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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 08/07/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 

Representantes do Grupo Direita Ponta Grossa utilizam a Tribuna. 

VEREADOR DR. MAGNO: abordou sobre os interesses de Ponta Grossa em relação as grandes obras, 

declarou que discutimos corrupção em nosso País de uma maneira muito sistemática, frisando que ninguém vê 

a corrupção que acontece pelo cidadão que só vê seu benefício pessoal e salientou sobre licitações. Cedeu a 

palavra ao Vereador Florenal que parabenizou a fala do Vereador Dr. Magno, comentou sobre protestos que 

já aconteceram em nossa cidade, afirmou que temos um comércio forte no contorno leste, pontuou sobre obras, 

elogiou o Juiz Bochenek e observou que há pessoas que só pensam em seus interesses, realçando que é 

lamentável entrar na justiça para atrapalhar uma obra esperada a mais de 50 anos. O Vereador Dr. Magno 

alegou que, enquanto não participarmos efetivamente das questões de corrupção, não adianta só apontar o dedo 

para certas pessoas que representam o poder público, relatou sobre quando esteve na Europa, em um trem e 

esqueceu seu computador, quando voltou para buscá-lo ele continuava lá, destacando que é isso o que se espera 

de uma população e concluindo sua fala, enfatizou sobre o tratamento profilático que ele não indica aos seus 

pacientes.  
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VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: destacou que graças a Deus existe as redes sociais, porque se 

dependesse da imprensa de Ponta Grossa, seriam colocadas mordaças nos que sobem na Tribuna e falam 

verdades, afirmou que quem paga à imprensa recebe a manchete que quer, mostrou notícias de dois jornais da 

nossa cidade e mencionou que aprendeu com o Prefeito Marcelo Rangel que ficará sempre a versão dos fatos 

que tiver mais repercussão. Se questionou se o Portal a Rede irá noticiar o que ele falou hoje e leu uma notícia 

sobre os terminais de Ponta Grossa, alegando que isso não foi licitado ainda porque o Prefeito e sua equipe são 

incompetentes. Registrou que ali ninguém é contra a construção do terminal da Santa Paula, pontuou sobre os 

estudos da AMTT e comunicou que o projeto sobre o terminal estava totalmente equivocado. Cedeu a palavra 

ao Vereador Celso Cieslak que enfatizou que os secretários que tinham relação a esse projeto realmente não 

tinham muito o que falar e observou que foi a melhor decisão a Câmara ter retirado esse projeto, frisando que 

estava muito alto o preço. O Vereador Dr. Mango dispôs que espera que a Câmara atual e as próximas nunca 

sejam favoráveis a licitações que tenham mais de 20 ou 15 anos de concessão, já que desse jeito se perde o 

controle. Cedeu a palavra ao Vereador Eduardo Kalinoski que salientou que isso abre brechas para acharem 

que há outros interesse por trás dessas concessões, que não são interesses públicos ou do coletivo e reforçou 

que a Câmara de maneira alguma é contrária a qualquer construção de terminais, desde que seja em 

procedimento correto e favorável a população de Ponta Grossa. 

VEREADOR RUDOLF POLACO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: não está presente em sessão (faltou). 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: mencionou que infelizmente a participação política é muito pequena, 

citou um poema de Afonso Romano de Santana, que diz respeito a política e comentou sobre ele. Pontuou 

sobre o processo eleitoral e declarou que vê uma comunidade sofrendo em nossa cidade. Reiterou o que o 

Vereador Eduardo Kalinoski falou, destacou as falas do Prefeito Marcelo Rangel, relatou sobre o projeto do 

terminal e concluindo sua fala, ressaltou sobre seu trabalho de fiscalização.  

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR FLORENAL: alegou que vivemos em um momento ímpar no Brasil, relatou sobre a reabertura 

do posto de saúde no bairro Francelina e apontou sobre o bairro de Uvaranas e os trabalhos de tapa buraco. 

