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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 13/07/2020 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK   

DANIEL MILLA   

DIVO   

MINGO   

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR VALTÃO: dispôs que não utiliza com frequência a Tribuna, mas quando está lá é porque tem 

motivo, realçando que dessa vez são vários motivos. Observou que mesmo fazendo parte da oposição dessa 

Casa, algumas vezes se deve agradecer as obras do executivo e abordou sobre o Distrito de Guaragi, em relação 

a segurança pública. Relatou que em 2012, na campanha do Prefeito Marcelo Rangel, esteve no bairro Gralha 

Azul onde o Prefeito assumiu fazer a ligação desse bairro com o Santa Teresa, enfatizou que se ela está bem 

feita ou não é outro problema e frisou que apesar de ter sido prometida no primeiro mandato e realizada no 

segundo o Prefeito cumpriu, ressaltando que é uma curva muito perigosa. Parabenizou o Prefeito em relação a 

sala de vacinação no centro de saúde do bairro Gralha Azul, reforçou que mesmo da oposição deve se 

reconhecer que coisas boas foram feitas, destacando que antes não era da oposição e pontuou sobre a ciclovia 

que temos hoje. Declarou que quando se deve criticar, criticamos, e que continuará fiscalizando e elogiando 

quando necessário. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: não se encontra em sessão. 
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VEREADOR DR. MAGNO: comentou sobre o panorama que estamos passando, em relação ao Covid-19, 

em nosso Município, Estado e País, declarou que estamos com uma incidência alta de casos, mas ainda com 

possibilidade de atendimentos, frisando que outras cidades do Paraná estão assim também e mencionou sobre 

as declarações do Prefeito Marcelo Rangel na rádio. Informou que foi até Curitiba esse fim de semana e que é 

uma tristeza ver uma cidade inteira fechada, afirmando ainda que o que nós vemos nesses 3 meses é o que está 

acontecendo em todo o mundo. Registrou que fica triste quando ouve que isso ainda está acontecendo porque 

as pessoas estão relaxando, destacando que quem diz isso é quem tem seu rendimento garantido, se questionou 

se um Promotor ou um Juiz ficassem sem receber, se eles manteriam as restrições, e expôs que 30% da 

população tem seu rendimento garantido, já o resto tem que correr atrás de sua sobrevivência. Alegou que a 

polícia está indo atrás de aglomeração, que são pessoas de bem, e não dos bandidos, citou que já entrou na 

Câmara 22 milhões de reais e se questionou sobre o que foi investido disso, em relação ao Covid-19. Deixou 

claro que as pessoas que precisam trabalhar estão sendo criminalizadas, apontou sobre a ligação do bairro 

Gralha Azul com o Santa Teresa, ponderou que é ótimo as obras serem feitas, mas no momento se deve priorizar 

a saúde e evidenciou que é um dos 8 pneumologistas da nossa cidade. Reforçou que as pessoas precisam 

trabalhar, se questionou sobre o que pode acontecer com Ponta Grossa nos próximos 3 meses e salientou que 

se nós tivermos cuidados, podemos enfrentar essa doença e não acabar com a economia da nossa cidade. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: reiterou a fala do Vereador Dr. Magno, frisando que nossa situação é 

preocupante. Cedeu a palavra ao Vereador Dr. Magno que alegou ouvir na imprensa sobre os reflexos da 

pandemia, mas para ele esses reflexos são de quem está fazendo a gestão na época da pandemia, são reflexos 

das gestões. O Vereador Pietro Arnaud comentou sobre o Mercadão Municipal, dispôs que a Prefeitura 

descumpriu o contrato do Mercadão, ressaltando sobre a caução e a demolição, e informou ainda que está 

estudando uma ação popular relacionada a isso. Pontuou sobre a alteração de zoneamento feita no Distrito 

Industrial e declarou que tem trabalhado muito e as investigações que tem feito são muitos documentos, 

destacando que reconhece os trabalhos das CPIs que também são muitos. Mencionou sobre o representante da 

Prolar, que se manifestou muito preocupado com a alteração do zoneamento e concluindo sua fala, evidenciou 

que a reunião que houve sobre o zoneamento era nula. 

VEREADOR FLORENAL: afirmou concordar em partes com a fala do Vereador Dr. Magno, declarou que 

está na hora de abrir o comércio, pois há muito desemprego acontecendo nesse momento, mas destacando que 

devemos comemorar, já que nossa cidade ainda está vivendo uma boa situação e a parte dos hospitais ainda 

não está totalmente lotada. Registrou que as ações que foram tomadas tiveram um reflexo bom e as cidades 

que não foram fechadas antes, estão sendo fechadas agora. Comentou sobre o bairro de Uvaranas, ponderou 

que os últimos Prefeitos não fizeram o que o Marcelo Rangel fez, destacando que foram feitas muitas ligações 

de vias, postos de saúde, campos de society, ruas arrumadas e a restauração da Av. Carlos Cavalcanti com a 

mudança de sentido de via, e concluindo sua fala, mencionou sobre as pessoas de mais de 60 anos que querem 

trabalhar. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: parabenizou todos os socorristas, já que recentemente foi o dia 

