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 01/07/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 119/2020: 

Altera a legislação municipal para atribuir à Secretaria Municipal de meio Ambiente a competência para 

supervisionar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Município, e dá 

outras providências. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

______________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 184/2019: 

Promove alteração na Lei nº 4.712, de 27/04/1992 - CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS, conforme 

especifica. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

______________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 444/2019: 

Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Desembargador AMARILDO CARLOS DE 

LIMA. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

______________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 63/2020: 

Altera a Lei nº 13.123, de 12/04/2018. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

______________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
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Projeto de Lei Ordinária nº 85/2020: 

Denomina de MARIA DALVA FIDELIS a Rua "C" do Loteamento Bairro Novo, no Bairro Neves, nesta 

cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

______________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 57/2020: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover integralização de capital social da Companhia 

Pontagrossense de Serviços - CPS, no valor de seis milhões de reais. 

 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 

                         CFOF – Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 3 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

______________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 81/2020: 

Denomina de JOSÉ BURGATH a rua travessa sem denominação entre as Ruas João Ribeiro e Rua Luiz 

Guimarães na Vila Claudionora, no Bairro de Uvaranas, nesta cidade. 

 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 

                         COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

______________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER, manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei nº 301/19, de autoria do 

Vereador Ricardo Zampieri, que dispõe sobre a realização de audiências públicas para os fins que especifica e 

dá ouras providências. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 13 FAVORÁVEIS – 10 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (PARECER APROVADO – PROJETO 

ARQUIVADO) 

______________________________________________________________________ 

 

MOÇÕES 

 

Nº 268/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser concedida ao professor e jornalista EDSON GIL SANTOS JUNIOR, criador do canal "Bora Debater 

Política" que discute política de forma descontraída, conscientizando e educando a população quando a temas 

político-eleitorais. 

 

Nº 269/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Ao Bispo Neverson Paes, presidente da Estaca Ponta Grossa Campos Gerais de A Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias. 

 

Nº 270/2020 do Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, 

MOÇÃO DE APELO 

O infra Vereador assinado GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, vem mui respeitosamente a presença do Senhor 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que sua Excelência altere o modelo 

de escalonamento de funcionamento de setores comerciais e de serviços com a mudança nos horários de 

aberturadas empresas em Ponta Grossa para o combate ao Covid-19, permitindo o funcionamento do comércio 

e serviços das 6h00 às 00h00, porém com o devido escalonamento de dias. Os serviços essenciais poderiam 

abrir durante todo esse horário e todos os dias caso quisessem. Já o comércio e os demais serviços poderiam 

abrir 8 (oito) horas diárias e não apenas 6 (seis) horas diárias como está hoje. E que eles possam escolher essas 

8h diárias dentro do horário das 6h00 às 00h00. Já os dias seria de forma escalonada. 

 

Nº 271/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, 

MOÇÃO DE APELO 

Ao Sr. Excelentíssimo Prefeito Municipal MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que determine 

aos órgãos competentes, medidas para determinar à Sanepar o cumprimento do artigo 7º da a Lei Municipal nº 

8427/2006. 

 

Nº 272/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU e seus colaboradores pelo 

exímio trabalho realizado no combate ao Coronavírus no Município de Ponta Grossa. 

 

Nº 273/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser concedida à Organização Política 'DIREITA PARANÁ - PONTA GROSSA', na pessoa da Presidente 

Jéssica Ramos Moreno, Vice Presidente Gabriel Vaz dos Santos, Coordenadores Klaiton Roberto de Jesus, 

Higor Augusto Costa e Geanine Aparecida da Silva Pitela e o líder Cleverson Oberg (Kevinho), pelo trabalho 

político civil em prol de valores conservadores, lutando pela ordem e liberdade econômica, no Município de 

Ponta Grossa/PR. 

 

Nº 274/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, 

MOÇÃO DE APELO 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que 

seja determinada a liberação da prática de skate pelos adeptos ao esporte. 