Salientou sobre a imprensa que não via o montante que era desviado anos atrás, em outros governos, e declarou 

que os últimos 5 Prefeitos de nossa cidade estão inelegíveis. Comentou sobre as ações públicas que tentam 

impedir a construção de viadutos, se questionou se queremos realmente o progresso de nossa cidade, 

ressaltando que muitas pessoas torcem contra isso e registrou que devemos comemorar o progresso de Ponta 

Grossa e deixar que empresários venham investir aqui. Informou que nós somos a capital da soja e do caminhão 

e evidenciou sobre sua moção de apelo de hoje, dirigida ao Prefeito Marcelo Rangel e à Secretaria de Saúde, 

relacionada ao estudo para extensão do horário de atendimento até às 22:00h no posto de saúde do bairro de 

Uvaranas, realçando que quem vive em bairro sente essa necessidade na pele. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: enalteceu o Sargento Reginaldo, que trabalha no Hildebrando de 

Souza, pelo relato de que ele havia avistado um corpo caído com sua moto, na faixa de uma rodovia e já 

sinalizou o local, salvando a vida desse motociclista, ressaltou a situação heroica e declarou que irá propor uma 

moção de aplauso ao Sargento. Comentou sobre o veto da última sessão, em relação ao álcool em gel nos 

ônibus, frisando que continuou pesquisando sobre essas situações. Cedeu a palavra ao Vereador Divo que 

reiterou a história desse Sargento, destacando sobre uma situação parecida que também viveu e evidenciando 

que esse tipo de gesto é muito bonito. O Vereador Sargento Guiarone comunicou que fez dois requerimentos 

a respeito de terrenos perto da Anita Garibaldi. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 08/07/2020   -   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 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (APROVADO O VETO – LEI ARQUIVADA) 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 86/2020: 

Determina a adoção de medidas imediatas que preservem saúde e a vida de todos os profissionais considerados 

essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública, durante a emergência de saúde pública 

decorrente do surto do novo coronavírus - COVID-19, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 369/2018: 

Promove alterações na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, que dispõe sobre a prestação de serviços públicos 

municipais de transporte coletivo urbano. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 17 FAVORÁVEIS – 4 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

Projeto de Lei Ordinária nº 28/2020: 
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Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Sr. MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

Projeto de Lei Ordinária nº 92/2020: 

Denomina de Terezinha Fassina “TITA” a Rua J do Loteamento Dona Marly, Bairro Cará-Cará, 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: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

Projeto de Lei Ordinária nº 124/2020: 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Doutora JULIANA HECKE TRAMONTIN. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 280/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 281/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

 

Nº 282/2020 do Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 283/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI,  
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MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 284/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

 

Nº 285/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.   

 

Nº 286/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 287/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a BIBIANI POLLI STANGER ROSA, Musicoterapeuta e Coordenadora da Diretoria de 

Saúde Mental. 

 

Nº 288/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a ELAINE PECLAT BASTOS, Terapeuta ocupacional e Diretora de Saúde Mental. 

 

Nº 289/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a JULIAN FELIP, Auxiliar Administrativo da Diretoria de Saúde Mental. 

 

Nº 290/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser concedida ao "GRUPO MUFFATO" na pessoa de seu diretor Everton Muffato, pela reinauguração do 

novo Super Muffato Olarias em nossa cidade e pelos relevantes trabalhos e investimentos que vem 

desenvolvendo pela comunidade de Ponta Grossa/PR. 

 

Nº 291/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Senhora JANETE APARECIDA MATINIAK, pelo relevante serviço prestado em favor de toda 

comunidade princesina. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 12 

PASTOR EZEQUIEL: 5 

DR. MAGNO: 1 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 1 
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RICARDO ZAMPIERI: 2 

FLORENAL: 2 

MAURÍCIO SILVA: 1 

_________________________________________________________________________ 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1480/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Senhor Presidente 

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 sinalização horizontal e vertical na 

Rua Curitiba entre as Ruas Pará e Lucio Alves da Silva, nesta cidade.   

 

Nº 1481/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Senhor Presidente 

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 Operação Tapa Buracos na Rua 

Lucio Alves da Silva esquina com a Rua Ermelino de Leão, Olarias, desta cidade. 

 

Nº 1482/2020 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 instalação de uma vaga para idoso na Avenida Visconde de Mauá, em frende ao 

número 444. 

