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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 20/07/2020 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK   

DANIEL MILLA   

DIVO   

MINGO   

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

Presidente do SindServ utilizou a Tribuna. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: declinou o uso da palavra. 

VEREADOE DR. MAGNO: comentou sobre o Covid-19, destacando que já estamos chegando a 4 meses 

com a diminuição das atividades comercias, salientou que ainda não pararam as discussões sobre isolamento, 

tratamentos e medicamentos e registrou que estávamos errados em diversas situações, frisando que daqui a 4 

meses vamos olhar para traz e vermos que adotamos as medidas que não foram as mais adequadas. Afirmou 

que a questão do isolamento não impactou absolutamente em nada na questão da condução da doença, observou 

que as projeções matemáticas estavam sendo mostradas de maneira errada e pontuou sobre imunidade, 

realçando que a temos por conta de outros vírus já existentes. Relatou sobre o Covid-19 em outros países, 

abordou sobre tratamentos e dispôs que o isolamento e a quarentena, a humanidade nunca teve. Evidenciou 

que o desemprego impacta muito na mortalidade, declarou que quanto mais longe uma criança fica da escola, 

mais chances tem dela não voltar e ponderou que não é a pandemia que está causando problemas, mas sim a 

maneira que estamos tratando a pandemia. 
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VEREADOR GERALDO STOCCO: informou que sexta passada esteve na UEPG junto com o Deputado 

Aliel Machado, parabenizou o Reitor Miguel Sanches, ressaltando que a UEPG iniciou o ead para que os alunos 

não fiquem atrasados em seus estudos e desejou forças aos alunos e professores nessa fase. Abordou sobre a 

segurança de nossas universidades, destacando a base da polícia que está na UEPG Campus Uvaranas. 

Parabenizou a equipe do Hospital Regional, frisando que lá estão em uma situação bem delicada e comunicou 

que há muitos estudos alegando que isolamento é bom e outros que dizem o contrário, realçando que ele não 

generaliza. Evidenciou que Ponta Grossa está registrando mais ou menos 40 casos por dia, podendo ser isso 

consequência do descuido das pessoas, onde elas saem de casa sem necessidade, frisou que devemos continuar 

nos cuidando e concluindo sua fala, comentou sobre o projeto da linha de crédito municipal, afirmando que ele 

é legal.  

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: mencionou sobre a presença do presidente da SindServ e 

comunicou que o Prefeito Marcelo Rangel não cortou nenhum cargo comissionado, mas chegou a reduzir o 

salário dos estagiários pela metade. Informou que na próxima quarta-feira, depois da sessão, eles terão a 

presença do Gustavo Ribas Neto, que hoje ocupa o cargo de presidente do Sindicato Rural, alegando que ele 

vai responder onde foi para o dinheiro da Efapi de 2019 e ressaltou que todos estão convidados. Comentou 

sobre a Ponta Grossa Ambiental e a Prefeitura, pontuou sobre o Gaeco e afirmou que não se deve prolongar 

contratos. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: abordou sobre o projeto de decreto legislativo, relacionado a Ponta Grossa 

Ambiental, feito pelo Vereador George Luiz de Oliveira e declarou que os vereadores aprovaram e depois não 

falaram mais nada sobre o assunto. Mencionou sobre o aterro sanitário, relatou sobre a votação de um projeto 

antigo que aconteceu na Câmara e dispôs sobre a Câmara fazer uma ação direta de inconstitucionalidade. 

Afirmou que os vereadores não podem ser omissos em um dos maiores contratos da Prefeitura e registrou que 

eles que representam os cidadãos. Solicitou a mesa executiva para que defendam os interesses dos cidadãos de 

Ponta Grossa, pedindo a nulidade de uma certa emenda inconstitucional, feita pela comissão de obras, 

mostrando assim que a mesa executiva ainda acredita no decreto legislativo do Vereador George Luiz de 

