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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 03/08/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: mencionou que não pode estar presente na última audiência pública, 

declarou que precisamos de uma audiência pública referente ao Covid-19 e informou que o Jocelito Canto 

divulgou uma ligação de ruas atrás do Max Atacadista, frisando que ele não sabia disso. Afirmou que é 

favorável a realização de obras, ponderou que o governo precisa dialogar com a comunidade e relatou sobre a 

obra da Av. Souza Naves. Evidenciou que não é contrário ao desenvolvimento, dispôs que a Câmara deve saber 

se as obras tem documentações e registrou que a transparência é uma coisa positiva. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: desejou a todos uma boa semana e lamentou o acidente 

ocorrido ontem, na região do município de São José dos Pinhais. Salientou sobre irresponsabilidade conjunta, 

alegou que o primeiro criminoso foi quem colocou fogo, o segundo seria a “coirmã da RodoNorte”, que é a 

Ecovia e se questionou sobre quais providências a Ecovia tomou, nos últimos 10 dias, para que isso não 

ocorresse. Declarou que aqui em Ponta Grossa temos problemas com uma empresa tão perversa quanto a 

Ecovia e observou que isso não foi só fatalidade, há uma alta taxa de dolo por quem administra a via. Comentou 

sobre a ação popular que irá lançar e mandar ao Governo Federal, para que eles assumam as rodovias do Paraná 

e não permitam mais que façam esses tipos de licitações. Evidenciou que é um dos representantes da Av. Souza 
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Naves e pontuou sobre ela. Afirmou que o Prefeito Marcelo Rangel não tem coragem de ouvir a oposição, 

abordou sobre o Juiz Bochenek, realçando que ele estava querendo muito ser o Prefeito da cidade, deixou claro 

que não tem opinião se essa candidatura seria boa ou ruim, mas ele não seria o seu candidato, pelo menos em 

primeiro turno, e pronunciou que tem respeito por ele. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: declarou que nos últimos dias tem trabalho por projetos pontuais que 

tem dado resultados, relatou sobre o parecer do projeto da linha de crédito e dispôs aguardar que, na próxima 

segunda-feira, já possam votar esse projeto e as pessoas sejam logo beneficiadas. Comentou sobre uma 

assistente social que gastou um valor de 269 mil reais em cortinas, no meio de uma pandemia, e abordou sobre 

a assistência social em Ponta Grossa. Enfatizou que acha interessante o posicionamento de futuros candidatos 

à Prefeitura sobre esses temas, frisando que alguns não falam nada, e concluindo sua fala, mencionou sobre o 

projeto de prevenção ao suicídio. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: comentou sobre suas viagens até a capital, registrou sobre os peixes 

que estão mortos na Represa do Alagados, mostrou fotos e dispôs que isso aconteceu porque a água está baixa. 

Agradeceu a Copel, que hoje, quando foi a Curitiba, os atenderam muito bem, ponderou sobre normalizar a 

situação do Alagados e mencionou sobre os estudos que fizeram naquela região. Reforçou que devemos nos 

preocupar com o Alagados e alegou que Deus tem abençoado nossa cidade, já que temos água em nossas casas. 

Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que evidenciou ter feito em 2010, um projeto de lei relacionado as águas, 

porém ele não prosperou, informou que visitou a represa de Itaipu e apontou sobre os rios que cercam nossa 

cidade. O Vereador Pastor Ezequiel pronunciou que sua fala foi uma prestação de contas em relação as viagens 

que fez, lamentou o equívoco do secretário de segurança pública do Paraná sobre cobrar o fardamento do 

policial militar, afirmando que uma empresa tem o dever de fornecer o uniforme e concluindo sua fala, pediu 

a Deus para que conforte todas as famílias atingidas por mortes recentemente. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: reiterou a fala do Vereador Pastor Ezequiel sobre fardamento, 

destacando ser uma vergonha o que estão tentando fazer com os policiais militares. Relatou sobre os salários 

desses policiais, evidenciou que o Vereador Pastor Ezequiel tem seu apoio e afirmou que o governo está se 

baseando em um subsídio que os policiais não recebem. Pontuou que são três tipos de fardamentos que o 

policial militar deve ter, solicitou para que os representantes estaduais revejam as suas condutas e consigam 

derrubar esse projeto, que só vem para atrapalhar a vida do policial militar, e também pediu o apoio da Câmara. 