 

Nº 1483/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Senhor Presidente: 

Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 107, do Regimento Interno, após a manifestação 

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

para que determine aos departamentos competentes da Municipalidade a realização do conserto de um buraco 

localizado na Rua Francisco Beltrão, no trecho entra às ruas Paul Harris e Alvorada do Sul (conforme foto em 

anexo), próximo a linha férrea, localizada na vila Bonsucesso-Chapada. 

 

Nº 1484/2020 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 em Tampa de Bueiro situado na Rua 

Raposo Taváres, esquina com Rua Barão de Ramalho, Marina. 

 

Nº 1485/2020 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 recuperação do pavimento na Rua Ferreira de 

Araujo, Marina. 

 

Nº 1486/2020 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  patrolamento a cascalhamento da Rua Luíz 

Trentin, entre as Ruas Siqueira Campos e São Domingos, Vila Odete. 
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Nº 1487/2020 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 construção de galeria pluvial na Rua Luís 

Trentin, entre as Ruas Siqueira Campos com São Domingos, Vila Odete. 

 

Nº 1488/2020 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 implantação de Lombada elevada para travessia 

de pedestres na Av. Visconde de Taunay, na altura do nº 2438, Ronda. 

 

Nº 1489/2020 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 na Rua Abilio Holzmann, Neves. 

 

Nº 1490/2020 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, Uvaranas. 

 

Nº 1491/2020 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 na Rua Valério Ronchi, Uvaranas. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 12 

EDUARDO KALINOSKI: 2 

GERALDO STOCCO: 1 

PIETRO ARNAUD: 1 

FLORENAL: 8 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 07 de julho de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Os vereadores declinaram o uso da palavra. 
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ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=08/07

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

LEGISLATURA) 

   Aos oito 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 Secretário, participando ainda na Mesa dos 

Trabalhos,  os Vereadores Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - 

Terceiro-Secretário, com a ausência justificada do Vereador George Luiz de Oliveira, presentes os Vereadores 

Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 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 

47/20 (Projeto de Lei nº 151/20), altera a Lei nº 12.447/2016. Of. nº 928/20-GP, comunicando haver sancionado 

Lei nº 13.705. Of. nº 929/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.707. Of. nº 996/20-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.720. Of. nº 998/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.727. Of. nº 999/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.729. Of. nº 1004/20-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.724. Of. nº 1043/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.731. Of. nº 

1047/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.738. Of. nº 1049/20-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.740. Of. nº 1056/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.755. DO 

VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de Aplauso nº 292/20, Ao Thiago Maia Gonçalves, pela idealização 

da campanha para arrecadação de alimentos e cobertores na Alfa Rede de Ensino. Moção de Aplauso nº 293/20, 

A Alfa Rede de Ensino, pela realização da campanha de arrecadação de alimentos e cobertores, os quais foram 

doados para a população de diversos bairros do município de Ponta Grossa. DO VEREADOR SGT. GUIARONE 

JÚNIOR - Moção de Aplauso nº 294/20, Dirigida ao Soldado QPM 1-0 André Luiz Antônio Hofman, militar 

este pertencente ao pelotão de Choque do 1º Batalhão da Policia Militar do Estado do Paraná,o qual foi 

responsável pela apreensão de 14 Kg de maconha distribuídos em 17 tabletes. Moção de Aplauso nº 295/20, 

Dirigida ao Soldado QPM 1-0 André Luiz Antônio Hofman, militar este pertencente ao pelotão de Choque do 

1º Batalhão da Policia Militar do Estado do Paraná,o qual foi responsável pela apreensão de 14 Kg de maconha 

distribuídos em 17 tabletes. Moção de Aplauso nº 296/20, Dirigida ao Soldado QPM 1-0 Edson Budny 

Rodrigues, militar este pertencente ao pelotão de Choque do 1º Batalhão da Policia Militar do Estado do Paraná,o 

qual foi responsável pela apreensão de 14 Kg de maconha distribuídos em 17 tabletes. Moção de Aplauso nº 

297/20, Dirigida ao Soldado QPM 1-0 Etson Augusto Dubiel, militar este pertencente ao pelotão de Choque do 

1º Batalhão da Policia Militar do Estado do Paraná,o qual foi responsável pela apreensão de 14 Kg de maconha 

distribuídos em 17 tabletes. Moção de Aplauso nº 298/20, Dirigida ao Soldado QPM 1-0 Karoline Louise 

