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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 15/07/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: lamentou pela situação que aconteceu em Curitiba, em relação aos 

órgãos que fazem a fiscalização do Covid-19 nas igrejas, realçando que foi um abuso o que fizeram e declarou 

que não tem bandido dentro das igrejas, frisando que era só ter conversado com o pastor de lá que tinham 

resolvido o problema. Agradeceu todos os policiais militares que tem sido responsáveis e respeitam os líderes 

religiosos e parabenizou a polícia militar, a guarda municipal, os fiscalizadores de Ponta Grossa e o Prefeito 

Marcelo Rangel, afirmando que eles têm sensibilidade quanto a isso em nossa cidade. Observou que 

infelizmente muitos empresários em Curitiba não aguentaram e acabaram fechando seus negócios, registrou 

não concordar com os bancos que não tem atendimento, destacando que para ser atendido todos ficam 

aglomerados na frente do local e comunicou ainda que é contra o horário dos comércios e que os bancos 

deveriam aumentar seus horários de atendimento. Pontuou sobre quem tem salário garantido e não quer que 

abram o comércio, ressaltando que para essas pessoas é fácil falar que não deveriam flexibilizar, garantiu que 

ele não é irresponsável e devemos seguir certas medidas, como o distanciamento. Evidenciou que as pessoas 

estão morrendo economicamente e espiritualmente, pronunciou que isso é uma “coisa do inimigo”, já que não 
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dá nem para abraçar as pessoas, mas enfatizou que a família pode se abraçar, já que todos precisam um dos 

outros e concluindo sua fala, ponderou que em Ponta Grossa todos então sendo respeitados. 

VEREADOR RUDOLF POLACO: comentou sobre um projeto, oriundo da Prefeitura, relacionado a  

liberação de crédito para as micro e pequenas empresas do nossos município e alegou entender que esse projeto 

de lei pode ser votado na Câmara e beneficiaria vários empresários da nossa cidade, evidenciando que é um 

projeto para todos os setores da nossa economia. Declarou que continuará trabalhando nisso, mencionou que 

ficou sabendo que o projeto foi retirado por questões jurídicas pela Procuradoria do nosso município e torce 

para que ele venha logo para a Câmara e possamos aprová-lo. Comunicou que todos estão sofrendo e devemos 

trabalhar para ajudar essas pessoas. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: solicitou um minuto de silêncio, para todas as pessoas que 

faleceram por conta do Covid-19 e também mais responsabilidade do poder público em relação a isso. Declarou 

que alheio a tudo isso, estão acontecendo duas brigas muito grandes em Ponta Grossa, registrou que uma delas 

é a disputa de poder entre o Prefeito Marcelo Rangel e o Deputado Plauto Miró, e a outra é uma briga dele 

contra a Ponta Grossa Ambiental e a Prefeitura. Abordou sobre a disputa do Prefeito, em que já rolou até 

traição, salientou sobre partidos e afirmou que o Prefeito ameaçou, em sua rádio, o Deputado Plauto, já o 

Deputado, na rádio pontagrossense, rebateu e garantiu que quem vai preso é o Prefeito de Ponta Grossa. 

Comentou sobre sua briga com a Ponta Grossa Ambiental e mencionou sobre um processo relacionado a isso. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: reiterou a fala do Vereador George Luiz de Oliveira, afirmando que está 

muito preocupado com algumas situações de Ponta Grossa. Dispôs sobre o Diário Oficial, destacando sobre as 

exonerações que aconteceram, pontuou sobre a vingança do Prefeito Marcelo Rangel por questões políticas e 

alegou que se o Prefeito exonera é porque não precisa do cargo, e se nomear de novo irá ficar muito estranho, 

podendo a Câmara entrar com uma ação contra isso. Relatou sobre o Mercadão Municipal, que é um escândalo 

em Ponta Grossa, mencionou sobre os vários documentos que recebeu da Prefeitura relacionados a isso e 

lamentou profundamente que estamos chegando ao final de um governo com várias situações lamentáveis. 

Registrou que a despesa de pessoal tem extrapolado todos os limites e devemos economizar e abordou sobre a 

entrevista que o Prefeito deu a D’Ponta News sobre o preço da construção do terminal da Santa Paula. Enfatizou 

que o Prefeito se esconde em sua rádio e o desafiou a ir prestar contas sobre os serviços que suspostamente ele 

está prestando a Ponta Grossa.  

VEREADOR FLORENAL: declarou que o reflexo da eleição e da pandemia já estão por aí, mencionou sobre 

seu respeito muito grande pelo empresário Márcio Pauliki e o Deputado Plauto Miró e comunicou que prefere 

ficar longe dessas brigas que estão acontecendo. Dispôs que Ponta Grossa vive um momento de destaque 

nacional, tanto que o Prefeito Marcelo Rangel foi convidado a dar uma palestra fora do País, para falar sobre 

os procedimentos e as ferramentas que foram usados para combater o Covid-19, já que aqui deu muito certo, 

destacando que só dois Prefeitos do Brasil foram convidados. Afirmou que ele, mais do que ninguém, quer o 

comércio aberto, frisando ser triste ver sua churrascaria com várias cadeiras amontoadas em um canto e alegou 

querer todos os seguimentos de mercados abertos. Observou que nesse momento o caos social ainda não está 

nas ruas porque o Governo Federal está bancando o auxílio a muitas famílias, mas ressaltou que vê pela frente 

o caos social, porém torce para que esteja errado e citou que assim que terminar o mês de julho Ponta Grossa 

irá voltar ao normal. Informou que a candidata do Prefeito é a vice dele, Elizabeth Schmidt, realçando que não 

há nada para denegrir ela e comentou sobre o trabalho deles que já vem dando certo a oito anos. Expôs ser 

impressionante o desenvolvimento e a qualidade de vida que houve nesses oito anos de Governo Marcelo 

