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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 06/07/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: cumprimentou a todos que estavam presentes na sessão, afirmou que a 

situação em Ponta Grossa é triste e pontuou sobre a alteração do zoneamento do bairro Cará-Cará. Abordou 

sobre uma emenda que presume preservar o aeroporto e o Distrito Industrial, elaborada pelo Prefeito Marcelo 

Rangel, destacou que o projeto sobre o zoneamento é inválido e relatou que todos foram induzidos ao erro por 

matrículas que nem existem mais, vindas da Prefeitura. Cedeu a palavra ao Vereador Rudolf Polaco que 

informou que tem conversado com o pessoal do Distrito Industrial, ressaltou que estão tentando fazer da melhor 

maneira possível essa questão do zoneamento e registrou estar à disposição do que for necessário. O Vereador 

Pietro Arnaud declarou que o poder executivo está passando informações equivocadas e alegou que o Prefeito 

se nega a revogar a lei do zoneamento. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comentou sobre o que está acontecendo em nossa cidade, 

afirmou que a Prefeitura vem usando de forma absurda a pandemia para algumas obras e loteamentos e apontou 

sobre a ligação do bairro Santa Teresa com o Gralha Azul. Relatou sobre os buracos das ruas de Ponta Grossa, 

ressaltando sobre um buraco, em certa rua, que já está lá faz 3 anos e comunicou que em 10 dias, se ninguém 

fizer nada, ele e os moradores irão fechar esse buraco, sem ser sensacionalista. Se questionou o porquê do 
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Prefeito Marcelo Rangel estar se comportando como um moleque, alegou que fazem 30 dias que Márcio 

Ferreira foi ver o buraco e não fez nada, declarou que o IPTU que as pessoas pagam garante o direito de 

benefício as suas ruas e frisou que as pessoas não conhecem os seus direitos. Pontuou sobre as “curvas 

perigosas” de nossa cidade, registrou que se essa administração não concertar, o próximo Prefeito da cidade 

arrumará a rua e mencionou que gostaria que o Prefeito colocasse a mão na consciência. Convidou a todos para 

a sua live, que mostrará os buracos da cidade e enfatizou que o Prefeito só fala na rádio dele, sendo isso uma 

covardia. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: abordou sobre o Covid-19, comentou sobre o último óbito que 

aconteceu, afirmando que a pessoa não morreu de Covid-19, mas sim porque já tinha leucemia e informou 

ainda que a família dessa pessoa alegou que a funerária fez os procedimentos normais e não os de quem morreu 

por Covid-19. Apontou sobre laudos de óbitos onde perguntam aos familiares se podem colocar a causa da 

morte por Covid-19, declarou que coisas muito estranhas estão acontecendo e registrou que as informações que 

chegam até ele o deixam perplexo. Destacou que é muito distinto o que acontece em Ponta Grossa e outras 

cidades do mesmo porte, deixou seu apelo para que as informações sejam mais transparentes e ressaltou que 

quem fez esses tipos de laudos foi o pessoal de Curitiba e não de Ponta Grossa. Se questionou se a pandemia 

realmente é desse tamanho para tais medidas em relação ao comércio, ponderou sobre todo o dinheiro sendo 

gasto em equipamentos de Covid-19 e frisou que certas discussões tem causado uma alienação muito grande. 

Salientou sobre as milhares de mortes que estão ocorrendo e milhões de empresários que estão fechando, 

realçando que talvez isso não passe só de uma questão ideológica política do que da verdade. 

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: enalteceu o trabalho das forças de segurança em Ponta Grossa, 

destacando o pelotão de choque e o pessoal do canil, pela apreensão de substâncias tóxicas, e mencionou sobre 

o excelente trabalho da polícia rodoviária federal. Relatou sobre a farra das horas extras para alguns servidores, 

tanto os comissionados como os de carreira, pontuou sobre o portal da transparência e comentou sobre o 

funcionário que trabalha e merece as horas extras e outros que não trabalham e recebem o salário integral com 

horas extras, sendo isso inadmissível. Abordou sobre o veto em um projeto de lei feito por ele, em relação ao 

nome de uma rua, frisando que irá pedir vistas a esse projeto, já que há confusão pelas ruas. Ressaltou também 

sobre outro veto da sessão de hoje, em relação aos ônibus com suporte para álcool em gel, afirmando que com 

isso está se pedindo segurança as pessoas e que é o mínimo que a VCG deve fazer. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: pontuou sobre a água e a Represa do Alagados, mostrou um laudo 

técnico da Copel e informou que estão estudando para fazer um projeto em relação a isso. Declarou que nossa 

cidade é abençoada e devemos agradecer a Deus acima de tudo, afirmando que o crédito não é do homem, mas 

sim de Deus. Mencionou que irão conversar com os advogados da Câmara sobre tal projeto, frisando ser um 

projeto para preservar a Represa do Alagados e realçou que devemos cuidar dessa questão. Ponderou que a 