 

Nº 275/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Departamento de Alvará, pela dedicação, trabalho e fiscalização para o combate a Covid-19. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 8 

RICARDO ZAMPIERI: 2 

JORGE DA FARMÁCIA: 2 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 1 

DR. MAGNO: 1 

DANIEL MILLA: 1 

RUDOLF POLACO: 1 

______________________________________________________________________ 
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INDICAÇÕES 

 

Nº 1419/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), que, após a manifestação do Soberano Plenário, 

seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem a RECONSTRUÇÃO DO BUEIRO 

localizado na Rua Jabuticabeira em frente ao números 1300 e 1332, Núcleo Santa Paula, nesta cidade. 

 

Nº 1420/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), que, após a manifestação do Soberano Plenário, 

seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem a REPARAÇÃO DA TAMPA DO 

BUEIRO localizado na Rua Chorão, 488 em frente ao CMEI Romeu de Almeida Ribas, Núcleo Santa Paula, 

nesta cidade. 

 

Nº 1421/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), que, após a manifestação do Soberano Plenário, 

seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem “OPERAÇÃO TAPA BURACOS” na 

Rua Olindo Justus, em frente à antiga Bunge Fertilizantes, Vendrami, nesta cidade. 

 

Nº 1422/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), que, após a manifestação do Soberano Plenário, 

seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem “OPERAÇÃO TAPA BURACOS” na 

Rua Pedro Safraider, próximo ao número 231, Jardim Canaã, nesta cidade. 

 

Nº 1423/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), que, após a manifestação do Soberano Plenário, 

seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem estudo de viabilidade de instalação de 

lombada pou semáforo na Avenida General Aldo Bonde esquina com Avenida Jardim, no Jardim Santa 

Terezinha, nesta cidade. 

 

Nº 1424/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza do passeio em frente e dentro do terreno da Unidade 

Básica de Saúde Sady Macedo Silveira, situado na rua Ricardo Wagner, 285, Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 1425/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência na rua Tenente Coronel João 

Carlos Costa, Loteamento San Martin, Neves, nesta cidade. 

 

Nº 1426/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 
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municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência na rua Sergio Nerone, 

Loteamento San Martin, Neves, nesta cidade. 

 

Nº 1427/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência na rua Ten.João Bukivitz, 

Loteamento San Martin, Neves, nesta cidade. 

 

Nº 1428/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência na rua César Marquis 

Agostinho, Loteamento San Martin, Neves, nesta cidade. 

 

Nº 1429/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência na rua Almirante Barroso, 

Neves, nesta cidade. 

 

Nº 1430/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência para que seja averiguado uma situação de implantação de asfalto 

na Rua Germano Ferreira Wiedermann, entre a Rua Lions Club e Av. Melvin Jones, Sabará. 

 

Nº 1431/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento/Fresado na Rua Maria Coutinho 

Riesemberg, Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 1432/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento/Fresado na Rua Vicente 

Rodrigues do Prado, Quero-Quero. 

 

Nº 1433/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento/Fresado na Germano Ferreira 

Wiedermann, Sabará, Chapada. 

 

Nº 1434/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência a troca de lâmpada em poste de iluminação pública na Rua Abilio 

Holzmann, frente ao nº 2963, Rio Verde. 
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Nº 1435/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com a Urgência reparos em 2 bueiros que devido a erosão estão oferecendo 

risco ao trânsito de veículos e pedestres na Rua Rio Verde, travessa com a Rua Rio Bonito (frente e lateral da 

banca de verduras Franco), Rio Verde. 

 

Nº 1436/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com a Urgência os Serviços de Reparo de Tampa de Bueiro situado na Rua 

Rio Bonito, esquina com Rua Abilio Holzmann, Rio Verde. 