deles, e parabenizou também toda a equipe da polícia militar pela apreensão de drogas que foi feita em nossa 

cidade. Informou que foi até o Aterro do Botuquara para fiscalizar, enfatizou que ele não tinha permissão de 

entrar no Aterro, já que não possuía autorização, mesmo sendo um vereador, afirmou que um empresário não 

pode mandar mais que um vereador em nossa cidade e solicitou que a imprensa faça seu papel e os ajude em 

relação a isso, ressaltando que desse jeito um vereador não pode exercer seu papel de fiscalizador. Declarou 

que precisamos de um Promotor de verdade que atue em nossa cidade, pontuou sobre a situação de abertura do 

comércio e das escolas, mostrando uma reportagem de um jornal e evidenciou que o próprio desenvolvedor 

dessa tecnologia em Ponta Grossa, referente ao Covid-19, já alegou que dá para fazer esse produto 

nacionalmente, não precisando ser importado. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: abordou sobre uma denúncia que chegou ao seu gabinete, 

relacionada as vias pavimentadas do município, que seriam contratadas pela CPS, mas teriam sido executadas 

por outra forma de recurso e comunicou que como não tinham certeza dessa situação, sua assessoria foi 

investigar. Registrou que em algumas sessões atrás cobrou a CPS sobre uma lei que não estava sendo cumprida, 
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em relação a divulgação de ruas a serem pavimentadas de acordo com a ordem cronológica. Afirmou que não 

se pode cobrar CPS e fazer via Finisa, estando isso errado e evidenciou que se deve devolver o dinheiro para 

todas as pessoas que pagaram o asfalto via CPS. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 13/07/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 144/2020: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 703.472,00, e dá outras 

providências. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 146/2020: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 70.000,00, e dá outras 

providências. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

Projeto de Lei Ordinária nº 28/2020: 

Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
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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. 

 
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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 113/2020: 

Dispõe sobre a classificação da visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual, e dá outras 

providências. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 5 (CINCO) DIAS – VER. DR. MAGNO: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 117/2020: 

Autoriza o Poder Executivo a promover composição amigável com Acylino Luiz Chemin & Cia. Ltda. ME, 

para fins de indenização por desapropriação amigável objeto do Decreto nº 14.630/2018. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 2 (DOIS) DIAS – VER. CELSO CIESLAK: 13 FAVORÁVEIS – 9 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 292/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Thiago Maia Gonçalves, pela idealização da campanha para arrecadação de alimentos e cobertores na Alfa 

Rede de Ensino.  

 

Nº 293/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 
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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.  

 

Nº 294/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. .   

 

Nº 295/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,                                                                                                                            

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. .   

 

Nº 296/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,                                                                                                                                    

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. .   

 

Nº 297/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,                                                                                                                                    

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. .   

 

Nº 298/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,                                                                                                                              

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.   

 

Nº 299/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,                                                                                                                          

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.   

 

Nº 300/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.   

 

Nº 301/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 
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Nº 302/2020 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 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.  

 

Nº 303/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA,  

MOÇÃO DE APELO 

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

aos órgãos competentes, fortalecimento de ações e realização de estudos de para aumentar a segurança no 

trânsito de pedestres e veículos ao longo da Avenida Carlos Cavalcanti. 

 

Nº 304/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Sr. TIAGO MARQUES DO CARMO. 

 

Nº 305/2020 dos Vereadores DANIEL MILLA FRACCARO, DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO, 

JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, MAURICIO SILVA, PAULO BALANSIN e 

VINICIUS CAMARGO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 14 

RUDOLF POLACO: 2 

SARGENTO GUIARONE: 7 

PASTOR EZEQUIEL: 2 

GERALDO STOCCO: 1 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 

DANIEL MILLA: 1 

DIVO: 1 

FLORENAL: 1 

MAURÍCIO SILVA: 1 

PAULO BALANSIN: 1 

VINICIUS CAMARGO: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1492/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Ponta Grossa 

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 

instalação de  um Campo Society, uma Pista de Caminhada e um Parque Infantil na rua João Maximiliano 
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Pimentel com a rua Isaac, no Bairro Cará Cará. Esta reivindicação é justa e atende a necessidade de prática de 

esportes e lazer dos moradores. Essas são as razões pelas quais apresentamos esta Proposição, aguardando a 

compreensão e apoio dos Nobres Pares para a sua aprovação. 

 

Nº 1493/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Ponta Grossa 

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 o Patrolamento da Rua Republica de 

São Salvador, na altura da Rua Marcílio Dias , Vila Madureira, Nova Rússia. Esta reivindicação é justa e atende 

a necessidade de preservar a acessibilidade dos moradores .  Essas são as razões pelas quais apresentamos esta 

Proposição, aguardando a compreensão e apoio dos Nobres Pares para a sua aprovação. 

 

Nº 1494/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Ponta Grossa 

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 

instalação de redutores de velocidade na altura do número 1510 da rua Pernambuco, tendo em vista o índice 

pertinente de motoristas dirigindo em alta velocidade. Esta reivindicação é justa e atende a necessidade de 

preservar a segurança dos moradores .  Essas são as razões pelas quais apresentamos esta Proposição, 

aguardando a compreensão e apoio dos Nobres Pares para a sua aprovação. 