Taborda, militar este pertencente ao pelotão de Choque do 1º Batalhão da Policia Militar do Estado do Paraná,o 

qual foi responsável pela apreensão de 14 Kg de maconha distribuídos em 17 tabletes. Moção de Aplauso nº 

299/20, Dirigida ao Soldado QPM 1-0 Marcos Felipe de Almeida, militar este pertencente ao pelotão de Choque 

do 1º Batalhão da Policia Militar do Estado do Paraná,o qual foi responsável pela apreensão de 14 Kg de maconha 

distribuídos em 17 tabletes. Moção de Aplauso nº 300/20, Dirigida ao Soldado QPM 1-0 Rafael dos Santos, 

militar este pertencente ao pelotão de Choque do 1º Batalhão da Policia Militar do Estado do Paraná,o qual foi 

responsável pela apreensão de 14 Kg de maconha distribuídos em 17 tabletes. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 301/20, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta 

Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para garantir a permanência da profissional DRA. BRUNA 

FRANCO RAMALHO em atendimento no Posto de Saúde José Bueno, no Jardim Jacarandá, tendo em vista que 

se trata de um pedido dos moradores da região. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=08/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Legislativa nº 302/20, 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 da multa ou juro do atraso do Imposto Predial e Territorial Urbano em propriedades que sejam 

estabelecimentos comerciais, alugados e próprios, e que estejam fechados durante o tempo de Pandemia ou, em 

caso de impossibilidade de isenção, parcelamento dos meses atrasados. DO VEREADOR JORGE DA 

FARMÁCIA - Moção de Apelo nº 303/20, ao Sr. Excelentíssimo Prefeito Municipal MARCELO RANGEL 

CRUZ DE OLIVEIRA, para que determine aos órgãos competentes, fortalecimento de ações e realização de 

estudos de para aumentar a segurança no trânsito de pedestres e veículos ao longo da Avenida Carlos Cavalcanti. 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 304/20, A ser encaminhada ao Sr. 

TIAGO MARQUES DO CARMO. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO E OUTROS - Moção de 

Apelo nº 305/20, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira, para que realize um programa por adesão voltada aos munícipes que contenham dívidas oriundas de 

tributos e impostos municipais, inscritas em dívida ativa ou as ajuizadas, concedendo desconto de multas e juros, 

mantendo o valor principal e a correção. O Senhor Presidente ainda colocou em discussão e votação, tendo sido 

aprovada a justificativa de ausência do Vereador George Luiz de Oliveira.  Finda a  leitura do Expediente, fez 

uso da palavra o Vereador Ricardo Zampieri, o qual solicitou espaço para proceder a entrega da Moção de 

Aplauso nº 273, de sua autoria 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. O Senhor Presidente convidou os homenageados para se dirigirem ao centro do 

Plenário, tendo recebido a moção das mãos do proponente, acompanhado dos demais vereadores. O Vereador 

Ricardo Zampieri ainda propôs a liberação da Tribuna para que os homenageados pudessem se pronunciar, 

ocasião em que seu pedido foi aprovado pelos demais pares. Utilizaram da palavra nesta oportunidade Cleverson, 

Klaiton e Higor em nome da citada organização política. Retomados os trabalhos, o Vereador Divo propôs e foi 

acatado pelo Senhor Presidente a concessão de um minuto de silêncio em homenagem ao passamento de seu 

sobrinho, conhecido por Vande, estendido em prol do conforto da família enlutada. Manifestaram-se na 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR: VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Para falar sobre os interesses do 

Município de Ponta Grossa com relação às grandes obras já orçadas e discutidas com várias instituições 

embutidas, quanto a investimentos para o Município e que agora sofre devido a algumas associações com 

interesses pessoais querendo embargar, que seriam as novas entradas no Município, como viadutos, que vieram 

com discussão judicial, através de acordo de leniência entre a justiça e Rodonorte. Citou que Ponta Grossa será 

muito beneficiada com isso, com bons projetos, com obras orçadas no valor de cinqüenta e cinco milhões de 

reais. Nesse sentido registrou breve colocação ao que se vive no país, onde se discute corrupção de maneira 

muito abrangente, vendo somente a sistêmica, que são desvios de verbas públicas vultuosas enquanto ninguém 