Rangel, evidenciou que muitos pedidos não foram atendidos, mas muitas outras coisas foram realizadas e 

parabenizou os secretários que aceitaram continuar no Governo, enfatizando sobre o bom trabalho deles. Cedeu 

a palavra ao Vereador Dr. Magno que salientou sobre a sensibilidade do Vereador Florenal em sua fala, em 

relação as pessoas que estão passando por necessidades, ponderando que essas pessoas precisam trabalhar, mas 

que não vê ninguém pedindo ao Governo para elas trabalharem. O Vereador Florenal registrou que está 

conversando com o Prefeito e que solicita todo dia a abertura do comércio. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: cedeu a palavra ao Vereador Geraldo Stocco que solicitou ao 

Vereador Florenal para que o Prefeito Marcelo Rangel envie o projeto, relacionado ao crédito aos empresários,  
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novamente a Câmara, afirmou que não há inconstitucionalidade nele e que pessoas estão passando por muitas 

necessidades, frisando não saber o porquê do Prefeito ter retirado esse projeto. O Vereador Sargento Guiarone 

abordou sobre uma moção que está fazendo, a respeito da solicitação para a abertura da rodoviária, alegou que 

as viagens não pararam e mencionou sobre a utilização do álcool em gel e das máscaras. Apontou sobre a 

dificuldade que estão passando as empresas de ônibus e comunicou que a abertura da rodoviária traz um bom 

retorno financeiro a Ponta Grossa. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que declarou que a partir do momento 

que o Prefeito tomar a decisão de voltar a rodoviária, poderá haver um controle muito maior, de quem entra e 

quem sai da nossa cidade, do que se tem agora, e concordou que já está na hora de abrir, mas com o devido 

controle, destacando que muitas pessoas pegam ônibus fora da rodoviária sem controle nenhum. O Vereador 

Sargento Guiarone comentou sobre o descontrole que está havendo. O Vereador Celso Cieslak parabenizou 

o Vereador Sargento Guiarone pelo projeto sobre o álcool em gel, que não foi aprovado, mas informou que 

ontem o Prefeito colocou em todos os terminais recipientes com álcool em gel e relatou sobre a modernização 

dos ônibus, em que as duas empresas de Ponta Grossa não conseguiram fazer ainda. O Vereador Sargento 

Guiarone registrou que isso é referente a segurança nessa calamidade pública, e concluindo sua fala, pontuou 

sobre o Aterro do Botuquara e o Mercadão Municipal. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 15/07/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 
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Projeto de Lei Ordinária nº 450/2019: 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Doutora ELAINE MARTINS GONÇALVES. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 467/2019: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor APARECIDO DA SILVA ARAÚJO. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

Projeto de Lei Ordinária nº 95/2020: 

Denomina de MARIA EDUARDA STACHOWIAK a Rua “A”, do Loteamento Bairro Novo, Bairro Neves, 

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: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 

Projeto de Lei Ordinária nº 102/2020: 

Denomina de CERLI DAS GRAÇAS GARCIA a Rua nº 06, do Loteamento Jardim Boreal 2, situado na Vila 

Borato, Bairro Piriquitos, 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: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 105/2020: 

Renomeia as vias públicas que especifica e altera a respectiva legislação de outorga de nome. 

 

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

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 15 (QUINZE) DIAS – VER. RICARDO ZAMPIERI: 17 FAVORÁVEIS – 3 CONTRÁRIOS – 0 

ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
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EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 306/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 307/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Sr. LAURO LOPES,  LIDER GRUPO DRIVERS MOTORISTAS DE APLICATIVOS. 

 

Nº 308/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Sr. WILLIAN VARGAS DABROWA MIKOSZEWSKI,  LIDER GRUPO D.E.O.C. 

MOTORISTAS DE APLICATIVOS. 

 

Nº 309/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 310/2020 do Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO,  

MOÇÃO DE APELO 

Ao 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.  

 

Nº 311/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 312/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 313/2020 do Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao senhor “EDSON LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA”,pelos trinta e cinco anos de Serviços na 

Usinagem de Cabeçotes na empresa Pontagrossense RETIMAQ, prestando  relevantes serviços no setor.  

 
MOÇÕES APROVADAS – 8 

PIETRO ARNAUD: 1 
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PASTOR EZEQUIEL: 2 

FELIPE PASSOS: 2 

VALTÃO: 1 

MAURÍCIO SILVA: 1 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 1 

_________________________________________________________________________ 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1517/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Senho 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, que tome providências objetivando o asfaltamento da Rua Sebastião Paraná, entre Rua 

Marechal Bermann e Rua Chopinzinho, Bairro Ronda. 

 

Nº 1518/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, 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, que tome providências objetivando o reparo em bueiro que se encontra sem tampa, localizado 

na Rua Júlia Wanderley, altura do número 1150. 

 

Nº 1519/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, 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, que tome providências objetivando o reparo no bueiro que se encontra sem tampa, gerando 

erosão. O bueiro está localizado na Rua Fernandes Vieira, altura do número 197, esquina com a Rua Almiro 

Escobar, Jardim Maracanã. 

 

Nº 1520/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, 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, que tome providências objetivando a substituição da iluminação de lâmpada halógena por 

lâmpada de LED, por toda extensão da Avenida Eunice dos Reis, Jardim Barreto, próximo ao Lago de Olarias. 