 

Nº 1437/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com a Urgência os Serviços de Reparo de Tampa de Bueiro situado na Rua 

José Ferreira de Menezes, esquina com a Rua Rio Cavernoso, Núcleo Pitangui. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 19 

DANIEL MILLA: 5 

EDUARDO KALINOSKI: 1 

DR. MAGNO: 5 

FLORENAL: 8 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 30 de junho de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO: agradeceu a Casa de Leis e a todos que assinaram a moção, em relação 

a redução dos salários dos estagiários em 50%, declarou que isso foi avisado 5 dias antes do pagamento, afirmou 

esperar que no próximo mês não seja cortado como foi no mês de junho e também espera um posicionamento 

do Prefeito Marcelo Rangel. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: alegou que o assunto dos estagiários é muito sensível e pediu sensibilidade 

ao Prefeito Marcelo Rangel para tomar decisões, registrou saber das dificuldades do município e abordou sobre 

o parque de obras. Observou que o Prefeito tem gastos com outras coisas e que poderiam esses recursos serem 

direcionados aos estagiários, comunicou sobre os gastos que o Prefeito fez com as placas e se questionou onde 

está o dinheiro que foi destinado ao Covid-19, já que ele só vê obras em ruas. Evidenciou que está faltando 

planejamento da Secretaria de Planejamento e concluindo sua fala, pronunciou ao Prefeito para ele ter 

planejamento, cortar gastos desnecessários e pagar os estagiários. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
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 ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE. (XVII 

LEGISLATURA) 

                  Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta 

Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado 

pelos Vereadores Florenal Silva - Primeiro Secretário e Jorge da Farmácia - Segundo Secretário, participando 

ainda na Mesa dos Trabalhos os Vereadores Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad 

"Dr. Zeca" - Terceiro Secretário, presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo 

Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, 

Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf 

Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. À hora regimental, o Senhor Presidente colocou em 

discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Foi 

cedido espaço para entrega da Moção de Aplauso nº 261/20, de lavra do Vereador Geraldo Stocco, dirigida ao 

Padre Claudemir Nascimento Leal, cidadão honorário de Ponta Grossa, pelos seus 26 anos de dedicação a 

população pontagrossense levando palavras de fé, conforto e motivação a todos. Destacando ainda que nesse 

momento difícil que passamos com a pandemia mundial, são pessoas como o Padre Claudemir que ajudam 

alentar a população. Após as considerações feitas pelo autor da proposição, seguidas do Vereador Rudolf Polaco, 

o homenageado foi convidado a se dirigir à frente das bandeiras, tendo recebido das mãos do proponente, 

acompanhado do Senhor Presidente e demais vereadores, utilizando em seguida da Tribuna para proceder seus 

agradecimentos, tendo sido cumprimentado também pelos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Sebastião 

Mainardes Júnior, Felipe Passos e Divo. A pedido do Senhor Presidente, o Padre Claudemir também confortou 

todos os presentes, em oração, tendo sido dedicado um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao nono ano 

de passamento do Ex-Vereador e Ex-Deputado Estadual Djalma de Almeida César e ainda pelo falecimento do 

cidadão Hamilton Roberto dos Santos, a pedido do Vereador Florenal Silva. Ainda com a sessão interrompida, 

atendendo convite do Vereador Sgt. Guiarone Júnior, utilizou da Tribuna o Empresário Sr. Jhon Barber, (Sr. 

João Diniz da Cunha Castro), oportunidade em que discorreu a respeito da criação de um totem de 

descontaminação por luz ultravioleta, com o objetivo de prevenir o contágio da COVID-19 em ambientes de 

grande circulação de pessoas, destacando a eficiência de sua utilização em escolas, solicitando apoio aos 

Senhores Vereadores nesse sentido. Deixaram registradas suas considerações nesta oportunidade os Vereadores 

Rudolf Polaco, Felipe Passos e Sgt. Guiarone Júnior.  Retomados os trabalhos, foi anunciada a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR GERALDO STOCCO: Parabenizou Jhon Barber e toda 

sua equipe, ressaltando a necessidade de se ter tal equipamento apresentado mesmo em casa, considerando o 

grande risco de se contrair o coronavírus. Discorreu sobre seu pedido de urgência, sabendo que a Secretaria de 