Oliveira, ressaltando que isso é um assunto de vital importância para Ponta Grossa. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: afirmou querer estar junto com o Vereador Pietro Arnaud, em 

questão ao que ele alegou, expôs que os resíduos do Mercadão Municipal foram parar no Aterro do Botuquara 

e informou que amanhã estará no Gaeco levando informações relacionadas ao Aterro, combustíveis, agência 

do trabalhador, entre outros. Mencionou sobre o Distrito Industrial e declarou que devemos combater as 

irregularidades que acontecem em nossa cidade. Cedeu a palavra ao Vereador Eduardo Kalinoski que 

parabenizou o Vereador Sargento Guiarone pelo seu trabalho de fiscalização, destacando que o trabalho de 

fiscalização muitas vezes é insuficiente na Câmara, mas mesmo assim muitos vereadores ainda conseguem 

desempenhar seus papéis e apontou sobre as taxas de lixo do município. O Vereador Sargento Guiarone 

registrou ser importante a posição do Vereador Eduardo Kalinoski e comunicou sobre verificar onde estão as 

quantias de dinheiro das pessoas que pagaram via CPS os asfaltos. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: expôs que os casos da Maria da Penha estão crescendo absurdamente, 

frisando que esses casos são os que as mulheres denunciam e afirmou que na Maria da Penha há ótimos 

funcionários, destacando que isso não é culpa da segurança, mas sim de situações que acontecem dentro das 

casas. Apontou sobre os “machões de cozinha”, se referindo aos homens que praticam violência contra a 

mulher, informou que está fazendo moções ao Prefeito Marcelo Rangel e reforçou que precisam fazer alguma 

coisa para parar isso. Comunicou que quem bate na esposa, para ele é marginal e observou que a pandemia e o 

isolamento têm contribuído para acontecer essas situações. Relatou estar fazendo uma moção de apelo ao 

Prefeito para estudarem sobre as situações de comércio nos bairros, realçando que solicita pelo fortalecimento 

do pequeno empresário, enfatizou que isso é uma questão de urgência e concluindo sua fala, declarou que está 

orando muito para que essa pandemia acabe.  
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 20/07/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 450/2019: 

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 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. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADO RJOSÉ 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. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 397/2017: 

Estabelece diretrizes para "Infância sem Pornografia" no âmbito do Município de Ponta Grossa, e dá outras 

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

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CAPICTMA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CDHCS   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO GERAL, de autoria do Vereador Felipe Passos 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

                         CDHCS   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (APROVADO COM A EMENDA) 

_________________________________________________________________________ 

 

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 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 314/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 315/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

 

Nº 316/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE APELO 

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.  
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Nº 317/2020 do Vereador JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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 

Grossa e região dos Campos Gerais. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 4 

FELIPE PASSOS: 1 

GERALDO STOCCO: 2 

DR. ZECA: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1532/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome 

providências objetivando a instalação de banheiros públicos em anexo do Lago de Olarias. 

 

Nº 1533/2020 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 patrolamento e asfaltamento da Rua Oscár Clock, no 

trecho entre Rua Bitencourt Sampaio e Rua Rolândia, Bairro Nova Rússia, totalizando 4 quadras de via. 

 

Nº 1534/2020 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 patrolamento e aplicação de fresado na Rua Ricardo 

Heneberg, trecho que cruza a Rua Oscár Clock. 

 

Nº 1535/2020 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 patrolamento e aplicação de fresado na Rua Rolândia, 

trecho que cruza a Rua Oscár Clock, Bairro Nova Rússia. 

 

Nº 1536/2020 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 patrolamento e asfaltamento de trecho da Rua República 

de São Salvador, a partir do cruzamento com Marcílio Dias, Bairro Palmeirinha. 

 

Nº 1537/2020 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 construção de galeria para escoamento de água pluvial 

na Rua República de São Salvador, esquina com Marcílio Dias, Bairro Palmeirinha. 
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Nº 1538/2020 do Vereador FELIPE PASSOS, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências para 

Asfaltamento da via denominada Rua Marquês de Maricá, Órfãs. 

 

Nº 1539/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Senhor Presidente, Indico à Mesa Executiva, de acordo com 

o que faculta o artigo 107, do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel de Oliveira, para que determine aos departamentos 

competentes da Municipalidade a realização de melhorias na sinalização, instalação de radar ou lombada 

elevada e, ainda, a colocação de cobertura no ponto de ônibus na Rua Rodrigo Otávio, localizada na Vila 

Marina.  

 

Nº 1540/2020 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 de lâmpada halógena por lâmpada de LED, 

na Avenida Bispo Dom Geraldo Pellanda, entre Avenida General Carlos Cavalcanti e Rua Rio Negro. 

 

Nº 1541/2020 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 de lâmpada halógena por lâmpada de LED, 

na Rua Rio Negro, entre Avenida Bispo Dom Geraldo Pellanda e Rua Prefeito Fulton Vitel Borges de Macedo. 

 

Nº 1542/2020 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 de lâmpada halógena por lâmpada de LED, 

na Rua Saçafras, entre Rua Prefeito Fulton Vitel Borges de Macedo e Rua Leopoldo Fróes. 