 

Nº 1521/2020 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 limpeza na altura do 

número 479 da rua Ricardo Wagner, no bairro Olarias. 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 1522/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a implantação  de  redutores de velocidade ”lombada” ao longo da Rua Gen. 

Barbedo, Colônia Dona Luiza. 

 

Nº 1523/2020 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 
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excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência o serviço de recuperação do pavimento na Rua Franco Grilo nas 

proximidades do parque de máquinas em Oficinas. 

 

Nº 1524/2020 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 manutenção (troca de lâmpadas) nos postes de 

energia elétrica ao longo  da Rua Valério Ronchi, Bairro Uvaranas 

 

Nº 1525/2020 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 manutenção (troca de lâmpadas)ao longo da Av. 

Dom Geraldo Pellanda, no bairro de Uvaranas. 

 

Nº 1526/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a pintura de faixa para pedestres na Rua Andrade Neves, cruzamento com a 

Rua Vicente Espósito. 

 

Nº 1527/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a pintura de faixa para pedestres na Av. José Primor com a Rua Andrade Neves, 

Uvaranas. 

 

Nº 1528/2020 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 Recuperação de Pavimentação da Rua Januário de 

Nápoli, entre a Rua Aleixo Barszcz e a Av. José Primor, Uvaranas. 

 

Nº 1529/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

Oliveira determine junto aos departamentos competentes da Administração Municipal, providências 

objetivando ”MELHORIA DE VIA” na Rua Marcilio Luiz Mezzomo - Boa Vista, nesta. 

 

Nº 1530/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Alto 

Paraná, Vila Santo Antonio. 

 

Nº 1531/2020 do Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, providências objetivando a realização de estudos para 
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implantação de redutores de velocidade  recente via de ligação entre o Conjunto Habitacional Gralha Azul e o 

Núcleo Santa Tereza, sobretudo no declive de aproximadamente 1.500 metros de via entre as Ruas Lagoa 

Dourada e Vila Velha, ambas no Conjunto Habitacional Gralha Azul, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 15 

GERALDO STOCCO: 4 

PAULO BALANSIN: 1 

FLORENAL: 8 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 

VALTÃO: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 14 de julho de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: afirmou que se não fosse as redes sociais ninguém saberia o 

que acontece na Câmara e comentou sobre a briga do Prefeito Marcelo Rangel com o Deputado Plauto Miró, 

destacando que isso é lamentável e deve ser investigado. Mencionou sobre os cargos, frisando que neles não 

devem ser mais empregados ninguém, salientou sobre as pessoas que passam necessidades e não tem nem água 

em suas casas, realçando que não tem como pedir higiene as pessoas, sendo que algumas não tem nem 

saneamento básico e pontuou sobre o Márcio Pauliki. 

VEREADOR DR. MAGNO: declarou que escutou o Prefeito Marcelo Rangel na rádio alegando estar 

providenciando alguns leitos a mais, relacionados ao Covid-19. Afirmou que recursos tem vindo para nossa 

cidade e relatou que a pandemia não gera nada, mas sim as consequências das gestões que geram problemas. 

Comunicou ser difícil escutar comentários de que ele não está preocupado com isso e não está na linha de frente, 

frisando ser isso o contrário, e que ele está muito a linha de frente, tanto no atendimento privado quanto no 

público e pronunciou ainda que está preocupado com os cidadãos que precisam ter renda. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: alegou que a Prefeitura mentiu para a Câmara, em relação ao projeto de 

crédito aos empresários e citou um artigo, afirmando que em calamidades públicas isso pode ser feito. Declarou 

que em situações como essa o Prefeito não precisa respeitar a questão financeira dos gastos em sua administração, 

destacou que esse projeto vem para auxiliar as pessoas, parabenizou todas as pessoas envolvidas nesse projeto e 

registrou estar trabalhando para reverter o que aconteceu. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: dispôs que a Câmara precisa estar muito atenta aos movimentos da empresa 

Ponta Grossa Ambiental, comentou sobre esse assunto e abordou sobre o desespero do Governo Municipal 

quando se fala do contrato com essa empresa. Cedeu a palavra ao Vereador George Luiz de Oliveira que 

pontuou sobre a PGA e mencionou sobre o crime de improbidade administrativa do Prefeito Marcelo Rangel. O 

Vereador Pietro Arnaud afirmou que ninguém tem o direito de fazer um contrato assim, sem licitação e ainda 

em final de governo, destacando que deve ser feita uma auditoria nesses tipos de contratos. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: solicitou a colocação de alguns projetos para as próximas sessões e 

parabenizou a Autarquia Municipal e todo pessoal que trabalhou em vistas dos sinaleiros com mais acessibilidade 

para as pessoas que tem dificuldade visual em Ponta Grossa. 
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ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=15/07

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

LEGISLATURA) 

   Aos quinze 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,  o Vereador Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente, com as ausências justificadas 

dos Vereadores Mingo Menezes e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro-Secretário, presentes os Vereadores 

Celso Cieslak, Divo, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, 

Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. À hora 

regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anteriormente 

realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida a leitura do Expediente que se encontrava 

sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 

49/20 (Projeto de Lei nº 163/20), altera a Lei nº 8.432, de 29/12/2005. Mensagem nº 50/20 (Projeto de Lei nº 

164/20), declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação 

Infantil Professora Janice Gonçalves Oliveira. Mensagem nº 51/20 (Projeto de Lei nº 165/20, acompanhado de 

pedido para apreciação em regime de urgência), altera a Lei nº 13.345, de 03/12/2018, conforme especifica. 