Finanças está trabalhando arduamente nesse tema, porém quando o projeto vir a Casa, espera votar na mesma 

semana, o qual sugeriu e está conversando com a Servidora Tônia Mansani e Secretário de Finanças, objetivando 

a abertura de uma linha de crédito municipal menos burocrática aos empresários, pequenas empresas e setores 

que estão fechados e que se enquadrarem nesse sentido. Lembrou haver sugerido essa linha de crédito já no 

início do mês de maio, com verba federal que está vindo para ajudar tais trabalhadores e trabalhadoras. Outro 

assunto, para comentar a respeito do anúncio de ciclovia a ser construída na Avenida General Carlos Cavalcanti, 

partindo do Chafariz, seguindo e descendo após o exército  e acabando na primeira esquina com sinaleiro, 

dizendo que liga nada a lugar nenhum. Assim, criticando no bom sentido, sugeriu estender essa ciclo mobilidade 

até a UEPG, saindo do chafariz e não mais fazendo o circuito pretendido. Convocou o Vereador Maurício Silva 

para ajudar nesse sentido, ressaltando que não foram ouvidos grupos de ciclismo e pessoas da área para 

desenvolver o projeto em questão. Lembrou que desde o início do seu mandato cobra obras de ciclovias para 

cidade, citando pessoas que questionam a que foi construída na Avenida Monteiro Lobato, das razões de não ter 

sido colocada ao lado esquerdo da pista, por entender que seria muito mais bem aproveitada. Parabenizou 

também ao Governo do Estado, onde será construída ciclovia que irá ligar o Jardim Paraíso ao Passo do Puppo, 

destacando assim algo a se pensar: a ligação da ciclovia da Avenida General Carlos Cavalcanti à mesma, 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=01/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=01/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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solicitando ajuda aos demais pares para intermediar ao Governo Municipal nesse sentido. VEREADOR 

EDUARDO KALINOSKI: Comentou sobre seu posicionamento quanto a plano diretor e projetos que vem à 

Plenário, mencionando alteração de zoneamento, fazendo menção a notícia do Jornal Diário dos Campos dando 

conta que a apresentação de uma matrícula vencida pode anular lei que  alterou o zoneamento Industrial, 

ressaltando área próxima ao Aeroporto, onde depois de todo alvoroço ocorrido, com industriais se posicionando 

contrariamente, e, considerando o fato de que o Senhor Prefeito Municipal manifestou que irá encaminhar 

proposta de lei na Casa, para criar cinturão de maneira com que todas as obras e possíveis ampliações do 

aeroporto não sejam prejudicadas, tendo ainda encaminhado projeto de alteração de zoneamento, acreditando 

que foi votado, deixando alerta, onde junto com o Vereador Pietro Arnaud votaram contrário, ressaltou a 

importância de avaliarem todo e qualquer projeto que altera zoneamento na cidade. Disse ainda que deseja 

entender os interesses e movimentações de bastidores que acontecem por detrás de tais matérias, dentro dos 

poderes Executivo e Legislativo. Comentou outro assunto que lhe chama atenção, deixando alerta para comissão 

do Plano Diretor desta Casa, a quantidade de emendas que foram protocoladas, propondo alteração de 

zoneamento, destacando extremamente que membros da comissão que avaliem para não se aprovar à toque de 

caixa. Destacou que empresário nenhum precisa ter auxílio de vereador para fazer as coisas acontecerem, 

existindo trâmite legal, desafiando e convocando os empresários da cidade que recebem de certa maneira tráfico 

de influência desta Casa ou do Poder Executivo, a trazerem para ser averiguado neste Parlamento. "Se tem 

empreendedor, se tem empresário que está sendo achacado nesse sentido, denuncie, porque isso é sério". 