 

Nº 1543/2020 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 Ferreira Araújo, trecho entre 

as Ruas Xavier de Souza e Leopoldo Frões, Uvaranas. 

 

Nº 1544/2020 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 Eduardo Bonjean, entre as 

Ruas Raposo Tavares e Leopoldo Fróes, Uvaranas. 

 

Nº 1545/2020 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 Mauro Zimermann, entre a 

Av. Gerenal Carlos Cavalcanti e Rua Teixeira Mendes, Uvaranas. 

 

Nº 1546/2020 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 



 

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

 

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de troca de lâmpadas queimadas em postes de 

iluminação pública situados na Rua Rio Verde, próximo aos números 200 e 205, Neves. 

 

Nº 1547/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Senhor Presidente, 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 pavimentação asfáltica na Rua Alda Hebert, 

localizada no bairro Neves.  

 

Nº 1548/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, a pavimentação da Rua Padre Anacleto entre as Ruas 

Antonio Vieira e Herculano de Freitas, Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 17 

GERALDO STOCCO: 9 

FELIPE PASSOS: 1 

PIETRO ARNAUD: 2 

FLORENAL: 4 

DANIEL MILLA: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 17 de julho de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: cumprimentou alguns vereadores que estão se mobilizando 

para que um documento seja assinado por todos, em relação a Ponta Grossa Ambiental e comentou sobre isso. 

Afirmou que a Câmara não pode se curvar ao que está acontecendo, fazendo de conta que nada está acontecendo 

e a cidade não pode ser prejudicada por atitudes da Prefeitura. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=20/07

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

LEGISLATURA) 

   Aos vinte 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 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=20/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=20/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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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. Foi aberto espaço na presente sessão para a entrega de Moções de 

Aplauso, atendendo questões de ordens levantadas pelos Vereadores Vinícius Camargo e Pastor Ezequiel Bueno. 

Nesta oportunidade foram homenageados: Sr. Marcelo de França Machado, através da Moção de Aplauso nº 

27/20, pelo trabalho realizado em face de participar do Grupo Conquista Runners, parabenizando ainda pela 

referência e pessoa batalhadora, tendo recebido a homenagem do proponente e demais membros da Mesa 

Executiva. Da mesma maneira, receberam das mãos do Vereador Pastor Ezequiel Bueno as pessoas de Lauro 

Lopes, Líder do Grupo Drivers PG, motorista de aplicativo e Wilian Vargas Dabrowa Mikoszevski, Líder do 

Grupo de Aplicativo DOC, registrando e agradecendo aos mesmos que se põem à frente de situações, prestando 

serviços à população, considerando a incidência de assaltos, furtos de veículos, colocando em risco sua vida para 

executar seus trabalhos, os quais receberam, respectivamente as Moções de Aplauso nºs 307 e 308/20 das mãos 

do autor, juntamente com o Senhor Presidente e secretários. Os homenageados ainda foram cumprimentados 

pela presidência e Vereador Jorge da Farmácia. Retomada a presente sessão, foi procedida pelo Vereador 

Primeiro Secretário a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do 

seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Of. nº 1208/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 13.744. Of. nº 1210/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.751. Of. nº 1215/20-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 1.764. Of. nº 1216/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.765. Of. nº 

1227/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.750. Of. nº 1233/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 199/20, de autoria do Vereador Mingo Menezes. Of. nº 1235/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 203/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1236/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 198/20, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 1237/20-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 205/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1238/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 237/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1239/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 238/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1335/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 240/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - 

Projeto de Lei nº 168/20, concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora MICHELLY 

BOHATCH MARKOWCZ. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Projeto de Lei nº 169/20, denomina 

de Cabo PM Welinton Rafael Moreira a Rua L do Loteamento Campo Real, nesta cidade. DO VEREADOR 

VINÍCIUS CAMARGO - Projeto de Lei nº 170/20, promove alterações na Lei nº 13.751, de 06/07/2020, 

conforme especifica. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 171/20, concede 

Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor Jefferson Gorte. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 172/20, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Sr. 