 

Nº 1495/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Indico a Mesa Executiva, de 

acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que sua Excelência determine aos órgãos competentes da 

municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar A LIMPEZA DO BUEIRO 

NA RUA PAILO FRONTIN, 324, BAIRRO ORFÃS.  

 

Nº 1496/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Indico a Mesa Executiva, de 

acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que sua Excelência determine aos órgãos competentes da 

municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar A LIMPEZA DO BUEIRO 

NA RUA PAILO FRONTIN, 324, BAIRRO ORFÃS. (DUPLICADA)  

 

Nº 1497/2020 do Vereador DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO, 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 para que seja feito Patrolamento e Cascalhamento na Rua: Maria do Rocio Brik na Vila Tania 

Mara no Bairro Jardim Carvalho. 

 

Nº 1498/2020 do Vereador DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO, 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 para que seja feito Patrolamento e Cascalhamento na Rua: Aroldo Schemberger na Vila Tania 

Mara no Bairro Jardim Carvalho. 

 

Nº 1499/2020 do Vereador DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

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

Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 
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municipalidade para que seja feito Patrolamento e Cascalhamento na Rua: José Serra Ribeiro na Vila Tania 

Mara no Bairro Jardim Carvalho. 

 

Nº 1500/2020 do Vereador DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO, 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 para que seja feito Patrolamento e Cascalhamento na Rua: Valentin Favarin na Vila Tania Mara 

no Bairro Jardim Carvalho. 

 

Nº 1501/2020 do Vereador DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO, 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 para que seja feito Tapa Buraco na Rua: Jaguapitã esquina com a Rua: Francisco Otaviano na 

Vila Palmeirinha no Bairro da Nova Rússia.  

 

Nº 1502/2020 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 serviços de patrolamento e cascalhamento ou pavimentação 

asfáltica na Rua Amazonas, localizada na Ronda. 

 

Nº 1503/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, 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 execução de serviços de manilhamento, patrolamento, cascalhamento, fresado ou colocação 

de asfalto na Rua João Pedro da Silva, entre as ruas Davi Pelissari e a Rua Padre Denis Quilty, Uvaranas. 

 

Nº 1504/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, 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 execução de serviços de manilhamento, patrolamento, cascalhamento, fresado ou colocação 

de asfalto na Rua Decio Vergani entre as ruas Alberto José Mezzomo e a Rua Padre Denis Quilty, Uvaranas. 

 

Nº 1505/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, 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 execução de serviços de manilhamento, patrolamento, cascalhamento, fresado ou colocação 

de asfalto na Rua Candido Borsato,  entre as ruas Padre Denis Quilty e a rua Davi Pelissari, Uvaranas. 

 

Nº 1506/2020 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 Felix Pacheco, Bairro 

Uvaranas. 

 

Nº 1507/2020 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 Buraco na Rua   Graciliano Ramos, entre  as 

ruas Antonio Rodrigues Teixeira  Jr. e  Av. Monteiro Lobato. 
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Nº 1508/2020 do Vereador DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO, 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 para que seja feito Patrolamento e Cascalhamento na Rua: Emerson Santiago no final da 

Avenida Anita Garibaldi na Vila Margarida no Bairro Órfãs. 

 

Nº 1509/2020 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 Buraco na Rua Padre Anchieta em Oficinas. 

 

Nº 1510/2020 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 Buraco na Rua Manoel Ferreira   no bairro de 

Uvaranas. 

 

Nº 1511/2020 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 patrolamento e aplicação de antipó na Rua Sebastião Paraná, entre as Ruas 

Chopinzinho e Ibaiti. 

 

Nº 1512/2020 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 Sebastião Paraná, entre as Ruas Chopinzinho e Ibaiti. 

 

Nº 1513/2020 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 os serviços de Tapa Buraco na Rua Rio de Janeiro, São José. 

 

Nº 1514/2020 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 os serviços de Tapa Buraco na Rua Bahia, São José. 

 

Nº 1515/2020 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 os serviços de Tapa Buraco na Rua Júlia Lopes, Orfãs. 

 

Nº 1516/2020 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 realize estudo sobre implantação de, pedalinhos no Lago de Olarias. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 24 

PAULO BALANSIN: 3 



 

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

 

PASTOR EZEQUIEL: 1 

DIVO: 6 

PIETRO ARNAUD: 4 

FLORENAL: 7 

GERALDO STOCCO: 2 

FELIPE PASSOS: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 10 de julho de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comentou sobre o sistema de saúde de Ponta Grossa, que 

chegou em um patamar preocupante, tendo 90% dos leitos de UTI ocupados. Salientou sobre uma matéria de 

certo jornal em que o Prefeito Marcelo Rangel alegou que Ponta Grossa pode dar suporte a Curitiba, em relação 

aos infectados pelo Covid-19, destacando que ele se coloca contra isso. Declarou que não precisamos de uma 

“bola de cristal” para mostrar que podemos ter problemas em nossa cidade, enfatizou que se acontecer o que o 

Prefeito quer, irá aumentar os problemas daqui e dispôs que Ponta Grossa é cidade polo e atende mais regiões 

próximas. Afirmou que o Prefeito pensa que aqui ninguém morre de Covid-19 e comunicou que mesmo com a 

Central de Leitos em Curitiba, os leitos de Ponta Grossa destinados a Ponta Grossa devem continuar sendo 

destinados a Ponta Grossa e demais regiões que já atendemos. 