Nesta ocasião, o Senhor Presidente orientou aos demais pares, quanto a necessidade de se rejeitar o referido 

pedido de apreciação em Regime de Urgência à matéria em questão, tendo em vista a vigência do período 

eleitoral, não possibilitando efetuar tal votação em função de não serem elaborados os respectivos pareceres 

dentro do prazo, recomendando a votarem contrário. Colocando o mesmo em votação, foi REJEITADO, com 

votos contrários dos Vereadores  Celso Cieslak, Divo, Eduardo Kalionski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

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

Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes 

Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Mingo Menezes e Dr. Zeca. Of. nº 1048/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 13.739. Of. nº 1074/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.761. Of. nº 1161/20-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.737. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 160/20, 

denomina de MARCIA GUIMAR DE ALMEIDA COUTO a via pública municipal que menciona. Projeto de 

Lei nº 161/20, dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento dos alvarás de localização e funcionamento 

dos estabelecimentos que especifica. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 162/20, institui no 

Calendário Oficial do Município de Ponta Grossa o "Dia do Lazer Acessível". Projeto de Lei nº 167/20, autoriza 

a criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no Município de Ponta Grossa e dá outras providências. 

DA MESA EXECUTIVA - Projeto de Resolução nº 03/20, dispõe sobre a cessão de servidores da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa, conforme especifica. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 

314/20, Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que sejam realizadas 

práticas básicas de canoagem no Lago de Olarias, incluindo escola de instrução ou projeto educacional de contra 

turno escolar. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 315/20, Dirigida a Igreja Cristã 

Renovo pelo projeto Especiais Kids, projeto o qual tem por objetivo trabalhar com crianças e adolescentes 

especiais, mostrando o caminho da fé, não apenas para estes, mas também para os familiares que muitas vezes 

se encontram desamparados pela sociedade por não se sentirem pertencentes ou encaixados de alguma forma. 

Moção de Apelo nº 316/20, Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que 

haja celeridade no Projeto de Lei sobre a manutenção da remuneração de 100 por cento da bolsa dos estagiários, 

conforme nota do dia 02 de Julho de 2020. DO VEREADOR DR. ZECA - Moção de Aplauso nº 317/20, Dirigida 

à Nádia e seu marido Wilson de Castro Menezes Neto criadores do projeto Sol Doando Amor, o qual 

confeccionam perucas a partir de mechas de cabelos doados para mulheres em tratamento do câncer em Ponta 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=15/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=15/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Grossa e região dos Campos Gerais. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento, solicitando para que seja 

justificada a sua ausência na presente sessão (15/07/2020), por estar em consulta médica em Curitiba. Colocado 

em discussão e votação, foi aprovado o referido requerimento. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - 

Requerimento, solicitando para que seja justificada a ausência do Vereador Mingo Menezes na presente sessão 

(15/07/2020), por estar em atividades parlamentar. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. 

Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador Geraldo Stocco, disse que em função de haver recebido 

informação de que a Prefeitura Municipal retirou nesta data projeto de lei protocolado no dia treze do mês em 

curso, objetivando avalizar a abertura de linha de crédito para microempreendedores, pessoas de baixa renda e 

outras que estão necessitando de ajuda diante da pandemia e, nesse sentido, analisando a lei eleitoral em período 

de calamidade pública, citou existir brecha para poderem aprovar projeto desta natureza, solicitando explicações 

do Senhor Presidente. Em resposta o Senhor Presidente anunciou haver sido protocolado o referido projeto de 

lei em data anterior, onde analisando com o Departamento do Processo Legislativo e Procuradoria desta Casa, 

considerando a recomendação do Ministério Público, manifestou que esta Câmara Municipal entendeu que não 

seria um período adepto a votação, recomendando ao Senhor Prefeito Municipal a não votar nesse momento. 

Informou que analisou ainda a situação da calamidade pública municipal, existindo prerrogativa, até pareceres 

dos procuradores municipais, porém como vinha em regime de urgência e como tem essa preocupação, solicitou 

ao prefeito a retirada até que se tenha um parecer do Ministério Público em relação ao projeto em questão e 

assim que tiver manifestação favorável, solicitará ao Senhor Prefeito para protocolá-lo novamente. O Vereador 

Geraldo insistiu, dizendo entender, porém diante da situação de urgência, que devem ser chamados os 

procuradores a se manifestar perante os Senhores Vereadores e para o Ministério Público se posicionar ainda 

esta semana. Em resposta, o Senhor Presidente disse que primeiramente entende a preocupação dos 

parlamentares, até sendo favorável ao referido projeto de lei, porém tem a responsabilidade eleitoral e ainda há 

necessidade de parecer do Ministério Público com relação a projetos desta natureza, assim como outros dos quais 

terá o cuidado em colocar em apreciação para que os vereadores não possam ser responsáveis eleitoralmente por 

votações que não são adeptas ao momento. Assim que tiver manifestação do Ministério Público, colocará o 

mesmo em votação. Também em questão de ordem, o Vereador Pastor Ezequiel Bueno solicitou espaço de tempo 

para proceder a entrega de quatro moções de aplauso aos servidores da Gerência de Saúde Mental que atuam nos 

níveis estratégicos dentro da Fundação Municipal de Saúde, planejamento em conjunto com as demais diretorias 

da área de saúde tanto municipal como estadual, fazendo a gestão dos CAPS e do Ambulatório de Saúde Mental, 

em consonância com a Política Nacional de Saúde Mental. Também ao Servidor Tiago Marques do Carmo, 