VANDERLEI RODRIGUES DE SÁ. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Moção de Apelo nº 

318/20, Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, 

para que determine a abertura gradual do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 319/20, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para garantir A MANUTENÇÃO DOS 

VEÍCULOS DO PARQUE DE MÁQUINAS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UM PEDIDO DOS 

TRABALHADORES DO LOCAL. DO VEREADOR DIVO - Moção de Aplauso nº 320/20, Dirigida à Jairo 

Mann Pedreiro da Companhia Ponta Grossense pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de 

Aplauso nº 321/20, Dirigida João Antônio Lemos de Castro Servente da Companhia Ponta Grossense pelo 

excelente trabalho realizado. Moção de Aplauso nº 322/20, Dirigida à Juliano Ribeiro da Silva Operador de 

Retroescavadeira da Companhia Ponta Grossense pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de 

Aplauso nº 323/20, Dirigida à Juliano Vicente Ferreira Servente da Companhia Ponta Grossense pelo excelente 

trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 324/20, Dirigida à Joaquim da Silva Servente da 

Companhia Ponta Grossense pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 325/20, 

Dirigida à Paulo Henrique F da Silva Pedreiro da Companhia Ponta Grossense pelo excelente trabalho realizado 
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em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 326/20, Dirigida à Valdecir F do Nascimento Pedreiro da Companhia 

Ponta Grossense pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 327/20, Dirigida à 

Anderson José Barbosa Motorista de Caminhão Truck da Companhia Ponta Grossense pelo excelente trabalho 

realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 328/20, Dirigida à Daniel Romblesperger Servente da 

Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso 

nº 329/20, Dirigida à Edson Luis Mateus Calceteiro da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente 

trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 330/20, Dirigida à Gilberto Monteiro Operador de 

Retroescavadeira da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. 

Moção de Aplauso nº 331/20, Dirigida à Gilmar dos Santos da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo 

excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 332/20, Dirigida à Josenir Franco Servente 

da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 333/20, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, SOLICITANDO UM PROFISSIONAL DA GUARDA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DAS 8h AS 17H, DE SEG A SEX., NO CAPS AD. DO 

VEREADOR DIVO - Moção de Aplauso nº 334/20, Dirigida à Juliar Agustini Operador de Motoniveladora da 

Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso 

nº 335/20, Dirigida à Luis Ricardo Dowrak Motorista de Caminhão de Truck da Companhia Ponta Grossense de 

Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 336/20, Dirigida à  Luiz 

Fernando Vieira dos Santos Operador de Retroescavadeira da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo 

excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 337/20, Dirigida Nelson Antônio Giovanetti 

Operador de Rolo da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. 

Moção de Aplauso nº 338/20, Dirigida à Osdival Galvão Pedreiro da Companhia Ponta Grossense de Serviços 

pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 339/20, Dirigida à Rodrigo Fernando 

Moraes Operador de Retroescavadeira da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho 

realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 340/20, Dirigida à Valmir Machado Operador de 

Motoniveladora da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. 

Moção de Aplauso nº 341/20, Dirigida à Ari Ferreira Servente da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo 

excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 342/20, Dirigida à Clovis Fabiano Madureira 

Servente da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção 

de Aplauso nº 343/20, Dirigida à Eurico Talevi Betim Motorista de Caminhão da Companhia Ponta Grossense 

de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 344/20, Dirigida à Eziquiel 

de A. Romblesperger Pedreiro da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em 

nossa cidade. Moção de Aplauso nº 345/20, Dirigida à Jorge Martins Pedreiro da Companhia Ponta Grossense 

de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 346/20, Dirigida à José 

Luiz Martins Calceteiro da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa 

cidade. Moção de Aplauso nº 347/20, Dirigida à Raul Costa Siqueira Pedreiro da Companhia Ponta Grossense 

de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 348/20, Dirigida à Vilmar 

Prestes Rocha Operador de Retroescavadeira da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho 

realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 349/20, Dirigida à Vilson Batista Nunes Pedreiro da Companhia 

Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 350/20, 

Dirigida à José Jovanes Kielt Calceteiro da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho 

realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 351/20, Dirigida à José Valdir Cardozo Servente Calceteiro da 

Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso 

nº 352/20, Dirigida à Antônio Joel de Almeida Servente da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo 

excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 353/20, Dirigida à Cleberton dos Santos 

Servente da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção 

de Aplauso nº 354/20, Dirigida à Osvaldo Machado da Conceição Servente da Companhia Ponta Grossense de 

Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 355/20, Dirigida Iraja Meira 

Barbosa Engenheiro Civil da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em 

nossa cidade. Moção de Aplauso nº 356/20, Dirigida Joselia Ranieri Cogo Engenheira Civil da Companhia Ponta 
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Grossense de Serviços pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 357/20, Dirigida 

a Anderson Clayton Fogaça Coordenador de Custos da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente 

trabalho realizado em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 358/20, Dirigida á ASM - Ambulatório de Saúde 