VEREADOR DR. MAGNO: reiterou a fala do Vereador George Luiz de Oliveira, afirmando que o Prefeito 

Marcelo Rangel pode muito bem abrir mais leitos de UTI, já que recebeu dinheiro em relação ao Covid-19. 

Abordou sobre os respiradores, frisando que não é isso que vai salvar os pacientes, registrou que o melhor a se 

fazer é colocar as pessoas de bem para trabalharem e mencionou que qualquer decreto de lockdown a Câmara 

deve fechar também, já que ela não é essencial. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: enalteceu uma indicação e uma moção que foram aprovadas, em relação a 

estudos para haver canoagem e pedalinhos paras as famílias no Lago de Olarias. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=13/07

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

LEGISLATURA) 

   Aos treze 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, 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 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=13/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=13/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=


 

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

 

procedida a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 53/20 (Projeto de Lei nº 158/20, acompanhado de pedido 

para apreciação em regime de urgência, deliberado favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder 

Executivo a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 700.000,00, e dá outras providências. Of. nº 

1090/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 184/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 

120/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 185/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1204/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 188/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1205/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 210/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1206/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 219/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1217/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 209/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1218/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 211/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1219/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 187/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1221/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 222/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. DO FUNDO MERCADO DA 

FAMÍLIA - Of. nº 24/20, apresentando o relatório financeiro do Fundo Mercado da Família, referente ao segundo 

trimestre de 2020. Of. nº 930/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.709. Of. nº 932/20-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.728. Of. nº 955/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.733. Of. nº 956/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.736. Of. nº 997/20-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.721. Of. nº 1000/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.730. Of. nº 

1044/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.732. Of. nº 1045/20-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.734. Of. nº 1046/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.735. Of. nº 1050/20-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.741. Of. nº 1051/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 13.742. Of. nº 1052/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.745. Of. nº 1053/20-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.746. Of. nº 1054/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.753. Of. nº 

1055/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.754. Of. nº 1057/20-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.756. Of. nº 1062/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.749. DO 

VEREADOR RUDOLF POLACO - Projeto de Lei nº 152/20, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta 

Grossa ao Senhor ROBERTO RIBAS TAVARNARO. DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

- Projeto de Lei nº 153/20, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa, ao Senhor MAURO DALTRO 

BASTOS. DE TODOS OS SENHORES VEREADORES - Projeto de Lei nº 154/20, reconhece a produção, 

armazenagem, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio 

eletrônico, de produtos de saúde óticos como essenciais para a população do Município de Ponta Grossa, em 

estabelecimentos prestadores de serviços destinados à essa finalidade, em tempos de crises ocasionadas por 

moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. DO VEREADOR MINGO MENEZES - Projeto de Lei nº 155/20, 

denomina de CILMARA MANSANI WIECHETECK a Rua 1 do Loteamento Residencial Cândido Portinari, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade. DO VEREADOR FLORENAL SILVA - Projeto de Lei nº 156/20, concede Título 

de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor Dr. DAMASCENO ARAÚJO RIBAS. DO VEREADOR 

SGT. GUIARONE JÚNIOR - Projeto de Lei nº 157/20, denomina de Subtenente JOSÉ CORADIM DA SILVA, 

a Rua nº 06, do Residencial CÂNDIDO PORTINARI, Bairro Uvaranas, nesta cidade. DO VEREADOR JORGE 

DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 159/20, concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora 

DANIELE DE ANTONI CALIXTO STRACK. DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Emenda Modificativa 

ao Projeto de Lei nº 106/20, dando ao Art. 1º do projeto de lei epigrafado, nova redação, conforme especifica. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD - Moção de Aplauso nº 306/20, À Ilustríssima Senhora Professora Cleide 

Lavoratti, pelo exemplar desenvolvimento de suas atividades ligadas à área de Serviço Social, mais 

especificamente na defesa dos direitos da criança e do adolescente. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Moção de Aplauso nº 307/20, A ser encaminhada ao Sr. LAURO LOPES,  LIDER GRUPO DRIVERS 

MOTORISTAS DE APLICATIVOS. Moção de Aplauso nº 308/20, A ser encaminhada ao Sr. WILLIAN 

VARGAS DABROWA MIKOSZEWSKI,  LIDER GRUPO D.E.O.C. MOTORISTAS DE APLICATIVOS. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 309/20, Dirigida a Robson Willian Maciel de Souza, 

pela Ação Solidária “Quem tem põe! Quem não tem, tira...” que visa auxiliar as pessoas em situação de 

vulnerabilidade. DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO - Moção de Apelo nº 310/20, ao 
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, Sr. Daniel Anderson Milla Fraccaro e 

a respectiva mesa diretora para que desenvolva estudos visando a instalação de um instrumento eletrônico de 

divulgação dos atos (parlamentares e atividades realizadas pelo Poder Legislativo) para difundir perante a 

população a atuação deste legislativo na entrada da Câmara Municipal. DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA 