Ouvidor da Fundação Municipal de Saúde, Educador Social, juntamente com Bibiani Polli Stanger Rosa, Elaine 

Peclat Bastos e Júlian Felip, registrando a contribuição que têm feito à cidade, sendo forma pequena que esta 

Casa pode fazer com esses profissionais da área de saúde. Nesta oportunidade, ainda se manifestou o Vereador 

Divo, parabenizando o Vereador Pastor Ezequiel pela proposição em questão, lembrando que foi o primeiro a 

apresentar moção à equipe de saúde mental. O Senhor Presidente parabenizou aos servidores presentes na Casa, 

convidando-os a receber a homenagem do propositor acompanhado dos membros da Mesa Executiva, defronte 

as bandeiras. Retomados os trabalhos da presente sessão, anunciou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para criticar ato que aconteceu em Curitiba em que várias viaturas 

da Guarda Municipal e Polícia Militar, além de órgãos que fazem fiscalização quanto a situação da COVID-19 

estiveram em uma igreja, autuando aos fiéis presentes, defendendo no entanto tais instituições dizendo que 

receberam ordens emanadas do Prefeito de Curitiba, considerando abusivo o que ocorreu, entendendo que 

deveriam ter conversado com o pastor que teria sido resolvida a situação. Agradeceu a Polícia Militar na pessoa 

do Coronel Beserra e em seu nome a todos os policiais militares de nossa cidade, que tem sido responsáveis no 

atendimento às ocorrências, respeitando aos pastores e líderes religiosos. Nesse sentido, parabenizou também a 

Guarda Municipal na pessoa do Secretário Ari Lovatto, em Viteck, comandante e todos os guardas, pela 

sensibilidade e respeito com os líderes espirituais. Assim também, cumprimentou todo o pessoal da fiscalização 

e o gestor  municipal que tem agido com sensibilidade nesse momento de pandemia. Ressaltou sua luta no 

sentido de ser parceiro do Município nesse momento de dificuldade, onde não concorda com a interrupção de 

atendimento nas agências bancárias enquanto que se formam filas e aglomerações na frente dos mesmos, com 

pessoas falando com o atendente. Assim também disse ser contrário à restrição do horário do comércio, onde 
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acontecem aglomerações de pessoas. Criticou Pessoas influentes falando na televisão quanto a manter o 

fechamento de atividade, quando no entanto tem a garantia de seus vencimentos, entendendo ser fácil se 

manifestar dessa maneira. VEREADOR RUDOLF POLACO: Discorreu sobre projeto oriundo da Prefeitura 

Municipal, tendo participado de diversas reuniões para que o mesmo saísse do papel: a questão da liberação de 

crédito às micro e pequenas empresas do Município. Entende que o projeto pode ser aprovado por esta Casa, 

beneficiando vários empresários locais, destacando abranger todos os setores da economia, com questões básicas 

como empréstimo bancário para aprovação junto ao Fomento Paraná. Recebeu notícia que o mesmo foi retirado 

por questões jurídicas pela Procuradoria do Município e continuará trabalhando para que venha o quanto antes 

para a Casa a fim de auxiliar aos empresários, e gerar renda e qualidade de vida aos que estão sofrendo diante 

das restrições em face da covid-19. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Primeiramente propôs e foi 

acatado pela presidência um minuto de silêncio às vítimas do coronavírus, nesta oportunidade relatando doze 

milhões, novecentas e sessenta e quatro mil, oitocentas e nove pessoas contaminadas; um milhão, oitocentas e 

oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete pessoas do Paraná; quarenta e três mil e noventa e cinco; 

setecentos e oitenta casos. Às que faleceram no mundo, quinhentos e setenta mil, duzentos e oitenta e oito; no 

Brasil setenta e dois mil, oitocentas e trinta e três pessoas; no Estado do Paraná, mil, setenta e duas pessoas e em 

Ponta Grossa cinco, tendo confirmado a sexta, de forma ainda extra-oficial, ainda por mais responsabilidade do 

Poder Público. Retomando a fala, o Vereador George Luiz de Oliveira destacou que alheio a tudo isso, está 

acontecendo duas brigas grandes na cidade, uma, a disputa de poder entre Prefeito Municipal e o Deputado 

Plauto Miró Guimarães e outra diz respeito a interesse público travada com sua luta contra a Ponta Grossa 

Ambiental e Prefeitura Municipal. Quanto à primeira, disse que não pode aceitar o fato de quando um partido 

sair do governo, todos os cargos serem entregues, por disputa de espaço em função do DEM - Democratas haver 

declarado apoio ao candidato Marcio Pauliki. Ressaltou três emissoras de rádio falando do assunto. Pediu atenção 

de todos lembrando que o Município entrou com ADIN - Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo sido 

indeferida e esta Casa agora recebeu mandado de segurança interposto pela Ponta Grossa Ambiental, já arolados 

o presidente, primeiro secretário e esse vereador (George Luiz de Oliveira). Infomrou que na data anterior se 

antecipou à liminar, tendo protocolado esclarecimentos iniciais. Destacou que o Parecer apresentado pela 

Procuradoria da Prefeitura em relação à renovação do contrato do lixo por mais doze anos, levantando ressalvas 

contra o que chamam de loucura, onde a mesma alertou que poderia ser uma fraude, citando o nome do Presidente 

do Supremo Tribunal Federal que colocou na motivação do projeto do Decreto, por coincidência. Ressaltou que 

a PGA com o contrato vigente atual tem que colocar usina, tem que ter terreno e fazer investimento de dez 

milhões, não sendo o Município que tem que fazer isso, assim disse que está correto e espera resposta do Poder 