Mental destina-se ao atendimento ambulatorial a população do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 359/20, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, solicitação para que OS COMÉRCIOS DOS BAIRROS 

POSSAM PERMANECER EM FUNCIONAMENTO ATÉ MAIS TARDE, RESPEITANDO É CLARO, 

TODOS OS CUIDADOS E REGRAS ESTABELECIDAS PARA A COVID19. DO VEREADOR DIVO - 

Moção de Aplauso nº 360/20, Dirigida à Gerência da Saúde Mental para Bibiane Polli Stanger Rosa - 

Coordenadora de Saúde Mental, Eliane Peclat Rosa - Gerente de Saúde Mental e Julian Felip - Auxiliar 

Administrativo o qual destina-se ao atendimento ambulatorial da população de Ponta Grossa. DO VEREADOR 

FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 361/20, Dirigida à Jairo Mann Pedreiro da Companhia Ponta Grossense 

pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção 

de Aplauso nº 362/20, a ser encaminhada ao Policial Militar FAUSTO ELIAS ROSSI, que em seu dia de folga, 

foi herói ao salvar uma criança que se encontrava afogada com alimento. DO VEREADOR DR. ZECA - 

Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (20/07/2020) por assuntos 

particulares. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Finda a leitura do Expediente, o Senhor 

Presidente convidou para utilizar da Tribuna o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Sr. 

Roberto Ferensovicz, o qual manifestou repúdio pelo comportamento do Governo Municipal em determinar o 

retorno às atividades de servidores com mais de sessenta anos de idade e pertencentes ao Grupo de Risco em 

contrair a covid 19, informando que estará entrando com ação junto ao Ministério Público Federal do Trabalho 

nesse sentido. Também pelo fato do gestor municipal haver exonerado trinta e um cargos comissionados dos 

quadros de servidores após informar sua desistência em aderir a sigla DEM - Democratas, com vistas as próximas 

eleições municipais, fato que estará promovendo denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Ainda com perspectiva de economizar recursos públicos, anunciou a proposta que estará levando ao Poder 

Executivo, com o intuito de promover junções de secretarias municipais, assuntos dos quais contará com o apoio 

desta Casa de Leis. Somou-se à sua manifestação o Vereador Pietro Arnaud, o qual deixou registradas suas 

considerações e questionamentos. Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR os Vereadores 

MAGNO ZANELLATO: Falou sobre coronavírus, fazendo panorama já completando quatro meses de 

atividades comerciais empresariais sofrendo diminuição em função da pandemia, existindo discussões se seria 

essa a melhor estratégia do afastamento, isolamento, tratamentos preventivos, precoce, drogas a serem utilizadas, 

ganhando mais força o conceito de que estavam errados em diversas situações, com a adoção de medidas que 

não foram as mais adequadas na questão da condução da doença como se ninguém tivesse imunidade presente, 

afirmando existir essa nata e da exposição de outros tipos de vírus que dão essa resistência, onde os modelos 

matemáticos utilizados para tentar impedir caos na questão médica em termos de tratamento foram projeções 

exacerbadas. Destacou que mesmo onde países que estão retornando com suas atividades, em que não se tem 

imunidade rebanho comunitária, os índices não estão voltando a subir, em função de haver observações aos 

dados da doença. Fica triste ao perceber divergências de opiniões entre várias especialidades médicas, citando 

infectologistas que são à favor dos tratamentos precoces com hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e 

outros contra, existindo a mesma situação na sociedade de infectologia, porém o que lhe chama atenção é ver 

que aqueles que são contra querem impedir outros de fazer o tratamento. Citou ainda existir estudos mostrando 

que o desemprego impacta na mortalidade e na educação, salientando que quanto mais a criança ficar longe do 

estudo, maior a chance de não voltar à sala de aula e existirá ainda impacto forte na saúde em função do 

desemprego, entendendo que devem ser consideradas e serem observadas tais situações e informações, estando 

na hora dos gestores olharem e determinarem ações mais efetivas. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para 

comunicar com ênfase, que na última sexta-feira esteve presente com o Deputado Federal Aliel Machado na 

UEPG conversando com Professor Miguel Sanches e equipe, tendo iniciado finalmente o EAD para que alunos 

e alunas não fiquem parados com relação a seus estudos, se adaptando com os novos tempos. Destacou a 

segurança das universidades, onde conseguiu anos passados com o citado deputado, base da Polícia Militar no 

Campus da UEPG, relatando que antes dessa, pessoas más intencionadas promoviam roubos e assaltos. Citou 



 

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

 

que o referido deputado acabou destinando recursos de mais de trezentos mil reais à UEPG e estiveram 

entregando ainda recursos do valor de oitocentos e cinqüenta mil reais para o Hospital Regional para a compra 

de insumos para combate à COVID 19, citando o impasse junto ao Governo Federal, considerando que os preços 

estão cada vez mais caros, onde fornecedores acabam segurando a espera que os preços se elevem mais ainda. 