- Moção de Apelo nº 311/20, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, MARCELO 

RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, solicitando a organização do município por regiões ou setores, com o intuito 

de facilitar a execução de obras de melhoria e de serviços públicos, bem como, a disponibilização de equipes e 

maquinário permanentemente para atender a região de Uvaranas na execução de serviços de tapa buracos. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 312/20, Dirigida ao Secretário de Cidadania e Segurança 

Pública, Senhor Ary Lovato; ao coordenador do Procon da Prefeitura de Ponta Grossa, Senhor Leonardo 

Werlang; e a toda equipe do Procon de Ponta Grossa, por todo esforço e auxílio que resultou na aquisição de um 

novo elevador para o Edifício Guaíra. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Moção de Aplauso 

nº 313/20, A presente Proposição visa homenagear o senhor  “EDSON LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA”, pela 

dedicação, comprometimento e amor deste, que representa a classe dos Retificadores. Parabéns ao grande 

profissional, por doar sua vida pelo trabalho. Finda a leitura do Expediente, deu-se início às manifestações da 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO (em inscrição 

preferencial): Para comentar e agradecer as obras realizadas pelo Poder Executivo, lembrando que se passaram 

quatro anos de instalação da base da Guarda Municipal em Guaragi, referendando o trabalho dos moradores, 

empresários da região e apoio da Secretaria de Segurança Pública, onde se conseguiu reestruturar o imóvel em 

que está sediada e passou a prestar atendimento vinte e quatro horas  por dia. Registrou que em 2.012, na 

campanha do Prefeito Marcelo Rangel, em que fazia parte da base de apoio, estiveram no Residencial Gralha 

Azul, na casa da Presidente da Associação de Moradores, Lana - grande liderança na região, em que o alcaide 

assumiu compromisso para promover ligação daquele residencial ao Núcleo Habitacional Santa Tereza, 

considerando que existia somente um acesso à região, onde os moradores ficavam prejudicados quando existia 

movimentação no Centro de Eventos. Destacou que apesar de haver sido realizado em seu segundo mandato, 

tendo inaugurado a obra onde se fez presente no ato, verificando que existe uma curva que oferece perigo aos 

condutores de veículos, existindo lombadas no sentido Gralha Azul/Santa Tereza e depois subindo para o Santa 

Tereza, havendo necessidade da implantação de uma antes da referida curva, na descida, onde está elaborando 

requerimento solicitando essa providência com urgência. Outra situação que merece parabenizar ao Senhor 

Prefeito Municipal, com relação a Sala de Vacinação no Centro de Saúde do Gralha Azul, onde solicitou ao 

mesmo, contemplando anseio da comunidade, sendo aproximadamente nove mil famílias que serão atendidas. 

Referendou a ciclovia no Centro de Eventos até o final da via, onde solicitou no trecho em questão, hoje existindo 

uma no local. Irá continuar fazendo seu papel de oposição, sabendo portanto reconhecer quando boas obras são 

realizadas em prol da comunidade, afirmando ser essa a sua função como oposição e fiscalizador desta Casa de 

Leis. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Para registrar suas considerações quanto ao panorama do covid 19 

no Município e Estado, dizendo da incidência alta de casos, ocupando vários leitos de UTI e enfermaria, ainda 

com possibilidade de atendimento, onde se dá desde o mês de março, quando esta Casa de Leis foi fechada nas 

suas atividades. Registrou ações e comentários, onde escuta o gestor falar em rádio que devido ao aumento do 

número de casos, existe possibilidade de novos anúncios na próxima semana. Vê nos últimos três meses a 

postergação do que está acontecendo em todos os lugares, não somente no Brasil, como no mundo inteiro, onde 

fica triste ao observar comentários que as pessoas estão relaxando, questionando, onde o tempo inteiro atendem-

se as medidas dentro do possível, porém fica triste ao verificar que aqueles que decidem pelas pessoas têm seu 

rendimento assegurado em seu bolso. Quer ver as atitudes que serão tomadas, se for retirado o rendimento de 

um promotor de justiça ou juiz, ficando sem seu salário por um ou dois meses, se os mesmos mantém a questão 

de restrição. Citou que tem menos de trinta por cento da população que está com seu rendimento garantido, os 

demais tem que correr atrás de sua sobrevivência. Ressaltou ainda o fato da polícia estar indo atrás de pessoas 

de bem que se aglomeram, em vez daqueles que fazem o mal, como delinqüentes e ladrões, ocorrendo inversão 

de valores. Indagou o que precisa tomar em termos de decisão, para o comércio estar aberto e funcionando, 

ressaltando a necessidade de ter possibilidade de atendimento, estrutura médico/hospitalar. Cobrou o que foi 

colocado para atendimento ao covid-19, das verbas de vinte e dois milhões de reais que entrarão nos cofres 
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municipais, quantos novos leitos de UTI poderiam ser criados, enquanto estão penalizando os comerciantes. 