Judiciário, não acreditando que o mesmo irá interferir nesse poder. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para se 

somar aos assuntos levantados pelo Vereador George Luiz de Oliveira, quanto ao rompimento do Senhor Prefeito 

Municipal com o DEM e sobre o decreto legislativo aprovado por esta Casa, de lavra do mesmo que suspendeu 

os efeitos do XXXVI aditivo da Ponta Grossa Engenharia Ambiental, esperando que a Mesa Executiva tenha a 

mesma força para fazer sua própria defesa na ação judicial protocolada pela PGA e o prefeito tenha decência de 

suspender imediatamente qualquer atividade, porque pode parecer que estaria auxiliando a mesma a conseguir 

liminar. Manifestou sua preocupação com situações, onde acabou de ver no Diário Oficial do Município, além 

de haver recebido informação pelo PG Transparente e ainda pelo fato do discurso do Vereador  George da 

Tribuna, que saíram trinta e uma exonerações, com a incidência do DEM e o Senhor Prefeito Municipal. 

Ressaltou que a despesa com pessoal está extrapolada, onde espera que o Prefeito não precise de tais cargos e 

esta Casa, em parceria com o SINDISERV possa solicitar que o mandatário não substitua esses servidores por 

ninguém, sob pena de parecer que estariam futuros cabos eleitorais nas futuras campanhas. Manifestou que se o 

prefeito exonera é porque não precisa, ficando estranho renomeá-los novamente. Seguiu comentando sobre os 

escândalos que estão acontecendo na cidade, deixando parecer que setores da imprensa e de investigação não 

estão vendo, citando assim o Mercado Municipal, em que falaram de rescisão, constando minuta no processo, 

porém alguma coisa aconteceu em função do Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel haver declarado que se 

o empresário Siqueira tiver dinheiro, irá manter o contrato, iondagando quem é o mesmo para ser superior a lei, 

desejando saber dos motivos que rondam relações entre a alta administração do Município e a concessão daquele 

próprio. VEREADOR FLORENAL SILVA: Para afirmar que tem respeito grande por Marcio Pauliki, Plauto 
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Miró guimarães e Democratas, nisso prefere ficar longe dessa briga, para falar sobre coisas boas que acontecem 

na cidade. Destacou a presença de Roberto, Presidente do SINDISERV nesta Casa. Ressaltou o momento que a 

cidade vive, merecendo destaque em âmbito nacional, onde o prefeito foi convidado a dar palestra fora do País 

para falar sobre procedimentos e ferramentas que foram utilizadas no combate ao coronavírus, que aqui deu 

certo. Somou-se à manifestação do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, quanto a necessidade de abertura do 

comércio, dizendo que é procurado por empresários expondo sua situação financeira. Assim, deseja ver todos os 

segmentos de mercado aberto, com pessoas produzindo, trabalhando e tirando o sustento de sua família. Entende 

que o caos social ainda não se estabeleceu em função do Governo Federal estar auxiliando as famílias, porém vê 

tal situação ainda pela frente. Informou que assistindo palestra do Chefe do Departamento de Infectologia de 

Curitiba, ouviu o mesmo relator que aquela cidade irá até o ano que vem apresentando casos de coronavírus, 

onde cidade de São Paulo também caminha para o mesmo rumo. Nesse sentido, entende que Ponta Grossa até o 

mês de julho terá normalizada a vida dos munícipes, com redução dos casos. Sabe que a candidata do Prefeito é 

a vice Elizabeth Schmitt, não tendo argumento para denegrir a imagem dos outros candidatos, não tendo assim 

nenhum outro para denegrir o nome da vice-prefeita, tendo certeza que se for feliz nas urnas, a população terá 

pessoa capacitada para conduzir a cidade. Parabenizou secretários municipais diante do progresso que Ponta 

Grossa apresenta. Em aparte, Magno Zanellato se manifestou quanto a sensibilização do orador diante da 

dificuldade que passam os empresários, onde gostaria que, fazendo parte da base do governo, o Vereador 

Florenal se sensibilizasse com pessoas que precisam trabalhar, a fim de solicitar a abertura do comércio, com 

todos os cuidados necessários. VEREADOR SGTO GUIARONE JÚNIOR: Primeiramente cedeu aparte ao 

Vereador Geraldo Stocco, solicitando ao mesmo que cite a retirada do projeto, dizendo ao Vereador Florenal, 

pela proximidade com o prefeito, poderia pedir que enviasse o projeto mais uma vez para a Câmara, entendendo 

não haver óbice quanto a inconstitucionalidade. Lamentou a atitude do Senhor Prefeito em haver protocolado e 

retirado o mesmo. Retomando, o Vereador Sgt. Guiarone comentou sobre moção que está elaborando quanto a 

solicitação ao Poder Executivo para reabertura da Estação Rodoviária, ressaltando que algumas empresas estão 

realizando transporte dentro das normas técnicas, apanhando pessoas fora da mesma, justificando ainda que 

muitas tem viajado adquirindo passagens através de aplicativos da internet, acreditando que empresas podem 

utilizar de distanciamento e utilização de álcool em gel. O Vereador Valtão, em aparte parabenizou pelas 

colocações, dizendo que a partir do momento que o prefeito tomar tal decisão de reabrir a rodoviária, pode deixar 

somente uma das portas abertas, controlando pessoas que tem posse de passagem para viajar, utilizando de 

medidor de temperatura, tendo controle maior ainda das pessoas que estão saindo e chegando à cidade. Celso 