Copel deve se manifestar, enfatizou que fica muito preocupado com os empresários nesse momento em que 

estamos e alegou que é a favor do toque de recolher, ressaltando ser isso essencial e que não custa as pessoas 

respeitarem isso nesse momento. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: lamentou as quase 65 mil mortes pelo Covid-19 no País e afirmou que 

não podemos menosprezar isso, devendo haver respeito. Abordou sobre o projeto de lei em relação a 

transparência dos gastos na pandemia, destacando que foi aprovado na Câmara, mas o Prefeito Marcelo Rangel 

não a sancionou, se questionou se o Prefeito não teve tempo de ler esse projeto, mencionando que já se passaram 

15 dias úteis e declarou que o Prefeito, nessas e em outras questões, os atrapalham. Cedeu a palavra ao 

Vereador Celso Cieslak que apontou sobre isso, alegando que houve uma pausa e nada funcionou em tais 

dias. O Vereador Geraldo Stocco lamentou a fala do Vereador Celso Cieslak, pronunciando que isso não foi 

sorte pelo Prefeito não ter vetado, ponderou que o Prefeito já está trabalhando faz uma semana e meia e se 

questionou se o Prefeito não teve a capacidade de pedir a um assessor para mandar isso à ele, frisando que isso 

não tem desculpas. Evidenciou que o trabalho dos vereadores é fiscalizar e trabalhar pela cidade e ressaltou 

que a Prefeitura foi omissa, em relação a transparência, sendo isso uma vergonha para a cidade de Ponta Grossa. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 06/07/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Veto à Lei nº 13.723, que denomina as vias públicas municipais situadas no Loteamento Herculano Torres 

Cruz e na Vila Uvaranas, no Bairro de Uvaranas, nesta cidade, conforme especifica. 

 

PARECER:  CLJR    - Pela admissibilidade 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR I (UM) DIA – VER. VALTÃO: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 18 FAVORÁVEIS – 3 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 81/2020: 

Denomina de JOSÉ BURGATH a via pública ainda sem denominação, situada entre as Ruas João Ribeiro e 

Luiz Guimarães na Vila Claudionora, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 17/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor JOÃO ANTONIO ALVES RIBEIRO. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 
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VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 86/2020: 

Determina a prioridade para testes para Covid-19 para os profissionais ligados ao Sistema de Saúde Pública e 

Privado, Clínicas e/ou Hospitais públicos e privados do Município e dá outras providências. 

 

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 

                        CFOF   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                        COSPATTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                        CSAS    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER, manifestando-se pela inadmissibilidade do Projeto de Lei nº 128/20, de autoria do Vereador 

Sgt. Guiarone Júnior, que torna obrigatória a instalação gratuíta de recipientes contendo álcool gel antisséptico 

no interior dos veículos de transporte público coletivo e nas dependências do terminal urbano municipal. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 14 FAVORÁVEIS – 7 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (PARECER APROVADO – PROJETO 

ARQUIVADO) 

_________________________________________________________________________ 

 

MOÇÕES 

 

Nº 276/2020 do Vereador FELIPE PASSOS  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Jornal da Manhã, pelos seus 66 anos de atividade ininterrupta, sendo considerado o mais antigo em 

circulação e mais influente dos Campos Gerais. 

 

Nº 277/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a GUEDES HENRIQUE, proprietário do estabelecimento CAVAN 77 e do Burger do Velho, 

homenageando - o pelos trabalhos prestados nesta nobre cidade, em especial nesse momento da pandemia do 

COVID-19. 

 

Nº 278/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser concedida ao Projeto 'ALIMENTANDO ALMAS', na pessoa de Vanessa Paucka Marins, pelo belíssimo 

trabalho voluntário em várias frentes de trabalho, com o objetivo de reduzir a desigualdade e promover a 

solidariedade no Município de Ponta Grossa/PR.  

 

Nº 279/2020 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

Ao Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL DA CRUZ, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para 

que, nesse ano de 2.020, já que estamos em situação de calamidade em nosso Município, haja a isenção do 
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Imposto Predial e Territorial Urbano em propriedades que sejam estabelecimentos comerciais, alugados e que 

estejam fechados durante o tempo de Pandemia.  (REJEITADA) 

 
MOÇÕES APROVADAS – 3 

FELIPE PASSOS: 1 

DR. MAGNO: 1 

RICARDO ZAMPIERI: 1 

_________________________________________________________________________ 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1438/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Indico a Mesa Executiva, de 

acordo com o que faculta o art. 107, do Regimento interno (Resolução Nº301), após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que realize estudos no sentido de 

viabilizar a instalação de um semáforo na esquina da Rua do Rosário com a Rua Santos Dumont. 

 

Nº 1439/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Indico a Mesa Executiva, de 

acordo com o que faculta o art. 107, do Regimento interno (Resolução Nº301), após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que realize estudos no sentido de 

viabilizar a instalação de lombada (redutor de velocidade), na Rua Santos Dumont, em frente a Loja Atualle, 

centro. 

 

Nº 1440/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Indico a Mesa Executiva, de 

acordo com o que faculta o art. 107, do Regimento interno (Resolução Nº301), após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que realize estudos no sentido de 

viabilizar a instalação de lombada (redutor de velocidade), na Rua Professor Kamal Tebecherani nº16, oficinas. 

 

Nº 1441/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, 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 colocação de lombada, faixa de sinalização na Rua Prof. Myrtes de A. Rosas em frente ao nº166   

-  Vila Jardim Amália  -  Oficinas, nesta cidade. 