Reforçou que se fiscalizem todas as alterações de zoneamento da cidade, para deixar claras as coisas. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para se somar à situação tratada pelo Vereador Eduardo Kalinoski, que 

envolve a alteração de zoneamento, entendendo que o maior problema é ausência de discussão sobre o assunto, 

sentindo que deva ser melhor debatido entre Prefeitura e Câmara Municipal. Destacou que a cidade precisa de 

liderança na Prefeitura Municipal, sendo necessário o trabalho dessas para se ter um mínimo de harmonia. Disse 

ainda que precisam saber o que é o benefício da cidade, destacando que quando não se debate, é sujeito a criar 

imagem que existem coisas erradas. Seu interesse é que a cidade possa ser privilegiada, debatendo assim com 

todos os setores envolvidos. Convidou a todos os demais pares, onde deseja conversar com os mesmos quanto a 

projeto de lei, contemplando projeto de lavra dos Vereadores Vinícius Camargo e Pastor Ezequiel Bueno, 

atribuindo como atividades essenciais os templos religiosos, somando ainda à essa questão as óticas, ressaltando 

a dificuldade de pessoas quando necessitam ou precisam trocar de óculos, estando passando às mãos dos demais 

pares para colher assinaturas em proposta que pretende apresentar nesse sentido. VEREADOR GEORGE LUIZ 

DE OLIVEIRA: Chamou atenção da Casa e da sociedade pontagrossense, aos fatos que vem ocorrendo no 

quotidiano da cidade, ressaltando que a pandemia está presente em vinte estados brasileiro e no mundo inteiro, 

tendo como centro mundial os Estados Unidos e Brasil, estando acontecendo coisas por força de decretos de 

calamidade pública, como foi feito a nível estadual, municipal, lembrando que nessa modalidade de decreto 

ocorre problema sério, em que as prefeituras não precisam se preocupar com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

tornando mais essencial do que nunca o trabalho das Câmaras Municipais, considerando possíveis compras 

irregulares ou superfaturadas. Lembrou a questão da ligação do Gralha Azul com Santa Tereza, que comentou 

em sessão anterior, repetindo que irão morrer pessoas no local, citando pareceres de engenheiros e resolveu partir 

para representação no Ministério Público, para que possam impedir a inauguração daquela obra da forma como 

está e exigir via judicial que o projeto seja corrigido, objetivando realizar traçado de forma reta. Irá ainda utilizar 

de seu direito constitucional para trazer à esta Casa o Secretário de Planejamento Celso Santana e o Diretor 

Presidente do Iplan Ciro Ribas, a fim de mostrarem de forma deliberada e transparente dos motivos de terem 

aceitado que fosse feito o referido traçado que considera criminoso, na ligação citada. VEREADOR SGT. 

GUIARONE JÚNIOR: Agradeceu o empenho do Empresário John Barber que apresentou projeto, tendo certeza 

que poderá trazer benefício não somente para escolas municipais, como para todo o comércio, desejando que 

através de seu empenho novas tecnologias sejam apresentadas não somente nesta Casa, mas para o país. Citou 

fato que o referido projeto está sendo desenvolvido pelo CEFET, além da USP haver desenvolvido esse trabalho, 

assim como o Carrefour, o qual já utiliza tal equipamento para desinfecção de carrinhos, materiais e sacolas 

plásticas. Verificou que já existe esse fato em reportagens do G1, Veja, sendo situações que não foram tiradas 

da cabeça do mesmo, mas que vem sendo utilizados na Europa, Ásia e que podem ser utilizados no Brasil. 
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Ressaltou haver recebido também documentação de seu primo que trabalha em Minas Gerais, primo, dando 

conta que está sendo também implementado naquele estado, sendo situações novas que cada governante está 

tentando para minimizar o contágio do coronavirus. Quanto à situação levantada por Pietro e George, ressaltou 

a necessidade de se instaurar Comissão Especial de Investigação, em relação à Secretaria de Planejamento e 

IPLAN, onde tem feito levantamentos, considerando vergonhoso vários empreendimentos que deram início na 

cidade e que deveriam ter estudo de impacto de vizinhança e em alguns casos constam somente no papel, onde 

elabora requerimentos, solicitando informações e fica em um empurra, empurra. Destacou que tem que fazer o 

papel de vereador e fiscalizar, onde ouve a dias Vr. Pietro falando de irregularidades na curva de ligação do 