Não obstante a isso, parabenizou a pessoa do Professor Everson e equipe do Hospital Regional, assim também 

todos os profissionais que atuam no mesmo. Comentou sobre a situação da cidade e estado diante do quadro da 

pandemia, dizendo estar entrando em situação difícil, entendendo ser reflexo de falta de cuidado e das pessoas 

saírem sem necessidade, onde devem ser revistas as atitudes e a população continuar se cuidando. Outro assunto, 

para solicitar ao Senhor Prefeito Municipal o envio à esta Casa de projeto contemplando com linha de crédito 

municipal os micro-empreendedores da cidade. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para tecer 

comentário em virtude da presença do Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, 

considerando o que o mesmo pensa com relação à pandemia e ao próprio decreto de calamidade pública 

municipal, as próprias medidas de economia que deveriam estar sendo adotadas pelo Governo, não tendo cortado 

nenhum cargo em comissão, até por sinal reduziu o salário dos estagiários pela metade, não entendendo tal 

atitude. Somou ao sindicato, entendendo um número razoável propor a redução dos duzentos e oitenta e um 

cargos, para cento e trinta, economizando novecentos e seis mil e seiscentos reais, mais de dez milhões em um 

ano, não sendo no entanto o caso dessa administração que se finda no mês de dezembro vindouro, porém deseja 

se somar, acreditando que tal economia é bem vinda no momento. Seguindo, comunicou aos vereadores que na 

próxima quarta-feira logo após a sessão, esta Casa contará com a presença do ex-secretário de agricultura do 

Município, Gustavo Ribas Neto, hoje ocupando cargo de Presidente do Sindicato Rural, que teve envolvimento 

na organização da EFAPI e Feira do Paraná de 2.019, onde responderá os destinos do dinheiro daquela feira, no 

valor de dois milhões de reais, já que o referido sindicado e núcleo do Cavalo Quarto de Milha são os 

responsáveis pela entrada de entrada de recursos de patrocínios, venda de espaços, comercialização da Praça de 

Alimentação, concursos, premiações que houveram, além de shows, vendas de bebidas e tudo o mais. Falou do 

episódio envolvendo a PGA e Prefeitura Municipal, lembrando que entrou com Decreto Legislativo na cidade, 

tendo sido aprovado pela Casa, em função de licitação escandalosa, antecipando a mesma que deveria ocorrer 

em 2.024, com contrato até 2.036, e o prefeito em erro grotesco, jurídico, defendeu a referida empresa, o que 

pode caracterizar a sua improbidade administrativa, estando na berlinda, no tocante a essa atitude tomada pelo 

mesmo em desejar defender o contrato com a empresa. Em face dessa questão, informou que está denunciando 

agora e vai pelo mesmo caminho, onde solicitou ao Poder Legislativo mobilização, sobretudo em relação ao 

pronunciamento do Poder Judiciário, onde deixou seu posicionamento individual, entendendo que a liminar 

concedida à PGA afronta totalmente os princípios morais, querendo crer que quem proferiu a sentença provisória 

não deve ter prestado atenção àquilo que enviou, comprovando o que foi dito de forma errônea no Parecer, 

alertando as autoridades do Poder Judiciário quanto ao equivoco e erro grave, dizendo que o preocupou a posição 

de primeira instância em conceder a liminar, onde protocolou agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, solicitando a queda da mesma, estando no aguardo do julgamento do mérito para saber se tudo 

será decidido por aqui ou terá que recorrer em segunda instância. VEREADOR PIETRO ARNAUD: 

Solidarizando com a preocupação do Presidente do SINDISERV - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

quanto a situação dos servidores, principalmente dos que se encontram na situação de risco e da despesa com 

pessoal já denunciada pelo mesmo junto ao TC/PR, sem haver a tomada de providências pelo Poder Executivo. 