VEREADOR DR. MAGNO: comentou sobre o acordo da RodoNorte, que o Vereador Pietro Arnaud citou, 

afirmou que esse assunto o preocupa e informou que fez uma reunião com a RodoNorte. Abordou sobre obras 

ao redor de rodovias, enalteceu as obras que vê em Ponta Grossa, frisando que temos que parabenizar e declarou 

que todo gestor deixa seu legado e as boas devemos destacar. Apontou sobre os postos de saúde, ponderou 

sobre as falas do Prefeito Marcelo Rangel na rádio mundi, registrou que quando os números, em relação ao 

Covid-19, estavam bons era por causa da gestão, agora que estão ruins é culpa da população e se questionou 

se não fechamos 4 meses em vão, ressaltando ainda sobre as demissões causadas. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 03/08/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 
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EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

Projeto de Lei Ordinária nº 55/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARTINHO STADLER. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 120/2020: 

Denomina de CLÁUDIO HOHMANN, a Rua “A” do Loteamento Campo Real, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

Projeto de Lei Ordinária nº 407/2019: 

Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor MAURICIO MICHEL HAYAR. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 23/2020: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a KLS Serviços de Coleta 

Ltda., conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 113/2020: 

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

providências. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 116/2020: 

Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa - FMDE. 

 

PARECERES: CLJR    - Pela admissibilidade 

                        CFOF   - Favorável 

                        COSPTTMUA   - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 2 (DOIS) DIAS – VER. CELSO CIESLAK: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

Projeto de Lei Ordinária nº 139/2020: 

Denomina de Doutor DAVI ALESSANDRO DONHA ARTERO, a Rua “G” do Loteamento Jardim das Flores, 

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: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 383/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA  

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que 

em contrapartida referente a liberação da construção de um condomínio residencial na Av. Eusébio de Queirós, 

a empreiteira responsável também construa uma rotatória junto à Praça Batalha de Guararapes.  

 

Nº 384/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,   

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos taxistas de Ponta Grossa, na pessoa de José Carlos Dobginski, pelos seus relevantes trabalhos 

junto à comunidade pontagrossense. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 2 

FLORENAL: 1 

FELIPE PASSOS: 1 

_________________________________________________________________________ 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1623/2020 do Vereador MAURICIO SILVA, 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 CRUZ DE OLIVEIRA, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes desta Municipalidade, operação concentrada de máquinas no Jardim Lagoa Dourada e 

Jardim Tropeiros II. 
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Nº 1624/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Indico a Mesa Executiva, de 

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

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

municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar um recuo para baia de 

estacionamentos, para parada rápida na Av. Carlos Cavalcanti em frente ao nº 2888. 

 

Nº 1625/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do  

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

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

municipalidade, providências objetivando  com urgência a pintura de faixas, na Avenida General Carlos 

Cavalcanti,na altura do Chafariz, Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1626/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do  

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

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

municipalidade, providências objetivando  com urgência a instalação de redutor de velocidade, na Rua 

Cavernoso, entre o Núcleo Pitangui e Núcleo Rio Verde, Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1627/2020 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 construção de uma Travessia Elevada na Rua Sofia de Lara, 

localizada no Califórnia II, Ponta Grossa. 

 

Nº 1628/2020 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 construção de uma Travessia Elevada na Rua Francisco Beltrão, 

em frente ao campo de futebol sociaty, localizado na Vila Dalabona- Chapada. 

 

Nº 1629/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, INDICAÇÃO, Senhor 

presidente: Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que sua 

Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias 

objetivando viabilizar a instalação de uma LOMBADA (REDUTOR DE VELOCIDADE) na Av. Carlos 

Cavalcanti nº 2500, em frente a farmácia Xavier, Uvaranas. 