Ressaltou que a saúde precisa acontecer, continuando com problemas nos postos de atendimento, enquanto que 

nas clínicas e supermercados ocorrem aglomerações, colocando, porque não então abri-los mantendo o 

distanciamento. Como um dos oito pneumologistas da cidade, atendendo pacientes com covid todos os dias, 

tendo experiência pessoal para continuar prescrevendo medicamentos precocemente, disse porém que não 

contraiu a covid 19 devido a proteção: saber o que utilizar como máscara, álcool, distanciamento. Concluiu que 

tendo cuidado podem encarar a doença e não acabar com a economia de Ponta Grossa. VEREADOR PIETRO 

ARNAUD: Para manifestar sua preocupação com os reflexos da pandemia do novo coronavírus. Em aparte, o 

Vereador Magno Zanellato salientou, quando citou que os reflexos são de quem está fazendo a gestão da era da 

pandemia, das ações tomadas, sendo a primeira vez que está se lidando com a mesma de maneira que todo o 

mundo fica amedrontado e preso dentro de casa. Retomando, Pietro Arnaud comentou sobre situações que 

ocorreram na cidade, a primeira que envolve o Mercado Municipal, onde está fiscalizando a meses e recebeu 

cópia de minuta do pedido de rescisão contratual, chamando atenção, entendendo que está evidente que a 

Prefeitura Municipal descumpriu o contrato, omitindo-se em exigir caução de 0,5% como garantia de 

performance a qual tinha prazo máximo para ser entregue por parte da empresa Tecla Engenharia, de noventa 

dias, com valor de aproximadamente trezentos mil reais. Em informações oficiais recebidas em seu gabinete, 

destacou a primeira notificação exigindo a referida caução, a qual foi realizada duzentos e trinta e três dias após 

a assinatura do contrato. Disse ainda que não está batendo a justificativa municipal com relação a demolição do 

imóvel, onde recebeu da CPS um laudo de grande profissional, apontando de forma clara e evidente que não era 

necessária a derrubada do mesmo e segundo informação recebida da Prefeitura, ao realizar fiscalização, 

verificou-se que a Tecla Engenharia tinha demolido todo o prédio do Mercado Municipal. Segundo informou o 

município, estão verificando a possibilidade, onde não viu grande esforço em apurar os responsáveis, mas sim 

movimentação para rescindir o contrato. Está esperando mais documentos, onde pretende denunciar a situação 

ao Ministério Público do Estado do Paraná e em outras entidades e organizações, estudando ainda uma ação 

popular. Outro assunto, dizendo que acabou a celeuma de alteração de zoneamento feita no Distrito Industrial, 

onde as investigações que tem feito, como Estar Digital, alteração de zoneamento, Mercado Municipal envolve 

muito documento, reconhecendo a dificuldade nesse sentido. Informou que estudando áudios que recebeu das 

reuniões do Conselho das Cidades, o qual é consultivo e não está em consonância com o Estatudo das Cidades, 

pelo fato de não ter sido eleito pela Conferência Municipal das Cidades. Nesse sentido, disse ter verificado a 

presença de dez pessoas, enquanto a lei do Conselho Municipal das Cidades diz que o quórum para abertura e 

tomada de decisões é de metade mais um, ou seja, dez pessoas, citando que no dia em que foi alterado o 

zoneamento, esta Câmara foi ludibriada, pelo fato de existirem outras matrículas, tendo sido alterada a lei em 

cima das mesmas que não mais existem, dizendo ter segurança que a lei não tem mais validade. Outro detalhe, 

citando que na vigésima segunda reunião, contabilizaram como a décima pessoa o Dr. Deloir Scremin, Presidente 

da Prolar, porém o mesmo foi nomeado para participar efetivamente do referido conselho trinta e seis dias depois. 

Salientou ainda que a arquiteta que estava presente era suplente do Secretário Ciro, onde tinham oito pessoas 

para serem escolhidas no referido conselho, entendendo que não deveria ter sido instalada a referida reunião que 

alterou o zoneamento do Distrito Industrial, e que foram flagrantemente nulas as decisões que foram tomadas. 

Outra informação: o representante da PROLAR João Carlos em outras oportunidades havia se manifestado 

publicamente na referida reunião, muito preocupado com essa alteração. Com base nessas informações, espera 

que o Senhor Prefeito revogue a matéria em questão. VEREADOR FLORENAL SILVA: Somou-se em partes à 

manifestação do Doutor Magno Zanellato, entendendo estar na hora de reabrir o comércio na cidade, onde 

existem muitos empresários com crise financeira, com desempregos sendo gerados no momento em que se vive 

a pandemia, porém tem muito que comemorar, estando o município vivendo situação boa quanto a parte técnica 

dos hospitais, ainda não estando totalmente lotados, existindo porcentagem de leitos de UTIS, em função do 

reflexo bom das ações tomadas em fevereiro/março. Manifestou o prazer em ser vereador e poder presenciar as 

ações que foram feitas na cidade, principalmente no Bairro de Uvaranas, com diversas vias pavimentadas, 

escolas reformadas, reinauguradas, aumentadas, muitos campos de society, ligações de vias, postos de saúde, 

apesar da dificuldade do profissional médico, de certa forma estando atendendo - uma das obras mais vultuosas 