percebe o problema da corrupção endêmica, a que está contida no cidadão interessado somente em seu benefício 

pessoal, sem falar do setor público em que os políticos são os responsáveis e que são solidários às coisas erradas 

que acontecem no país. Em aparte, o Vereador Florenal Silva, o parabenizou pela visão, dizendo ter problemas 

sérios, lembrando que quando iniciaram as obras do Contorno Leste em Uvaranas, existiram pessoas fazendo 

protestos, por entender que iria retirar os clientes do comércio local, porém hoje ocorre o contrário, com comércio 

forte. Citou ainda o fato de pessoas terem entrarado na justiça para impedir obra de grande importância para a 

Avenida Souza Naves, onde o então Juiz Bochenek deu parecer contrário. Magno retomou comentando sobre o 

pronunciamento do Senhor Prefeito Municipal em dispor o medicamento ivermectina aos profissionais que 

queiram utilizar para tratamento precoce, onde disse que não indica tratamento profilático, e pelo que 

entendeu,  no pronunciamento daquele alcaide, quer dispor no tratamento precoce, entendendo favorável diante 

do contexto em que vem tomando as iniciativas para combater o coronavírus, assimilando assim como boa a sua 

intenção. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Comentou informações publicadas nos jornais de circulação 

da cidade, dizendo ser totalmente tendenciosas e que a imprensa local não ouve os dois lados e acaba noticiando 

aquela versão que tiver maior repercussão. Nesse sentido, mais uma vez questionou o Portal a Rede, desejando 

saber se irão noticiar o que irá comentar nesta oportunidade, quanto a ação movida contra o Terminal de Santa 
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Paula, onde consta que Marcelo Rangel critica a oposição estabelecida nesta Casa e diz que a referida obra será 

construída. Destacou ainda que o mesmo não foi licitado em função da incompetência desse e de sua equipe, 

dizendo que ninguém é contra a construção do referido terminal, onde gostaria que o Portal A Rede noticiasse o 

que irá falar nesta ocasião, onde tem certeza que nenhum vereador desta Casa será contra um investimento 

importante na cidade, citando a grande necessidade do terminal na região do Contorno, sendo anseio da 

população e maneira que se tinha para contemplar o anseio da comunidade para vir à região central era a 

construção do mesmo, e outro na região da Vila Margarida, prevendo já o prolongamento da Avenida Anita 

Garibaldi, para contemplar moradores da região do Atlanta, N. S. das Graças. Destacou que nem o prefeito e 

tampouco o portal A Rede informa na matéria, afirmando que o projeto estava totalmente equivocado, não tendo 

sido encaminhado especificação de como o mesmo seria desenvolvido, tendo sido alvo de CPI na Casa para 

apurar tal irregularidade, com a vinda de secretários que não sabiam o teor do da licitação. Celso Cieslak, em 

aparte, disse que faz parte da Comissão do Paraguaizinho, onde buscou com um ex-prefeito de Ponta Grossa, o 

qual comunicou que construiria o referido terminal retirando um dígito do valor orçado, ou seja, com três milhões 

de reais e não trinta, como foi anunciado, entendendo existir algo de errado. Magno Zanellato, contribuindo, 

disse esperar que esta e as próximas Câmaras nunca sejam favoráveis à aprovação de concessões com mais de 

quinze ou vinte anos de prazo. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para manifestar sua preocupação diante ao 

fato de estar vendo a comunidade sofrendo e no entanto estão prostrados. Nesse sentido, somou-se à 

manifestação do Vereador Eduardo Kalinoski, que revelou assuntos dramáticos, tendo acompanhado notícias do 

Jornal da Manhã e outros meios de comunicação, onde o prefeito anunciou que teria entrado com ação, onde 

pesquisando, não encontrou nenhuma, lhe parecendo que mais uma vez o alcaide está faltando com a verdade. 