 

Nº 1630/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Senhor presidente: Indico a 

Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando no sentido que 

a administração municipal verifique a possibilidade de que haja a suspensão temporária do vencimento da 

cobrança da taxa do alvará até o retorno das aulas, isenção do ISS e a suspensão da inspeção veicular de meio 

do ano das VANS ESCOLARES da cidade, tendo vista que se trata de uma importante decisão em razão do 

COVID-19. 

 

Nº 1631/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Senhor presidente: Indico a 

Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que sua Excelência determine aos 
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órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando no sentido de 

viabilizar a instalação de uma LOMBADA (REDUTOR DE VELOCIDADE) na Rua Santa Rita , 80, bairro 

Jardim São Marcos. 

 

Nº 1632/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Senhor presidente: Indico a 

Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando no sentido de 

viabilizar instalação de uma travessia elevada, na av. carlos cavalcante, 2839, bairro uvaranas, em frente ao 

posto de gasolina e supermercado agricer. 

 

Nº 1633/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Senhor presidente: Indico a 

Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando no sentido de 

viabilizar instalação de uma LOMBADA (REDUTOR DE VELOCIDADE) na Rua João Ribeiro, 115, bairro 

Uvaranas. 

 

Nº 1634/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Senhor presidente: Indico a 

Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando no sentido de 

viabilizar PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO NA RUA ANTONIO ZAMPIER, BAIRRO 

CHAPADA 

 

Nº 1635/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Senhor presidente: Indico a 

Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando no sentido de 

viabilizar PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO NA RUA LYRA, BAIRRO CHAPADA. 

 

Nº 1636/2020 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 Cel. Fabrício 

Viêira, Uvaranas. 

 

Nº 1637/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com a Urgência os Serviços  de Reparo de Tampa de Bueiro situado na Rua 

Cel. Fabrício Viêira, Uvaranas 

 

Nº 1638/2020 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 instalação de Redutores de velocidade ao longo da Rua Rio Cavernoso no 

Contorno Leste. 

 



 

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

 

Nº 1639/2020 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 nova sinalização vertical e horizontal ao longo da Rua Rio 

Cavernoso no Contorno Leste. 

 

Nº 1640/2020 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 iluminação e melhorias na iluminação já existente no Parque Linear 

em Oficinas. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 18 

MAURÍCIO SILVA: 1 

PASTOR EZEQUIEL: 8 

DR. MAGNO: 2 

PIETRO ARNAUD: 2 

FLORENAL: 4 

GERALDO STOCCO: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 31 de julho de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comentou sobre as medidas adotadas pela administração 

pública e afirmou que “o Prefeito Marcelo Rangel é um ignorante no que tange a saúde e pesquisas”. Mencionou 

sobre as 14 pessoas que morreram em Ponta Grossa, sendo isso grave e registrou ser a favor de que o grupo de 

risco continue em toque de recolher, devendo as crianças ficarem em casa e o restante voltar ao normal. Expôs 

que a Prefeitura já recebeu mais de 42 milhões de reais, destinados ao Covid-19, destacando que isso foi a 

salvação do Prefeito, já que assim ele pode pagar as contas, e declarou ainda que agora os vereadores tem o 

trabalho redobrado para fiscalizarem tudo isso. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: parabenizou uma matéria da Gazeta do Povo, o Prefeito Marcelo Rangel e 

toda a gestão de Ponta Grossa, exaltando que nada foi sorte, mais sim competência, destacando a qualidade de 

educação. Cedeu a palavra ao Vereador Maurício Silva que relatou sobre uma conquista do bairro de Uvaranas, 

parabenizou toda comunidade e o Prefeito pela obra realizada no local e solicitou a população para cuidarem. O 

Vereador Felipe Passos também parabenizou a todos que o Vereador Maurício Silva citou. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: alegou que mais uma vez estão cobrando uma promessa que o Prefeito 

Marcelo Rangel fez, em relação ao salário dos estagiários, e declarou que o Prefeito deveria ser processado pelos 

tipos de notas que divulga e deveria também ter mais respeito com as pessoas. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: ponderou sobre sua a preocupação com a conduta do Prefeito Marcelo 

Rangel, realçando que ele deve ter tranquilidade, e comentou sobre as falas do Prefeito na rádio, destacando que 
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ele demonstra a necessidade de buscar um profissional e se acalmar. Afirmou que jogo de marketing é 

constrangedor para a nossa cidade e se questionou para o que servem os conselhos municipais para o Prefeito. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=03/08

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA TRÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE. 