 

Nº 1442/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, 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 à substituição de lâmpadas que estão queimadas na Rua  Ricardo Lemes  em frente ao nº 22 - 

Oficinas, nesta cidade. 

 

Nº 1443/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, 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 os reparos e manutenções no asfalto na Rua ferreira de Araujo - Via Marina - Uvaranas, nesta 

Cidade. 

 

Nº 1444/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, 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 com a colocação de fresado, na Rua Valentim Guzzo -  Contorno,  nesta cidade. 
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Nº 1445/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, 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 à reparos imediatos com cascalhamento, patrolamento e acostamento na Rua Jurandir Bernardi - 

Boa Vista, nesta cidade. 

 

Nº 1446/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, 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 colocação de lombada, faixa de sinalização na Rua Enfermeira Vilma Terezinha Stinski   -  Vila 

São Marcos  -  Cara Cará, nesta cidade. 

 

Nº 1447/2020 do Vereador FELIPE PASSOS, 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 para 

Asfaltamento da via denominada Rua Júlio Viana de Azevedo, Oficinas. 

 

Nº 1448/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, Indico à Mesa Executiva, 

de acordo com o que faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resoluçãon°301), após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira determine junto aos departamentos competentes da Administração Municipal, providências 

objetivando ”MELHORIA DE VIA” na Rua Teixeira de Macedo - Uvaranas, nesta. 

 

Nº 1449/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

107 do Regimento Interno da Câmara, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel de Oliveira, para que determine ao departamento 

competente da Municipalidade, a execução de limpeza de bueiros localizados na Rua Guia Lopes, nº 114, 

esquina com a Rua Rodrigo Silva, localizada na Vila Francelina. 

 

Nº 1450/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, 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, que tome 

providências objetivando realização de patrolamento e aplicação de antipó na Rua Itaciano Teixeira, Bairro 

Vila Hilgemberg. 

 

Nº 1451/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, 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, que tome 

providências objetivando a construção de galeria pluvial na esquina da Rua Itaciano Teixeira com Rua Frei 

Me. De Deus. 

 

Nº 1452/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, 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, que tome 

providências objetivando a aplicação de antipó na Rua João Ratcliff, Vila Hilgemberg. 

 

Nº 1453/2020 do Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO, 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 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

municipalidade, providências objetivando a realização de Operação Tapa Buracos na Rua João Batista França 

e Silva, Boa Vista, nesta cidade.  

 

Nº 1454/2020 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 pavimentação asfáltica ao longo da Rua Itapetininga, Vila 

Princesa, Uvaranas. 

 

Nº 1455/2020 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 o Serviço de Tapa Buracos ao longo da Rua João Cecy, Neves. 

 

Nº 1456/2020 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 o Serviço de Tapa Buracos Rua Almirante Barroso, Núcleo Rio 

Verde, Neves. 

 

Nº 1457/2020 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 a notificação da SANEPAR (Companhia de Saneamento do 

Paraná) referente a uma obra realizada recentemente em rede de esgoto na Rua Comendador Miró, frente ao nº 

281, cruzamento com a Rua Benjamin Constant. Devido a obras a camada asfáltica cedeu formando ondulações 

na via. 

 

Nº 1458/2020 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 tapa buracos na Rua João Jerônimo Simonetti, 

Neves. 

 

Nº 1459/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, na Rua Elvira Maria 

dos Santos, final da rua , Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1460/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “PATROLAMENTO”, na Rua Elvira Maria dos 

Santos, final da rua , Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1461/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 
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órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “ANTI-PÓ”, na Rua Elvira Maria dos Santos, 

final da rua , Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1462/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, na Rua Prof. Dr. 

Estevão Zeve Coimbra, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1463/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “PATROLAMENTO”, na Rua Prof. Dr. Estevão 

Zeve Coimbra, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1464/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “ANTI-PÓ”, na Rua Prof. Dr. Estevão Zeve 

Coimbra, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1465/2020 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 limpeza de bueiro situado na Rua Pitangueira, 

frente ao nº 17, Núcleo Santa Paula. 

 

Nº 1466/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, na Rua Sebastião 

Nascimento, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1467/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “PATROLAMENTO”, na Rua Sebastião 

Nascimento, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1468/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “ANTI-PÓ”, na Rua Sebastião Nascimento, 

Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1469/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, na Rua Valentim guzo 

, Bairro Contorno, nesta cidade. 
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Nº 1470/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “PATROLAMENTO”, na Rua Valentim Guzo, 

Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1471/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “ANTI-PÓ”, na Rua Valentim Guzo, Bairro 

Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1472/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, na Rua Dr. Estevao R. 

De Souza Neto, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1473/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “PATROLAMENTO”, na Rua Dr. Estevao R. 

De Souza Neto, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1474/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “PATROLAMENTO”, na Rua Dr. Estevao R. 

De Souza Neto, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1475/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, na Rua Dr. Estevao R. 