da cidade, a restauração da Avenida Carlos Cavalcanti, estando no final, crendo que em quinze ou vinte dias fica 
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totalmente pronta, com mudança de sentido, estando sendo pintada a ciclovia, atendendo anseio da maioria do 

comércio, para confeccionar do lado esquerdo, sentido centro/bairro, a fim de evitar que os veículos do transporte 

coletivo, assim como pedestres venham a atrapalhar os ciclistas. Comentou sobre o afastamento de porcentagem 

alta de funcionários públicos que tem mais de sessenta anos de idade em função do coronavírus, onde semana 

passada solicitou ao Prefeito Municipal para que promova mudanças no decreto prefeitural, no sentido de que 

os médicos voltem a trabalhar, em caso específico no posto de saúde de Uvaranas, considerando que o povo 

ficou desassistido, tendo mudado o decreto e o mesmo voltou a trabalhar, tudo isso considera bom para a cidade, 

o bairro e às vilas. VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR: Parabenizou todos os socorristas pela passagem 

de seu dia no final de semana, sabendo da importância dos profissionais no dia a dia da população, destacando 

que sem os mesmos, muitas vidas seriam perdidas. Parabenizou novamente toda a equipe do Pelotão de Choque 

e Canil, onde estará sendo aprovada nesta data moção de aplauso dirigida a André Luiz Antonio, Edson Budny, 

Augusto Dubiel, Soldado Karoline Taborda, Marcos Almeida e Rafael dos Santos pela apreensão de drogas que 

realizaram dias atrás na cidade, estendendo seus cumprimentos à Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda 

Municipal que atuam vinte e quatro horas na cidade. Relatou sobre a visita que fez junto ao Aterro Botuquara, 

com o intuito de fiscalizar diversas situações, tendo sido surpreendido onde o porteiro solicitou documento 

lavrado pelo empresário Marcos Borsato, comprovando autorização para adentrar ao mesmo, e após esperar a 

ligação telefônica feita ao superintendente, não foi autorizado a entrar no local. Considerou vergonhosa a 

situação, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal para retirar o referido empresário do aterro, dizendo que não 

faz cumprir determinações quanto ao passivo existente, solicitando ajuda dos Senhores Vereadores, 

independentemente da base ou situação ao governo. Clamou à imprensa para desmascarar situação, querendo 

entender o que está estar por trás dos bastidores, pedindo auxílio também do Promotor do Meio Ambiente, Dr. 

Honorino, com objetivo de cobrar ao Poder Executivo, ressaltando existir duas lagoas de decantação para 

acomodar chorume, escorrendo a céu aberto, poluindo o meio ambiente. Outra situação, citando matéria do 

Jornal da Manhã, dando conta que está chegando a solução quanto  a abertura do comércio e escolas, através da 

utilização de aparelho que emite radiação ultra violeta e que realiza desinfecção de ambientes, com tecnologia 

alemã, lembrando que John Barber esteve dias atrás nesta Casa, divulgando a respeito do citado equipamento, 

existindo possibilidade de utilizar tecnologia nacional. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Para falar da 

denúncia que chegou a seu gabinete, relacionada a vias pavimentadas no Município que teriam sido contratadas 

pela CPS - Companhia Pontagrossense de Serviços e executadas por outra fonte de recursos, no caso, o FINISA. 

Lembrou haver cobrado semana que passou o cumprimento da lei referente a divulgação das ruas constantes 

para ser pavimentadas, por ordem cronológicas dos contratos na cidade, cuja qual não existia no site da CPS por 

um bom período, e que agora a mesma iniciou tal divulgação. Notou ainda de segunda para quarta-feira, quando 

entrou no site da CPS, onde tinham quatro trechos de rua que estavam assinaladas: Aviador Frare Batista, Helena 

Nastas Sallum e Bocaiúva do Sul, onde sua assessoria questionou o que seria tal assinalação que até então não 

tinham no começo da semana, tendo sido informadas que se tratavam de vias a ser pavimentadas via FINISA a 

pedido de alguns vereadores. (No momento da aprovação do programa do FINISA, pediu o cumprimento da 

legislação vigente). Disse nesse sentido que devem ser reembolsados todos os moradores que pagaram via CPS, 

considerando que as obras foram realizadas via recursos do FINISA. Irá assim solicitar urgentemente o retorno 

das mensalidades pagas à CPS desde 2.018 até a presente data. Finda a Comunicação Parlamentar, foi anunciada 

a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

144/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

703.472,00, e dá outras providências: 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, 

Vincícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Foi aprovada a solicitação verbal feita pelo Vereador George 

Luiz de Oliveira, ficando justificada a sua ausência na votação da matéria, em função de estar prestando 

atendimento em seu Gabinete Parlamentar. PROJETO DE LEI Nº 146/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 70.000,00, e dá outras providências: APROVADO, 

com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo 
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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 28/20 (Vereador Rogério Mioduski), concede Título de Cidadão 

Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS: 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, 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 George Luiz de Oliveira e Pietro Arnaud, esse em função de apresentar 

falha técnica no sistema de votação. 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, 

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. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 113/20 (Vereador Daniel Milla 

Fraccaro), dispõe sobre a classificação da visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual, e dá outras 

providências: RETIRADO PARA VISTAS, por cinco dias, a pedido do Vereador Magno Zanellato. PROJETO 

DE LEI Nº 117/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a promover composição amigável com 

Acylino Luiz Chemin & Cia. Ltda. ME, para fins de indenização por desapropriação amigável objeto do Decreto 

nº 14.630/2018: RETIRADO PARA VISTAS, por dois dias, através de solicitação feita pelo Vereador Celso 

Cieslak, o qual foi aprovado com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes, Eduardo 

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

Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rudolf Polaco e Walter José de Souza - Valtão. 