Pediu atenção de todos, solicitando ao Senhor Presidente e demais integrantes da Mesa Executiva, considerando 

que o Vereador George Luiz de Oliveira realizou o primeiro Projeto de Decreto Legislativo e todos os pares 

juntos votaram favorável ao mesmo, que suspendia os efeitos do XXXIV Aditivo da Ponta Grossa Engenharia 

Ambiental, cobrando a postura dos parlamentares da Câmara Municipal de Ponta Grossa que votaram à favor e 

agora ninguém mais se manifesta sobre esse assunto. Citou que o Prefeito Municipal encaminhou à Casa, na 

ocasião em que era Vice-Presidente na gestão do Presidente Sebastião Mainardes Júnior, projeto de lei, porque 

existia tensão entre o Ministério Público do Estado do Paraná, IAP e Município, para acabar com o aterro 

sanitário e na Comissão de Obras que era presidida pelo então Vereador Luiz Bertoldo foi realizada emenda, 

parecendo substitutivo, onde foi eleita tecnologia térmica e aterro sanitário sem a realização de audiência pública 

e haviam emendas de parlamentares ocasião em que se manifestou contrário à referida proposição, recebendo 
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recomendação do governo naquela ocasião, para votar favorável, tendo agido dessa maneira, e então 

votavam  favoravelmente à emenda que corrigia os erros, e quando votou favorável, mudaram de posição. Citou 

que a referida emenda é inconstitucional, indagando como que vereador escolhe a tecnologia. Afirmou que a 

PGA até então está se sustentando na ação judicial com base em emenda inconstitucional e ninguém fala nisso. 

Nesse sentido provocou a Mesa Executiva que está sendo intimada para se defender no processo da PGA, que 

entre imediatamente com ADIN - Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar para declarar a 

referida emenda inconstitucional. VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR: Somou-se ao Vereador Pietro 

Arnaud, quanto ao requerimento, no sentido de que sejam tomadas as medidas cabíveis, lembrando que em 

2.017, quando solicitou CPI com relação ao Aterro do Botuquara, fizeram parte o hoje Presidente Daniel Milla 

e o Vereador Florenal Silva, acreditando que também tem conhecimento da situação que ocorre de errado com 

a PGA recolhendo lixo e transportando para o aterro de Teixeira Soares, imaginando como é hoje a situação, 

com funcionários privados, se naquela ocasião já não existia controle quanto ao material coletado na cidade. 

Declarou que parte do resíduos resultado da demolição do antigo Mercado Municipal foi parar no aterro sanitário, 

"quanto mais pesar lixo, quanto mais pesar na balança, mais eles recebem". Deixou a dica à Mesa Executiva e 

Gaeco, agradecendo ao mesmo por haver lhe solicitado no sentido de levar todas as situações levantadas através 

desta Casa quanto a indícios de irregularidades, esperando que tais informações possam seguir caminho para 

mostrar todo o trabalho dos vereadores. Somou-se na solicitação de providências à Mesa Executiva, 

considerando inadmissível. Informou haver solicitado toda a documentação para poder construir 

empreendimento no Distrito Industrial, quanto a barracão sustentável (Zero Resíduos) e para a Mastercargas, 

sem haver recebido resposta. Disse que precisa da somatória de esforços para combater tais irregularidades que 

ocorrem na cidade. Pediu auxílio dos vereadores que tiverem mais informações, para poder levar amanhã no 

GAECO, cobrando da Mesa Executiva providências o mais rapidamente possível, lembrando haver realizado na 

Casa audiência pública para a contratação de tecnologia inovadora, dizendo que colocariam dinheiro privado 

para construção de usinas, não tendo sido aceito pelo Prefeito. Eduardo Kalinoski em aparte, parabenizou pelo 

trabalho de fiscalização, dizendo que deixa a desejar, e muitos vereadores ainda conseguem desempenhar seu 

papel ao que o cargo legislativo lhe compete. Quanto a situação do lixo na cidade, apresentou ponto que está 

sendo discutido, por sinal, a Dra. Jurema abriu prazo para ambas as partes em ação do Vereador Vinícius e que 

a Prefeitura é ré, com relação ao lançamento das taxas de lixo no município, o qual na sua opinião está totalmente 

equivocado, onde a prefeitura assume que realmente lança a maior no carnê devido a inadimplência da situação. 