Desta forma, solicitou ao Departamento de Imprensa o número da referida ação, quem entrou com a mesma, que 

supostamente estaria tentando retirar o mesmo da rádio, informando que ainda não entrou com nenhuma. Citou 

que os próprios meios de comunicação estão indignados com que o mesmo vem divulgando em lives. Relatou 

ter visto vídeo do mesmo dizendo que as cinco horas da manhã encaminha nota à imprensa, assim disse ter 

consultado dois jornalistas que informaram não ter recebido nenhuma notificação nesse sentido. Informou que 

não tem ninguém contrário à construção do Terminal Santa Paula, afirmando que ficou evidenciado inclusive no 

Tribunal de Contas que o certame licitatório continha problemas estruturais, faltando o orçamento e outros 

detalhes técnicos. Finalizou debatendo a necessidade de se haver audiência pública nas questões de zoneamento 

do Município. VEREADOR FLORENAL SILVA: Comentou sobre a reabertura do Posto de Saúde da Vila 

Francelina, onde se engajou nessa demanda junto com o Vereador Maurício Silva, tendo conversado com 

autoridades que detém a "caneta" nas mãos. Lembrou ainda que também hoje no Bairro de Uvaranas percebeu 

equipe de tapa buraco fazendo reparos em vias, citando que a Secretaria de Obras teve baixa grande em função 

do coronavirus e estão com as equipes bem reduzidas, onde o pessoal da iluminação pública somente está 

trabalhando de dia, em função de decreto municipal, estadual e federal que afastou bastante profissionais da 

saúde devido a tudo que vivemos, porém tem que trabalhar com as ferramentas que conta. Criticou pessoas 

atirando pedras em cima de tudo o que aconteceu, dizendo que não viu as mesmas cinco, dez, quinze anos atrás, 

onde cobram a cor da camisa do prefeito ou do presidente da república enquanto não viam o montante de recursos 

que era desviado em outros governos. Vê na casa oposição focada a denunciar e ao mesmo tempo, também vê 

essa que duvida do Ministério Público, enquanto a cidade é uma das melhores para se viver, gerando empregos, 

mesmo no momento difícil, com ações sendo realizadas de forma correta, tendo que comemorar o progresso de 

Ponta Grossa, que ganha nome nacionalmente. Acha estranho pessoal da Souza Naves ser contrário a obra que 

irá resolver o retorno na referida avenida. Lembrou dos protestos quando iniciaram o Contorno Leste em 

Uvaranas, dizendo que tem que deixar a cidade crescer, gerar empregos, e receber investimentos das pessoas de 

fora. Falou de Moção de Apelo dirigida ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine à secretária de saúde, 

a fim de elaborar estudos objetivando a extensão do horário da unidade de atendimento de Uvaranas, antigo CAS 

até as vinte e duas horas, considerando o bairro o maior de Ponta Grossa, existindo aquele espaço físico para que 

sejam instaladas mais uma ou duas equipes. VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR: Enalteceu a pessoa do 

Sargento Reginaldo, pelo atendimento prestado à um motociclista acidentado, percebendo na ocasião em que 

estava se deslocando de sua casa ao local de trabalho, na BR 376, sentido Hildebrando de Souza, próximo ao 

Viaduto da Ronda, orientando o trânsito no local, salvando-lhe a vida em atitude heróica, ficando sabendo que 
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se tratava do filho de sua professora, Maristela, onde proporá a apresentação de moção de aplauso, parabenizando 

ao sargento. Gostaria que todos os vereadores, em função do sistema de informação, lembrando que foi mantido 

o veto na sessão passada a sua proposta em que tentava contemplar aos usuários do transporte coletivo com 

álcool em gel tanto nos terminais como dentro dos veículos. Disse haver pesquisado com seu corpo de assessores, 

ocasião em que questionou porque a prefeitura não toma atitude de punir empresas que não cumprem com as 

leis, somente o pequeno, médio e grande que não tem contato com a política tem que sofrer represálias. Nesse 

sentido, solicitou aos demais pares para acessarem o Decreto 395/20 do Prefeito Marcelo Rangel, em seu art. 8º, 

II, § 2º, que obriga empresas de transporte ferroviário, rodoviário e de passageiros a terem nas suas dependências 

álcool em gel, sob pena de ser multados, perguntando porque não faz essa exigência com a VCG. Divo, em 

aparte relatou em sua primeira campanha, onde vindo do Cará-Cará, descendo próximo à Polícia Rodoviária, 

presenciou veículo capotado e com seu assessor socorreram a sua condutora, impedindo que se afogasse em 

função da chuva que caia, a qual nunca mais teve notícia da mesma, considerando bonito o gesto de Guiarone 

na concessão de moção de aplauso ao Sargento Reginaldo. Outro assunto, retornando, Guiarone comentou sobre 

blogs e demais segmentos da imprensa que não somente publicam notícias que contemplam coisas boas da 