Santa Tereza ao Gralha Azul, quanto ao fato, se houve algum favorecimento ao proprietário da área para que 

não fosse colocado em prática o primeiro projeto. Está verificando a situação dos radares instalados na cidade, 

citando existir sessenta no contrato realizado em aditivo de dois mil e vinte, existindo somente quarenta e um, 

cobrando os outros dezenove, além dos estudos que viabiliza a colocação dos mesmos em vias. Florenal Silva, 

em aparte, lamentou a morte de seu amigo Miltinho, em Uvaranas, citando que foi vítima de acidente acontecido 

a cinqüenta metros de radar. Comentou a respeito do Plano Diretor, lembrando da ocasião em que foi aprovado 

o Residencial Borsato, a vinte e cinco anos atrás, onde ocorreram críticas e alvoroço por se localizar distante do 

Centro da Cidade, porém na presente data, já existem mais oito, além do mesmo, onde residem milhares de 

pessoas, com toda a infra-estrutura necessária, com acesso fácil através do Bairro de Uvaranas ou pela rodovia. 

"Estão pegando meio pesado aqui porque o empresário apresentou matrícula vencida ou a matrícula 

desatualizada, isso aí foi um erro grave do empresário que tinha interesse de construir, não de nós vereadores 

que votamos favorável à mudança daquela área para que isso aí venha a gerar empregos, para que possa construir 

um novo residencial ou um novo condomínio". Retornando, Guiarone comentou sobre a necessidade de se levar 

infra-estrutura necessária à empreendimentos distantes, principalmente água e captação de rede de esgotos, 

indagando se a SANEPAR irá ter recursos para levar essas melhorias nos novos residenciais que estão surgindo. 

Finda a Comunicação Parlamentar, o Senhor Presidente anunciou a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE 

URGÊNCIA, EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 119/20 (Poder Executivo), altera a 

legislação municipal para atribuir à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a competência para supervisionar 

os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Município, e dá outras providências: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo 

Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone 

Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro 

Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada a justificativa de 

ausência da votação do Vereador Felipe Passos, por se encontrar ausente do Plenário. EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 184/19 (Vereador Vinícius Camargo), promove alteração na Lei nº 4.712, 

de 27/04/1992 - CÓDIGO E POSTURAS MUNICIPAIS, conforme especifica: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, 

Pastor Ezequiel Bueno, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da 

Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, 

Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. 

Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos. PROJETO DE LEI Nº 444/19 

(Vereador Ricardo Zampieri), concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Desembargador 

AMARILDO CARLOS DE LIMA: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel 

Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz 

de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno 

Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, 

Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 63/20 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 13.123, de 12/04/2018: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe 

Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. 

Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, 
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Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE 

LEI Nº 85/20 (Vereador Rudolf Polaco), denomina de MARI DALVA FIDELIS a Rua "C" do Loteamento 

Bairro Novo, no Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO. O Vereador Florenal Silva, nesta oportunidade 

registrou e cumprimentou a presença dos servidores municipais responsáveis pelo setor de Alvará da Prefeitura 

Municipal. Ainda nesta oportunidade, o Vereador Rudolf Polaco ressaltou a necessidade de se elaborar moção 

de aplauso pelos trabalhos daqueles profissionais, principalmente no combate à covid-19.  EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 57/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo Municipal a 

promover integralização de capital social da Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, no valor de seis 

milhões de reais: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Florenal 

Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. Votaram 

contrariamente os Vereadores Eduardo Kalinoski, Sgt. Guiarone Júnior e Walter José de Souza - Valtão. 