De Souza Neto, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1476/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “ANTI-PÓ”, na Rua Dr. Estevao R. De Souza 

Neto, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1477/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, na Rua Luís Trentin, 

entre a Rua Siqueira Campos e a Rua São Domingos Sávio, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 
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Nº 1478/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “PATROLAMENTO”, na Rua Luís Trentin, 

entre a Rua Siqueira Campos e a Rua São Domingos Sávio, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1479/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “ANTI-PÓ”, na Rua Luís Trentin, entre a Rua 

Siqueira Campos e a Rua São Domingos Sávio, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 42 

PASTOR EZEQUIEL: 3 

CELSO CIESLAK: 6 

FELIPE PASOS: 1 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 

PIETRO ARNAUD: 1 

GERALDO STOCCO: 3 

VALTÃO: 1 

FLORENAL: 6 

RICARDO ZAMPIERI: 20 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 03 de julho de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR DR. MAGNO: comentou sobre uma ação judicial que foi iniciada por algumas associações de 

moradores do bairro Sabará, em cima de uma suspensão de obra feita pela CCR Rodo Norte. Informou que 

trabalhou durante 10 anos na Rodo Norte como médico socorrista e mencionou que eram mais ou menos um 

óbito por mês na rodovia Souza Naves. Declarou que quer que Ponta Grossa cresça e realize obras, mas quando 

isso está acontecendo vem um grupo de pessoas, com interesses pessoais, querendo estragar os planejamentos 

sobre essas questões e comunicou sobre sua indignação em relação a falta de senso de grupo de pensar em uma 

cidade melhor. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: afirmou ter o mesmo raciocínio do Vereador Dr. Magno, declarou 

que a avenida Carlos Cavalcanti, ano passado, foi a campeã em acidentes e solicitou a AMTT para realizar um 

estudo sobre a velocidade dessa avenida, para se colocar redutores de velocidade. Cedeu a palavra ao Vereador 

Eduardo Kalinoski que comentou sobre uma denúncia que recebeu, em relação a ruas contratadas pela CPS 

referentes aos asfaltos. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: declarou que tem acompanhado as lives que o Prefeito 

Marcelo Rangel faz, comentando sobre elas e ressaltou sobre as falsas informações e os óbitos que alegam ser 

de Covid-19. Destacou a maneira que o Prefeito fala e faz alardes sobre os óbitos, frisando que parece uma 

comemoração e concluindo sua fala, abordou sobre os postos de saúde de Ponta Grossa. 
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VEREADOR FELIPE PASSOS: agradeceu o Prefeito Marcelo Rangel, o secretário de infraestrutura Sandro 

Alex, o Juiz Bochenek e demais pessoas, em relação ao concerto do elevador do prédio da Prolar, realçando que 

o elevador sempre estragava por ser uma estrutura muito antiga. Afirmou que isso ajudará muitas pessoas e daqui 

a alguns meses já estará instalado. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=06/07

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

LEGISLATURA) 

   Aos seis dias 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 Secretáio, participando ainda na Mesa dos 

Trabalhos,  o Vereador Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente, com a ausência justificada do Vereador 

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. Em seguida foi procedida a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos 

Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 46/19 (Projeto de 

Lei nº 150/20), inclui imóveis no perímetro urbano do Município de Ponta Grossa, conforme menciona. Of. nº 

1091/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 163/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1092/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 167/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1093/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 168/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1178/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 190/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1179/20-GP, em 

atendimento aos Requerimentos nºs 191 e 192/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1180/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 169/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1181/20-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 194/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1182/20-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 189/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1183/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 186/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1185/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 166/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1190/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 176/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1191/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 172/20, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Of. nº 

1192/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 171/20, de autoria da Comissão Especial de Investigação 

instituída através do Requerimento nº 103/20 (CEI PARAGUAIZINHO E SHOPPING POPULAR). Of. nº 

1193/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 174/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1194/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 195/20, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1195/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 201/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1196/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 204/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1197/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 206/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1199/20-GP, solicitando 

a dilação do prazo para atendimento ao Requerimento nº 202/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud, por um 

período de trinta dias, a contar da data do recebimento deste. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. Of. nº 1198/20-GP, solicitando a dilação do prazo para atendimento ao Requerimento nº 200/20, de 

autoria do Vereador Pietro Arnaud, por um período de trinta dias a contar da data do recebimento deste. Colocado 

o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Ofs. nºs 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965/20, em 

atendimento às Indicações nºs 931, 930, 929, 928, 927, 984, 985, 516/20, respectivamente, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Ofs. nºs 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 

981, 982, 983, 984, 985, 986/20, em atendimento às Indicações nºs 998, 999, 1000; 1002, 1003, 1004; 1006, 

1007, 1009; 1012, 1013, 1014; 1015, 1016, 1017; 1022, 1023, 1024; 932, 933; 934, 935; 936, 937; 938, 939; 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=06/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=06/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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940, 941; 942, 943, 944; 948, 949, 950; 951, 952, 953; 945, 946, 947; 862, 863; 864, 865; 866, 867; 868, 869; 

870, 871; 872, 873/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. DO VEREADOR RUDOLF POLACO - 

Projeto de Lei nº 149/20, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do Município de Ponta Grossa, 

de avisos com o número de Disque 100 Racismo. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento, solicitando para 

que seja justificada a sua ausência na presente sessão (06/07/2020), por estar em consulta médica em Curitiba. 