Administração Municipal. Fez dois requerimentos de nºs 160 e 166, a respeito de terrenos na Avenida Anita 

Garibaldi, onde recebeu informações do primeiro, dizendo que a alíquota é de zero, vírgula oito e em outro diz 

ser dois por cento em relação ao valor venal, tendo questionado junto ao CTM, verificando no sistema constar 

zero virgula oito, contestando as respostas diferentes recebidas. Finda a Comunicação Parlamentar, foi anunciada 

a ORDEM DO DIA - EM DISCUSSÃO ÚNICA - VETO À LEI Nº 13.723 (Poder Executivo), que denomina as 

vias públicas municipais situadas no Loteamento Herculano Torres Cruz e na Vila Uvaranas, no Bairro de 

Uvaranas, nesta cidade, conforme especifica: MANTIDO, com os votos favoráveis dos Vereadores Celso 

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

Passos, 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 George Luiz de Oliveira. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 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, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 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 

George Luiz de Oliveira. PROJETO DE LEI Nº 86/20 (Vereador Jorge da Farmácia), determina a adoção de 

medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle 

de doenças e à manutenção da ordem pública, durante a emergência de saúde pública decorrente do surto do 

novo coronavírus - COVID-19, no âmbito do Município de Ponta Grossa: APROVADO, com votos favoráveis 

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

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 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 George Luiz de Oliveira. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 369/18 (Vereador Felipe Passos e outros), promove alterações na Lei nº 7.018, de 

15/11/2002, que dispõe sobre a prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo urbano: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor 

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Maurício Silva, 

Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, 

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

Magno Zanellato, Eduardo Kalinoski e Sgt. Guiarone Júnior. Fica registrada a ausência justificada da votação 

do Vereador George Luiz de Oliveira. EMENDA DE REDAÇÃO, apresentada pela Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação: APROVADA, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador George Luiz 
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de Oliveira. PROJETO DE LEI Nº 28/20 (Vereador Rogério Mioduski), concede Título de Cidadão Benemérito 

de Ponta Grossa ao Sr. MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

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

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

Passos, 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, Vincícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador George Luiz de Oliveira. PROJETO DE LEI Nº 92/20 (Vereador Rudolf Polaco), denomina 

de Terezinha Fassina "TITA" a Rua J do Loteamento Dona Marly, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, 

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

registrada a ausência justificada da votação do Vereador George Luiz de Oliveira. PROJETO DE LEI Nº 124/20 

(Vereadora Professora Rose), concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Doutora JULIANA 

HECKE TRAMONTIN: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

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

George Luiz de Oliveira. Foram aprovadas as solicitações de ausência da presente sessão, feitas verbalmente 

pelos Vereadores Rudolf Polaco e Vinícius Camargo. O Vereador Pietro Arnaud solicitou providências quanto 

a indicação de novo membro para compor a CEI DAS FESTAS NATALINAS, considerando a saída do Vereador 

Geraldo Stocco, ocasião em que o Senhor Presidente conclamou às lideranças partidárias a fim de indicar o novo 

componente. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 280/20, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno; 281/20, do Vereador Magno Zanellato; 282/20, do Vereador George Luiz de Oliveira; 283/20, 

do Vereador Ricardo Zampieri; 284/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 285, 286/20, do Vereador Florenal 

Silva; 287, 288, 289/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 290/20, do Vereador Ricardo Zampieri; 291/20, 

do Vereador Maurício Silva e Indicações nºs 1480, 1481/20, do Vereador Eduardo Kalinoski; 1482/20, do 

Vereador Geraldo Stocco; 1483/20, do Vereador Pietro Arnaud; 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 

1491/20, do Vereador Florenal Silva. Concluída a votação da Ordem do Dia e não havendo inscrições para o 

Pequeno Expediente, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário 

para o dia treze do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será 

publicada no Diário Oficial do Município, além de estar 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 oito de julho de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 08 de julho de 2.020. 

 

Francine Bassani 
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