Recebeu votos contrários dos Vereadores Divo, Dr. Zeca, Felipe Passos, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 

Maurício Silva, Professora Rose, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. EM DISCUSSÃO ÚNICA - 

Foram APROVADAS: Moções nºs 292, 293/20, do Vereador Rudolf Polaco; 294, 295, 296, 297, 298, 299, 

300/20, do Vereador Sgt. Guiarone Júnior; 301/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 302/20, do Vereador 

Geraldo Stocco; 303/20, do Vereador Jorge da Farmácia; 304/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 305/20, 

dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Florenal Silva, Maurício Silva, Paulo Balansin e Vinícius Camargo. 

Fica registrada a abstenção do voto do Vereador Eduardo Kalinoski à Moção nº 305/20. Indicações nºs 1492, 

1493, 1494/20, do Vereador Paulo Balansin; 1495, 1496/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1497, 1498, 

1499, 1500, 1501; 1508/20, do Vereador Divo; 1502, 1503, 1504, 1505/20, do Vereador Pietro Arnaud; 1506, 

1507; 1509, 1510; 1513, 1514, 1515/20, do Vereador Florenal Silva; 1511, 1512/20, do Vereador Geraldo 

Stocco; 1516/20, do Vereador Felipe Passos. Encerrada a votação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente abriu 

espaço para manifestações no PEQUENO EXPEDIENTE - Manifestaram-se os Vereadores GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA: Chamou atenção em função do sistema de saúde de Ponta Grossa, dizendo que chegou-se a um 

patamar preocupante, com noventa por cento das UTIs comprometidas, amplamente divulgado através dos 

veículos de comunicação. Informou haver comentado em sessão anterior a respeito do anúncio do Senhor 

Prefeito Municipal, em que poderia dar suporte a pacientes de Curitiba, em função da covid - 19, através de 

matéria divulgada no Portal de Notícias A Rede e no Jornal da Manhã de 25/06.  Naquela oportunidade, colocou-

se imediatamente contra, tendo sido criticado por determinadas pessoas, dizendo que naturalmente teriam 

problemas em nossa cidade, crendo que se confirmasse a notícia, Ponta Grossa estaria em situação alarmante, 

preocupante e certamente alguma providência daria para tomar, de qualquer forma a Prefeitura e Secretaria de 

Saúde iria necessitar de auxílio do Secretário Beto Preto, de Saúde do Estado do Paraná e muita outra ajuda 
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ainda, considerando o município ser cidade pólo, que atende outras cidades. Entende que talvez o prefeito tenha 

escutado ou alguém lhe abriu os olhos, pois o que estava fazendo era um crime para a cidade, embora o sistema 

seja único, de saúde e as vagas sejam administradas pelo Estado, mesmo assim os que tem disponibilidade em 

Ponta Grossa tem que ficar para a região dos Campos Gerais, sob pena de chegar no colapso, se tivesse calado e 

deixasse ao bel prazer em trazer pacientes para cá. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Somando à 

manifestação do Vereador George Luiz de Oliveira, citou que em Ponta Grossa a atenção à saúde é semiplena 

onde teriam a incumbência de prestar atendimentos a outras enfermidades. Disse que da mesma maneira que o 

estado é responsável pelo covid-19, colocando vinte vagas de UTI no Hospital Regional, não exime o Prefeito 

de Ponta Grossa a abrir mais dez ou vinte leitos, considerando que irá receber quarenta e quatro milhões de reais 

de recursos para tal finalidade, tendo recebido até então, vinte e dois milhões. Acredita que se abrir mais vinte 

vagas, somando as que tem no Hospital Regional, terá uma ocupação de noventa por cento ou quarenta por cento, 

acabando o problema, ressaltando que tudo o que está direcionando à abertura do comércio é o fato de se ter 

retaguarda, atender pacientes para que não fiquem sem respirador. Citou que a melhor medida a tomar é colocar 

pessoas de bem para trabalhar e cuidar de sua vida com os devidos cuidados que tem de ter. Citou que o gestor 

tem que dar condições para atendimento das pessoas e ter insumo e incentivar o comércio e atividade econômica 

do Município, não havendo necessidade de se promover fechamentos de atividades. VEREADOR FELIPE 

PASSOS: Enalteceu a aprovação da Indicação de sua autoria, de nº 1516,  referente a estudos por parte do Poder 

Executivo, no sentido de se ter canoagem e pedalinhos no Lago de Olarias, ressaltando a cidade de São Leopoldo, 

RS onde atletas praticam o esporte, com grande ênfase nas competições. Não havendo mais assuntos a tratar, o 

Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia quinze 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 treze de julho de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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