Colocado em discussão e votação, foi aprovado o referido requerimento. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 280/20, a ser encaminhada à  IGREJA PRESBITERIANA DO 

BRASIL DE PONTA GROSSA, pelo aniversário de 105 anos, comemorado em 18 de julho de 2020, situada ma 

Rua Julia Vanderlei, 573, Centro, que se faz representada  pelo seu Pastor Presidente PAUL. DO VEREADOR 

MAGNO ZANELLATO - Moção de Aplauso nº 281/20, Dirigida à FÁBIO NASCIMENTO, egresso do Curso 

de Medicina da Universidade Federal do Paraná - UFPR, que conquistou a nota mais alta no exame de 

treinamento em residência da Academia Americana de Neurologia. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA - Moção de Aplauso nº 282/20, Dirigida ao “professor de dança de salão Rafael Bueno”, pelos 

relevantes serviços prestados a nossa população, em especial na área da cultura, fato este que o faz, admiração e 

apreço do Poder Legislativo Municipal. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Aplauso nº 

283/20, A ser concedida à Associação dos Amigos do Hospital da Criança, na pessoa do Presidente Nelson 

Canabarro , pela entrega de novos equipamentos para o Hospital da Criança de Ponta Grossa e pelo belíssimo 

trabalho prestado em prol do Hospital. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso 

nº 284/20, A ser encaminhada a TURMA DE 2004 DA GUARDA MINICIPAL DE PONTA GROSSA, pelo 

aniversário de 16 anos de serviços prestados à população, a ser comemorado em Julho de 2020,  a todos os 

integrantes da referida turma, que ao longo dos anos tem prestado relevantes serviços à comunidade 

pontagrossense. DO VEREADOR FLORENAL SILVA - Moção de Apelo nº 285/20, Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que o horário de atendimento da 

Unidade de Saúde Silas Sallen ocorra de segunda a sexta-feira até às 22 horas, e que a equipe de atendimento 

seja ampliada para atender a demanda da população. Moção de Aplauso nº 286/20, Dirigida a BARBEARIA 

PEDROSO, na pessoa de seu proprietário Márcio André Pedroso, por manter a tradição da família ao longo de 

53 anos, mesmo durante crises econômicas. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de 

Aplauso nº 287/20, A ser encaminhada a BIBIANI POLLI STANGER ROSA, Musicoterapeuta e Coordenadora 

da Diretoria de Saúde Mental. Moção de Aplauso nº 288/20, A ser encaminhada a ELAINE PECLAT BASTOS, 

Terapeuta ocupacional e Diretora de Saúde Mental. Moção de Aplauso nº 289/20, A ser encaminhada a JULIAN 

FELIP, Auxiliar Administrativo da Diretoria de Saúde Mental. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - 

Moção de Aplauso nº 290/20, A ser encaminhada a JULIAN FELIP, Auxiliar Administrativo da Diretoria de 

Saúde Mental. DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Moção de Aplauso nº 291/20, Dirigida à Senhora 

JANETE APARECIDA MATINIAK, pelo relevante serviço prestado em favor de toda comunidade princesina. 

Finda a leitura do Expediente, foi cedido espaço para a entrega da Moção de Aplauso nº 260, de lavra do 

Vereador Pietro Arnaud,  para a página virtual "Em PG é assim", na pessoa de seu administrador, o publicitário 

Richard Eidam, pelo trabalho desenvolvido com o intuito de enaltecer o jeito de ser dos cidadãos de Ponta 

Grossa.. Manifestando-se nesta oportunidade, o Vereador Pietro Arnaud agradeceu pela presença de Richard 

Eidam, ressaltando ainda o Jornalista Jair Marques. O Senhor Presidente também os saudou pelas presenças, 

convidando o homenageado a receber a moção das mãos de seu propositor, acompanhado dos demais Senhores 

Vereadores. Em seguida foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR PIETRO 

ARNAUD: Saudou as presenças de Richar Eidam e Jair Marques, assessor do Deputado Federal Aliel Machado, 

falando da satisfação em ter homenageado pelo grande trabalho desenvolvido em nossa cidade. Seguindo, relatou 

haver acompanhado ao Vereador George Luiz de Oliveira no domingo passado, em iniciativa do mesmo, quando 

realizou programa via internet, levando-se em consideração o fato de ter caído em buraco aberto numa das vias 

da cidade, destacando que o humor precisa estar presente, porém comentando ser trágica a situação em que se 

encontram as condições oferecidas ao trânsito normal de veículos na cidade. Impôs a todos os vereadores 

situação de conforto relacionada à alteração de zoneamento do Cará-Cará, onde instituições ligadas a indústrias 

e empresariais estão se manifestando enquanto que o Senhor Prefeito Municipal, pessoa de marketing, diz estar 

vindo para esta Casa emenda que supostamente visa preservar o aeroporto da cidade e também o Distrito 
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Industrial. Assim, pensa que devem examinar a possibilidade de revogação da alteração de lei no referido distrito, 

confortando nesse sentido aos demais pares, ao observar atentamente a situação, citando inexistirem as duas 

matrículas constantes no aludido projeto de lei, considerando inválida a proposta encaminhada à Câmara. Citou 

inclusive que os vereadores foram induzidos ao erro ao haver aprovado projeto de lei com duas matrículas que 

foram encerradas, não mais existindo. Em aparte, o Vereador Rudolf Polaco destacou ter conversado 

constantemente com representantes do núcleo industrial e FIEP, bem como junto com o Prefeito, através de 

vídeo-conferência, onde estão tentando realizar da melhor maneira possível tal adequação, acreditando que foi 

votado na Casa em função de ter sido oriundo do Paraná Cidade, aprovado por todas as secretarias da Prefeitura 

e Comissões desta Casa, além de ter sido aprovado em primeira e segunda discussão, onde devem tomar posição 

quanto ao assunto. Colocou que não podem deixar de ser prejudicados nos esforços realizados quanto ao citado 

empreendimento, somando junto para poder adequar da melhor maneira possível. Pietro, retornando ressaltou 

que o referido processo foi negado pela Secretaria de Meio Ambiente, nas ocasiões em que passou pela mesma. 