PROJETO DE LEI Nº 81/20 (Vereador Divo), denomina de JOSÉ BURGATH a rua travessa sem denominação 

entre as Ruas João Ribeiro e Rua Luiz Guimarães na Vila Claudionora, no Bairro de Uvaranas, nesta cidade: 

APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

EM DISCUSSÃO ÚNICA - PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, 

manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei nº 301/19, de autoria do Vereador Ricardo 

Zampieri, que dispõe sobre a realização de audiências públicas para os fins que especifica e dá outras 

providências: MANTIDO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 

Mingo Menezes, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Professora Rose, 

Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. Votaram contrariamente os Vereadores 

Eduardo Kalinoski, Felipe Passos, Florenal Silva, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Jorge da Farmácia, 

Pastor Ezequiel Bueno, Ricardo Zampieri, Sgt. Guiarone Júnior e Walter José de Souza - Valtão. Foram 

aprovadas as solicitações de ausências requeridas verbalmente pelos Vereadores George Luiz de Oliveira, 

Sebastião Mainardes Júnior, Mingo Menezes e Rudolf Polaco, em função de compromissos previamente 

agendados. AINDA EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 268/20, do Vereador 

Ricardo Zampieri; 269/20, do Vereador Jorge da Farmácia; 270/20, do Vereador George Luiz de Oliveira; 

271/20, do Vereador Jorge da Farmácia; 272/20, do Vereador Magno Zanellato; 273/20, do Vereador Ricardo 

Zampieri; 274/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 275/20, do Vereador Rudolf Polaco e Indicações nºs 1419, 

1420, 1421, 1422, 1423/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 1424/20, do Vereador Eduardo Kalinoski; 1425, 

1426, 1427, 1428, 1429/20, do Vereador Magno Zanellato; 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437/20, 

do Vereador Florenal Silva. Concluída a votação da Ordem do Dia, foi aberto espaço para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, tendo se manifestado os Vereadores GERALDO STOCCO: Para agradecer à Casa, em nome da 

presidência, da liderança do governo, do Vereador Felipe Passos e de todos os demais pares, por haverem 

assinado a Moção  que está apresentando, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal determinações objetivando 

contemplar aos estagiários, a respeito da  redução de seus valores, lembrando que os mesmos, ao receberem seus 

salários, foram avisados que sofreriam desconto de cinqüenta por cento, porém cinco dias antes de tal fato 

acontecer, causando sérios transtornos em função de terem contraído dívidas. Espera posicionamento do Prefeito 

Municipal para não retaliar os estagiários, ressaltando que também estão na linha de frente da Administração 

Municipal. O Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores para auxiliar aos seus estagiários a nível de 

gabinetes quanto a questão de estudos, solicitando controle do ponto biométrico tanto na entrada como saída do 

expediente de trabalho, lembrando que esta Casa dá flexibilização de trinta minutos além do necessário para 

aqueles que tem necessidade de chegar ou sair antes das aulas para cumprir seus estágios, sob pena de desconto 

daqueles que não sofrerem registro no cartão ponto. Quando da necessidade do estagiário faltar, disse que esse 

deve comunicar com antecedência co-relacionado ao seu responsável. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para 

pedir sensibilidade ao Senhor Prefeito Municipal nas decisões que vier a tomar diante dos estagiários. Citou que 

esteve no Parque de Obras e estavam sendo recolhidos seis veículos, não sabendo se em função de haver acabado 

a vigência do contrato ou se ficaram em débitos. Ressaltou que foram contratados seis veículos por aluguel, os 

quais não foram pagos, parecendo existir dívida de quarenta e quatro mil reais, onde hoje a empresa responsável 
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os recolheu. Vê assim que o prefeito tem gasto dinheiro com outras demandas, entendendo que deveria carrear 

esses recursos para com os estagiários, considerando que muitos dependem de tal remuneração. Cobrou os 

recursos destinados ao combate ao COVID-19, vendo somente obras de pavimentação na cidade, chegando ao 

absurdo de realizar edital de licitação para obra de preservação permanente ou verde no Jardim Carvalho, 

esquecendo de tirar licença ambiental, sofrendo intervenção do Ministério Público. Irá responsabilizar nesse 

sentido a Secretaria de Planejamento. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando a próxima para o dia seis do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, 

informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, estando também à disposição 

via rede de computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue 

assinada por mim, Secretário, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em 

primeiro de julho de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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