Destacou que não tem que pagar pelo vizinho e a inadimplência que poderia ocorrer a prefeitura tem inúmeros 

artifícios para efetuar a cobrança daquele que não paga e não sobretaxar quem paga em dia. Fica indignado ao 

ver preocupações com ocupação de cargos comissionados, em asfaltar a rua do que fiscalizar o lançamento de 

mais de vinte milhões por ano nos carnês de IPTU da população, entendendo que deva ser levado ao MP e Gaeco. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Relatou sobre o aumento dos casos envolvendo a lei Maria da 

Penha, com agressões à mulher, onde somente num dia registraram cinco casos de denúncias. Citou existir ótimos 

profissionais na Secretaria de Segurança Pública, atuando através da Lei Maria da Penha, dizendo não ser culpa 

das forças de segurança o aumento da incidência de violências, mas das situações em que as famílias tem de 

obedecer, quanto ao isolamento e confinamento pela covid 19, dizendo da necessidade de se fazer algo para que 

possam diminuir as vítimas desses "marginais". Cumprimentou Roberto, Presidente do SINDISERV, rogando 

bênçãos aos servidores municipais. Lembrou de humilhação feita em São Paulo por um desembargador perante 

um Guarda Municipal, no momento em que foi autuado. Outro assunto, para informar que está elaborando Moção 

de Apelo ao Prefeito, para estudar com o Comitê de Crise a situação dos pequenos comerciantes nos bairros da 

cidade, com o objetivo e estender o horário da abertura até as dezoito ou dezenove horas e não às dezesseis ou 

dezessete, levando em consideração que quando as pessoas saem de suas atividades encontram tais 

estabelecimentos fechados, impedindo as relações comerciais. Finalizou desejando a todos semana abençoada. 

Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, passou-se à apreciação da ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

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, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel 

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

a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 467/20 (Vereador Ricardo 

Zampieri), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor APARECIDO DA SILVA 

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

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

Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 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 

Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 95/20 (Vereador Rudolf Polaco), denomina de MARIA EDUARDA 

STACHOWIAK a Rua "A" do Loteamento Bairro NOvo, Bairtro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 102/20 (Vereador José 

Carlos S. Raad - 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, ficando registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 397/17 

(Vereador Felipe Passos), estabelece diretrizes para "infância sem pornografia" no âmbito do Município de Ponta 

Grossa, e dá outras providências: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação e ainda com a Subemenda Modificativa ao Substitutivo Geral apresentada pelo 

Vereador Felipe Passos, tendo recebido votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

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

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

Dr. Zeca. 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: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel 

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

de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 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 Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 314/20, do Vereador Felipe 

Passos; 315, 316/20, do Vereador Geraldo Stocco; 317/20, do Vereador Dr. Zeca; Indicações nºs 1532, 1533, 

1534, 1535, 1536, 1537/20; 1540, 1541, 1542/20, do Vereador Geraldo Stocco; 1538/20, do Vereador Felipe 

Passos; 1539/20; 1547/20, do Vereador Pietro Arnaud; 1543, 1544, 1545, 1546/20, do Vereador Florenal Silva; 

1548/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se inscrição para o 

PEQUENO EXPEDIENTE, tendo se manifestado nesta ocasião o Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, 

cumprimentando aos Vereadores Pietro, Celso e Guiarone que estão se mobilizando no sentido de que 

documento seja assinado pelos demais pares, solicitando à Mesa Executiva que entre com processo de ADIN em 

emenda realizada pelo então Vereador Luiz Bertoldo, onde está se esmerando à Ponta Grossa Ambiental para 

pelo menos ter ganho um round nessa luta, onde já havia com o Decreto Legislativo liquidado o assunto com 

anuência dos vereadores, onde a prefeitura ação com ação direta de inconstitucionalidade em erro grotesco, 

jurídico, citando existir defesa de interesse que caracteriza o decoro do prefeito, onde tem que apurar tudo isso. 

Deseja que tudo isso se esclareça para poder entender o que tange na questão do lixo em Ponta Grossa, em que 

o empresário Marcos Borsato ingressou com ação na justiça em que o mérito não foi julgado mas a liminar foi 

concedida, lhe causando preocupação, onde não acredita que a autoridade do Poder Judiciário tenha se atentado 

a todos os detalhes da referida ação, citando que em algumas linhas fica claro que a liminar foi concedida porque 

a autoridade magistrada coloca de forma clara que o serviço contínuo poderia ser prejudicado, não se tratando 

disso, mas da doação de terreno, com aporte financeiro de nove milhões e duzentos mil reais por parte do Poder 

Executivo Municipal e também de uma renovação imoral e ilegal feita por decreto por parte do Chefe do Poder 

Executivo de forma bilateral. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 
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sessão, convocando outra para o dia vinte e dois do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, 

informando que a Ordem do Dia será colocada 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 vinte de julho de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 20 de julho de 2.020. 
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Estagiária do Setor Legislativo 

 