Citou ainda que tal situação está sendo questionada na justiça, entendendo ser ideal a revogação da lei, fazendo 

amplo debate. Foi aprovada a solicitação de ausência do Vereador Divo, em função do falecimento de familiar. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Iniciou apelando a imprensa que acompanha o que está 

acontecendo na cidade, no que tange às atitudes da Prefeitura Municipal em relação a COVID 19 e a tudo que 

acontece, principalmente postos de saúde, destacando todas as secretarias que estão paralisadas em decorrência 

à pandemia - a prefeitura na sua opinião vem utilizando de forma vergonhosa e oportunista para realizar obras e 

loteamentos, citando novamente a ligação do Santa Tereza com Gralha Azul. Comentou sobre os buracos na 

cidade, dizendo que iniciou nas redes sociais com programa que irá catalogar e classificar todos que estão abertos 

e oferecem transtornos ao trânsito. Ressaltou sua presença na Rua Tobias Moscoso com Rua Chile, onde a 

comunidade se mobilizou e estipulou prazo de dez dias para reparos na mesma, caso contrário, providenciará os 

trabalhos de fechamento com apoio dos moradores. Convidou aos demais pares para participar do segundo 

"George nos Buracos da Cidade", com a presença de Pietro Arnaud e Geraldo Stocco, já confirmadas. Solicitou 

ainda à população que passe a denunciar os buracos existentes na cidade, considerando que têm direito de ter a 

rua em boas condições de trafegabilidade, em função do pagamento de seus IPTUs. Quanto a ligação da Santa 

Tereza com Gralha Azul, destacou que o Senhor Prefeito Municipal será alvo de ação, por estar se comportando 

como "moleque". Salientou que se vierem a morrer pessoas, e o Ministério Público não tomar providências, na 

ação que está protocolando, deseja que aquele ponto venha a ter corrigido seu traçado. Não está nesta Casa para 

defender interesse de nenhuma companhia ou empresário. Enquanto isso, irá solicitar interdição em um dos 

sentidos, considerando um verdadeiro crime adotar mão dupla no traçado em questão. VEREADOR VINÍCIUS 

CAMARGO: Para falar sobre o coronavírus, dizendo que final de semana ocorreu mais um óbito de jovem com 

vínculo grande em sua casa, com histórico de leucemia avançado, onde a família diz que não morreu devido ao 

covid 19, onde foi internado na ala em questão. Relatou que a família diz que o procedimento realizado pela 

Funerária que prestou atendimento, foi diferente do protocolo do coronavírus, citando ainda outra situação onde 

o filho de cidadão que faleceu, questionou se seu pai podia ser considerado no laudo, ao haver falecido por 

coronavirus, dizendo que coisa estranha está acontecendo. Deixou registrado seu protesto e apelo para que sejam 

transparentes as medidas e decisões que estão sento tomadas nesse sentido. Ressaltou milhões de mortes que 

estão sendo divulgadas, as quais não passam de questões ideológica/política do que a verdade. VEREADOR 

SGT. GUIARONE JÚNIOR: Enalteceu o trabalho das forças de segurança na cidade, destacando o Pelotão de 

Choque e Canil, por mais uma ocasião ter efetuado a apreensão de grande quantidade de substância tóxica em 

patrulhamento e abordagem. Referendou ainda mais uma apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal, onde 

já elaborou moção de aplauso, considerando um belo trabalho realizado juntamente com o Superintendente 

Marcos, seu companheiro de farda, de forma grandiosa nas rodovias que cercam a cidade. Colocou ainda que a 

própria Guarda Municipal e tem realizado diversas apreensões, parabenizando a todos. Frisou situação repassada 

pelo Vereador Pietro, da farra das horas extras para alguns servidores tanto comissionados como de carreira, 

considerando existir decreto de calamidade pública, dizendo que estão canceladas, porque vê alguns recebendo. 