Cieslak, somando e parabenizando o orador, informou que apesar do projeto de sua autoria não haver passado 

nesta Casa, ontem o Senhor Prefeito Municipal colocou recipientes em todo os terminais de transporte coletivo, 

com álcool em gel para ser utilizado pelos usuários. Quanto às empresas intermunicipais, disse que não 

conseguiram se modernizar com espaço, colocação de cortinas o que custaria caro, as quais estão aguardando a 

diminuição dos casos. Seguindo, Vereador Guiarone fez menção à documentação ao Secretário Paulo Barros, do 

Meio Ambiente, para que  possam se deslocar até o aterro botuquara, em horário determinado, haja vista sua 

demanda e agenda externa, acreditando que dessa forma pode o quanto antes se deslocar e realizar captação de 

imagens aéreas para trazer à casa e cobrar providências que devem ser cumpridas ao Ministério Público. Quanto 

a situação do Mercado Municipal, disse que encaminhou mensagem a respeito dos resíduos que foram retirados, 

onde fez pesquisa e somente quinze metros cúbicos chegaram na cooperativa de reciclagem, cobrando os demais. 

Finda a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM 

SEGUNDA 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, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel 

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

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

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

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Mingo Menezes e Dr. Zeca. 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 
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Milla Fraccaro, Divo, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, 

Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Maurício Silva, 

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

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas dos Vereadores 

Mingo Menezes e Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 450/19 (Vereador Geraldo 

Stocco), concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Doutora ELAINE MARTINS GONÇALVES: 

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

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

Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de 

Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Mingo Menezes e Dr. 

Zeca. PROJETO DE LEI Nº 467/19 (Vereador Ricardo Zampieri), concede Título de Cidadão Honorário de 

Ponta Grossa ao Pastor APARECIDO DA SILVA ARAÚJO: 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, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz 

de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Maurício 

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

Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Mingo Menezes e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 95/20 (Vereador Rudolf Polaco), 

denomina de MARIA EDUARDA STACHOWIAK a Rua "A", do Loteamento Bairro Novo, Bairro Neves, nesta 

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

Redação,ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Mingo Menezes e Dr. Zeca. 

PROJETO DE LEI Nº 102/20 (Vereador Dr. Zeca), denomina de CERLI DAS GRAÇAS GARCIA a Rua nº 06, 

do Loteamento Jardim Boreal 2, situado na Vila Borato, Bairro Piriquitos, nesta cidade: APROVADO, nos 

termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficado registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores Mingo Menezes e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 105/20 

(Vereador Ricardo Zampieri), renomeia as vias públicas que especifica e altera a respectiva legislação de outorga 

de nome: RETIRADO PARA VISTAS, por quinze dias, a pedido do Vereador Ricardo Zampieri, cuja solicitação 

verbal obteve votos votos contrários dos Vereadores Celso Cieslak, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 306/20, do Vereador Pietro Arnaud; 307, 308/20, 

do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 309/20, do Vereador Felipe Passos; 310/20, do Vereador Walter José de 

Souza - Valtão; 311/20, do Vereador Maurício Silva; 312/20, do Vereador Felipe Passos; 313/290, do Vereador 

George Luiz de Oliveira; Indicações nºs 1517, 1518, 1519, 1520/20, do Vereador Gerald Stocco; 1521/20, do 

Vereador Paulo Balansin; 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530/20, do Vereador Florenal Silva; 

1531/20, do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Finda a votação da Ordem do Dia, questão de ordem dos 

Vereadores George Luiz de Oliveira, para pedir apoio dos demais pares à proposição que estará apresentando, 

com o objetivo de não serem nomeadas novas pessoas aos cargos em comissão que foram exonerados pelo 

Senhor Prefeito Municipal, enquanto perdurar o estado de calamidade pública do Município e destine tais verbas 

para a saúde, remanejando outros servidores para ocupar tais cargos vagos e Geraldo, para também informar que 

está passando à mesa dos demais parlamentares, ofício, no sentido de que o Senhor Prefeito Municipal possa 

protocolar de vez projeto de linha de crédito à esta Casa, considerando o fato de se estar vivendo estado de 

calamidade pública nacional e uma vez que lei de responsabilidade fiscal não precisa ser cumprida, entende, 

juntamente com muitos profissionais do setor jurídico que tal projeto é constitucional. Novamente o Senhor 

Presidente informou ao Vereador Geraldo Stocco que assim que o Ministério Público se manifestar, retornará o 

referido projeto de lei à tramitar na Casa, não podendo colocar o mesmo em apreciação sem ter certeza do parecer 

daquele órgão. Valtão, em questão de ordem, cobrou pronunciamento da Mesa Executiva, com relação à entrega 

de moções de aplausos nesta Casa, fazendo menção a determinação de que seriam realizadas antes do início das 

sessões, solicitando novamente a regulamentação da entrega das mesmas. O Senhor Presidente lembrou que 

existia regulamentação da Mesa Executiva e muitos dos Senhores Vereadores não respeitavam, solicitando a 

entrega durante o transcorrer da sessão, através de questão de ordem, na frente dos convidados, onde ficava 
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indelicado negar as entregas. Nesse sentido acabou retirando tal regulamentação, deixando a critério da 

consciência de cada parlamentar, entendendo não haver necessidade de regulamentação interna, onde cada 

vereador deve ter conscientização de estar ou não atrapalhando os trabalhos das sessões. Destacou ainda a 

necessidade de que cada parlamentar deveria estar presente às treze e trinta para promover a entrega. O Vereador 

Geraldo Stocco disse entender essa questão, colocando ser importante para as pessoas que recebem a 

homenagem, concordando que cada um tenha consciência. Valtão, manifestou no sentido de se ter bom senso ou 

que se regulamente horário para a entrega não no início da sessão, entendendo que poderia ser ao final da mesma. 