Disse que o Pior de tudo, quando acessa o portal da transparência, vê que funcionários faltam de seis a oito vezes 

no mês, e não tem seus vencimentos descontados. Deixou alerta e cobrança, considerando inadmissível 

funcionário que falta em seu trabalho e continua recebendo. Outra situação, fazendo menção a duas proposições 
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constantes da Ordem do Dia: primeiro, o veto em nome de rua que nominou na cidade, entendendo que ocorreu 

equívoco, pois o trecho que está denominando de subtenente Coradim fica na Rua Teixeira Mendes com Jacob 

Woytich, onde buscou informações junto ao Cadastro Técnico, entendendo que se equivocaram em função da 

mesma fazer um L e moradores acabaram denominando de Jacob Woytich. Assim, solicitou através do Vereador 

Valtão, vistas ao projeto. Outro pedido, em relação ao parecer pela inadmissibilidade do projeto de lei nº 128/20, 

de sua autoria que apresentou na Casa, solicitando que nos terminais de transporte coletivo haja colocação de 

suporte com álcool em gel, destacando que pede segurança aos usuários. Entende ser o mínimo que a empresa 

VCG venha a fazer para seus usuários, ou seja, garantir segurança diante da covid-19. Comentou em relação às 

CPIs e CEIs, solicitando ao presidente da que investiga a fraude dos combustíveis no sentido de poderem se 

reunir o quanto antes, para verificar junto ao Vereador Maurício Silva com relação ao relatório, concluindo-a o 

mais brevemente possível. Falou sobre a CEI DOS RADARES E ESTAR DIGITAL, onde recebeu desta a 

documentação, citando ainda mais uma situação onde solicitou ao CTM quanto a terreno próximo à Avenida 

Anita Garibaldi, cuja rua foi asfaltada pelo FINISA e o proprietário o fechou em determinado trecho, e estará se 

deslocando no sentido de filmar e trazer ao pessoal do CTM, cobrando a sua reabertura. VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO: Comentou sobre a situação dos Alagados, apresentando laudo técnico da COPEL, que 

especifica a vazão, propondo aos Senhores Vereadores, onde está estudando e irá elaborar projeto no sentido de 

impor limites para acionamento das turbinas, até se atingir certo nível de vazão, destacando ser um crime 

ambiental o fato dos peixes desovarem nos barrancos e baixar a água, também destacando o trabalho de 

preservação dos moradores ao entorno, colocando placas alertando aos visitantes quanto ao zelo que devem ter 

pela represa que fornece água à população. Comentou ainda a necessidade de realizar trabalho de 

desassoreamento da represa, tendo certeza que contará também com apoio dos agricultores da região. Manifestou 

sua preocupação com o empresariado e abertura do comércio, destacando a responsabilidade grande dos mesmos 

que correm risco, onde as atividades tem que continuar, clamando a Deus que estenda as mãos em prol do fim 

dessa pandemia. Está orientando a população no que é necessário, sendo parceiro dos poderes, manifestando 

favoravelmente ao toque de recolher, dizendo que não custa respeitar as determinações. VEREADOR 

GERALDO STOCCO: Lamentou as mortes por conta do covid no país, aproximadamente sessenta e cinco mil 

pessoas; quase oitocentas no Estado do Paraná, dizendo existir situações das quais não podem menosprezar, 

devendo respeitar, trabalhar para conscientizar e não estimular "fervos". Recordou haver aprovado na Casa, 

projeto que previa à Prefeitura Municipal colocar no Portal da Transparência um link para os gastos em tempos 

de pandemia, não tendo sido sancionada pelo Senhor Prefeito até a presente data, tendo passado quinze dias 

úteis. Solicitou ao Senhor Presidente a devida promulgação da lei, considerando haver omissão da prefeitura 

municipal com relação à transparência. Cedeu aparte a Celso Cieslak, dizendo o fato do Senhor Prefeito 

Municipal haver ficado quinze dias em casa em função da pandemia, atrasando seus compromissos, entendendo 

que a Câmara Municipal pode promulgar a lei. Geraldo contestou dizendo que não defende o mandatário por 

esse caminho, considerando que estava fazendo divulgações nas suas redes sociais, onde poderia ter promulgado 

a referida legislação. Finda a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - VETO À LEI Nº 13.723, que denomina as vias públicas municipais situadas no Loteamento Herculano 

Torres Cruz e na Vila Uvaranas, no Bairro de Uvaranas, nesta cidade, conforme especifica: RETIRADO PARA 

VISTAS, por um dia a pedido do Vereador Walter José de Souza - Valtão. EM SEGUNDA 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, Mingo Menezes, 

Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Florenal Silva, Jorge da 

Farmácia, 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. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Divo e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 81/20 (Vereador Divo), 

denomina de JOSÉ BURGATH a via pública ainda sem denominação, situada entre as Ruas João Ribeiro e Luiz 

Guimarães na Vila Claudionora, Bairro Uvaranas, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Divo e Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 
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Nº 17/20 (Vereador Vinícius Camargo), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta grossa ao Senhor JOÃO 

ANTONIO ALVES RIBEIRO: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, 

Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 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. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Divo e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 86/20 (Vereador Jorge da Farmácia), determina a prioridade 

para testes para Covid-19 para os profissionais ligados ao Sistema de Saúde Pública e Privado, Clínicas e/ou 

Hospitais públicos e privados do Município e dá outras providências: APROVADO, nos termos do Substitutivo 

Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Celso 

Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Mingo Menezes, Eduardo Kaloski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 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. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Divo e Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - PARECER, DA 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, manifestando-se pela inadmissibilidade do Projeto 

de Lei nº 128/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior, que torna obrigatória a instalação gratuita de 

recipientes contendo álcool gel antisséptico no interior dos veículos de transporte público coletivo e nas 

dependências do terminal urbano municipal: MANTIDO, com os votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla 

Fraccaro, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Felipe Passos, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno 

Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius 

Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Votaram contrariamente os Vereadores Celso Cieslak, George Luiz 

de Oliveira, Geraldo Stocco, Pastor Ezequiel Bueno, Professora Rose, Ricardo Zampieri e Sgt. Guiarone Júnior. 

Ficam ainda registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Divo e Dr. Zeca. Manifestando-

se em Questão de Ordem, o Vereador Pastor Ezequiel Bueno convidou o Vereador Felipe Passos para participar 

da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída através do Requerimento nº 134/20 (CPI - ESTAR DIGITAL), 

em função de sua experiência na área tecnológica. AINDA EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moções nºs 276/20, do Vereador Felipe Passos; 277/20, do Vereador Magno Zanellato; 278/20, do Vereador 

Ricardo Zampieri e Indicações nºs 1438, 1439, 1440/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1441, 1442, 1443, 

1444, 1445, 1446/20, do Vereador Celso Cieslak; 1447/20, do Vereador Felipe Passos; 1448/20, do Vereador 

Jorge da Farmácia; 1449/20, do Vereador Pietro Arnaud; 1450, 1451, 1452/20, do Vereador Geraldo Stocco; 

1453/20, do Vereador Walter José de Souza - Valtão; 1454, 1455, 1456, 1457, 1458/20; 1465/20, do Vereador 

Florenal Silva; 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464/20; 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 

1475, 1476, 1477, 1478, 1479/20, do Vereador Ricardo Zampieri. Nesse turno, foi REJEITADA a Moção nº 

279/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco, com os votos contrários dos Vereadores Mingo Menezes, 

Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Florenal Silva, 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. Votaram favoravelmente os 

Vereadores Celso Cieslak, Geraldo Stocco, Jorge da Farmácia e Sgt. Guiarone Júnior. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Divo e Dr. Zeca. Foram aprovadas as solicitações de 

ausências solicitadas pelos Vereadores Maurício Silva e Florenal Silva.  Concluída a votação da Ordem do Dia, 

foi aberto espaço para manifestações no PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR MAGNO ZANELLATO: 

Para falar sobre ação judicial iniciada por associações de moradores do Sabará, em cima de suspensão de uma 

obra que será realizada pela CCR Rodonorte, onde vê o Secretário de Estado e prefeito capitalizando, destacando 

existir alguma interferência e ajuda do secretário nessa facilitação, existindo acordo de leniência que trará muitos 

benefícios para a cidade. Fica estarrecido ao perceber que em cima de benefícios pessoais, deixa-se de lado toda 

uma expectativa de crescimento da cidade, de ampliação de uma das principais entradas, de circulação, de projeto 

de infra-estrutura. Ressaltou ainda  que aí se coloca ação judicial que pode interromper obra desse porte, 

prejudicando toda uma cidade. Relatou acidentes com mortes naquela região da cidade, onde gostaria que 

entidades refletissem se desejam cidade crescendo ou ficar sempre preocupado com necessidades pessoais. 
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VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Somando-se às palavras do Vereador Magno Zanellato, ressaltou que 

a Avenida Carlos Cavalcanti foi campeã em número de acidentes ano passado e nesses sete meses que foi 

reformada, pelo menos existe a cada dois dias, solicitando à AMTT estudo para minimizar um pouco a 

velocidade, desde o estabelecimento do Vereador Florenal até o Chafariz, onde está elaborando moção de apelo, 

para a colocação de redutores de velocidade. Cedeu aparte ao Vereador Eduardo Kalinoski, o qual discorreu 

sobre denúncia que recebeu, lembrando haver aprovado na ordem do dia incremento à CPS, chamando atenção 

com relação as ruas contratadas na listagem do programa Asfalto Cidadão, onde irá averiguar se pessoas estão 

sendo contempladas, tendo recebido fotos dando conta que a mesma, contratada pela população, foi asfaltada 

via FINISA, de maneira completamente equivocada e errada. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 

Para fazer relato, dizendo que tem acompanhado a live do prefeito, tendo marcado sistematicamente, para 

informar a população tudo que se refere a pandemia, onde infelizmente tem trazido informações falsas, sem 

consultar as fontes, e depois pede desculpas. Citou que todos os postos de saúde da cidade, em nenhum reúne 

condições necessárias à condição sanitária, regulamentação que a Vigilância Sanitária é incumbida a fiscalizar 

e liberar a licença para utilização. VEREADOR FELIPE PASSOS: Para registrar seu agradecimento especial 

tanto ao prefeito quanto ao Deputado e Secretário de Infraestrutura Sandro Alex e Secretário Especial de 

Segurança Ari Lovato em Ponta Grossa, e também de certa forma pelo auxílio recebido do Juiz Bochenek, onde 

a um ano ou dois realizou vídeo no prédio da PROLAR, antigo Guaíra, em relação ao elevador que a muito 

tempo não funcionava e quando passava por reparos, durava três ou quatro meses, por ser estrutura antiga. Assim, 

registrou agradecimento especial a todas as pessoas que referenciou, de forma especial ao Secretário que com 

muita luta conseguiu elevador para ajudar pessoas idosas, gestantes e deficientes para acessar órgãos que existem 

no prédio em questão. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando a próxima para o dia oito do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a 

Ordem do Dia estará 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 seis de julho de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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