George solicitando à Mesa Executiva que levasse em consideração que durante o tempo de pandemia não se 

pode trazer pessoas nesta Casa, sendo questão de responsabilidade. O Senhor Presidente deixou todos cientes 

que irá discutir com os membros da Mesa Executiva tal situação, a fim de colocar regramento tanto da entrega 

de moções quanto da utilização da Tribuna Livre para que não perca a essência da comunicação de pessoas que 

vêm à esta Casa, onde todos serão precedidos através de protocolos e se tiver pedido do Plenário não colocará 

em deliberação, posteriormente estará definindo com os demais pares a questão de horários. Pietro Arnaud, 

registrou a presença de Roberto, Presidente do SINDISERV, preocupado com o risco de morte devido ao decreto 

do Senhor Prefeito Municipal, exonerando trinta e uma pessoas, no sentido do mesmo poder relatar na segunda-

feira sobre essa questão. Abertas as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, se manifestaram os Vereadores 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, para destacar, onde chamou atenção das pessoas que o acompanham nas redes 

sociais que repercute, colocando em manchete a briga do prefeito contra o Deputado Plauto Miró Guimarães, 

lamentando a maneira como o prefeito reagiu, citando cargos de altos níveis, de diretoria, de presidente de 

fundação, secretário, entendendo que os interesses foram feridos de forma mortal e ambos foram ameaçados, 

entendendo que devam ser investigados, chamando-os a dar explicação à esta Casa de Leis, por haver deflagrado 

briga política por interesses políticos partidários. Assim clamou para que tais cargos não sejam novamente 

nomeados, aproveitando a economia para outras finalidades mais urgentes. VEREADOR MAGNO 

ZANELLATO: Comentou manifestação do Senhor Prefeito em rádio de manhã, falando que está tomando 

providências a respeito de leitos a mais para atender a demanda de pacientes infectados pela covid 19, entendendo 

que claramente poderia efetivamente o gestor dispor de leitos para atender a população, considerando que 

recursos tem vindo do Governo Federal. Indagou: porque não habilita mais dez leitos? Destacou que os 

problemas estão sendo gerados em função da gestão. Nota que dez por cento da população em geral já tem seu 

vencimento garantido, o restante são trabalhadores autônomos, onde escuta manifestações, se colocando no lugar 

dos mesmos, que não tem o necessário para colocar na mesa e pagar suas contas, onde aqueles que tem garantido 

fazem esses ficar em casa. Está preocupado tanto no atendimento privado como público, onde na condição de 

pneumologista  se coloca na linha de frente, colocando-se em risco, enquanto vê medidas que não tem evidência 

na medicina sendo tomadas. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para se desculpar com a presidência, 

entendendo que a prefeitura acabou mentindo com esta Casa de Leis quando o projeto de linha de crédito para 

empresários, empresárias e pessoas que mais precisam foi retirado, ressaltando o parágrafo décimo do Art. 73 

da Lei nº 9.504, o qual deixa claro que tal programa pode ser realizado em casos de calamidade pública, onde o 

prefeito não precisa mais respeitar a questão financeira de gastos de sua administração, podendo ser dispensadas 

licitações acima de cem mil reais, onde incentivos fiscais podem ser feitos. Afirmou, dessa forma, que programa 

que vem para ajudar as pessoas não pode ser realizado em período eleitoral é mentira. Parabenizou a todos os 

responsáveis na elaboração do referido projeto. Está trabalhando para reverter essa situação. VEREADOR 

PIETRO ARNAUD: Novamente chamou atenção desta Casa, dizendo que deve estar atenta ao movimento da 

empresa PGA, apoiada pela Administração Municipal, que inclusive advogou no sentido de anular o Decreto 

Legislativo de iniciativa do Vereador George Luiz de Oliveira, necessitando fazer algo nesse sentido, propondo 

à Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos que exare parecer se podem ou não contratar auditoria 

própria, considerando escandaloso o desespero do governo municipal  quando falam do referido contrato. Citou 

que Marcelo Rangel quer renovar contrato de mais de trezentos milões reais no final de seu mandato. Pediu 

atenção ao presidente nesse sentido. Tomando de aparte, o Vereador George Luiz de Oliveira lembrou que o 

parecer do então procurador do Município, quando se ensaiou antecipar essa renovação em quatro anos, as 

pessoas de Osiris Geraldo Kapp e João Paulo Vieira Deschik deram parecer nº 2483/19, onde deixam claro a 

existência de risco jurídico, que poderia acarretar em problemas, considerando grave, entendendo que o Prefeito 
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e Marcos Borsato sabem disso, e aqueles não sabiam que o prefeito cometeu crime de responsabilidade 

administrativa já comprovada quando deliberadamente resolveu antecipar a renovação do referido contrato. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: Pediu ao presidente para colocar na Ordem do Dia, os Projetos de Lei nºs 

397/17 e 455/17. Manifestando-se em Questão de Ordem o Vereador Florenal Silva comentou, fazendo menção 

à colocação de semáforo na Avenida General Carlos Cacalcanti, esquina com a Rua João Tomé, contemplando 

sua solicitação feita tempos atrás, o qual diminuirá a incidência de acidentes no local. Também em Questão de 

Ordem, se manifestou o Vereador Felipe Passos, parabenizando a AMTT e demais que trabalham em questão 

dos sinaleiros proporcionando acessibilidade aos munícipes que apresentam dificuldade visual no município. 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o 

dia vinte 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 quinze de julho de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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