(XVII LEGISLATURA) 

   Aos três dias do mês de agosto 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 pelo 

Vereador Jorge da Farmácia - Segundo Secretário, no exercício do cargo de Primeiro Secretario, com as 

ausências justificadas dos Vereadores Florenal Silva, Sebastião Mainardes Júnior e José Carlos S. Raad "Dr. 

Zeca", presentes os Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes, 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. Nesta oportunidade, foi procedida a entrega da Moção de Aplauso nº 

257/19, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro ao Sr. Rafael Silva Carneiro, radialista, atualmente 

apresentador do Programa Som Nativo da Rádio Sant'ana de Ponta Grossa, levando cultura gaúcha aos ouvintes. 

Em seguida foi colocada em discussão a Ata da Sessão Ordinária anteriormente realizada, a qual foi aprovada 

sem restrições. Foi procedida pelo Vereador Jorge da Farmácia, exercendo a função de Primeiro Secretário, a 

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

PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 62/20 (Projeto de Lei nº 188/10), dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para a elaboração dos Orçamentos do Município para o exercício de 2.021. Mensagem nº 59/20 

(Projeto de Lei nº 190/20, acompanhado de pedido para apreciação em regime de urgência, o qual foi deliberado 

favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Agência 

de Fomento do Paraná S. A., conforme especifica. Mensagem nº 60/20 (Projeto de Lei nº 191/20, acompanhado 

de pedido para apreciação em regime de urgência, o qual foi deliberado favoravelmente nesta oportunidade), 

autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.400.000,00, e dá outras 

providências. Mensagem nº 61/20 (Projeto de Lei nº 102/20, acompanhado de pedido para apreciação em regime 

de urgência, o qual foi deliberado favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder Executivo abrir um 

crédito adicional especial no valor de R$ 2.701.680,00, e dá outras providências. Of. nº 1487/20-GP, 

comunicando haver vetado a Lei nº 13.770. Of. nº 1354/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 241/20, de 

autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1355/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 242/20, de autoria 

do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1384/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 239/20, de autoria 

do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1388/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 243/20, de autoria do 

Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1389/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 253/20, de autoria do 

Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1515/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 200/20, de autoria do 

Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1516/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 240/20, de autoria do Vereador 

Pietro Arnaud. Of. nº 1523/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 244/20, de autoria do Vereador Sgt. 

Guiarone Júnior. Of. nº 1525/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 202/20, de autoria do Vereador Pietro 

Arnaud. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Projeto de Lei nº 189/20, concede Título de Cidadã 

Honorária de Ponta Grossa a DEPUTADA FEDERAL ALINE SLEUTJES. DO VEREADOR GERALDO 

STOCCO - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 254/18, dando ao § 6º do Art. 1º do Projeto de Lei 

epigrafado, nova redação, na forma que especifica. DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR E 

OUTROS - Emenda Aditiva/Modificativa ao Projeto de Lei nº 180/20, dando nova redação ao Art. 2º do Projeto 

de Lei epigrafado. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua 

ausência na presente sessão (03/08/2020), por estar em consulta médica em Curitiba. Colocado o mesmo em 

discussão e votação, foi aprovado. Também foi aprovado o pedido verbal do Vereador Sebastião Mainardes 

Júnior, ficando justificada sua ausência na presente sessão (03/08/2020), para tratamento de saúde. DO 

VEREADOR FLORENAL SILVA - Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=03/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=03/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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presente sessão (03/08/2020), por motivo de luto, pelo falecimento de sua mãe. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado o referido requerimento. DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO, constituída 

pelo Requerimento nº 188/19, com a finalidade de investigar o possível desvio de combustível na Secretaria 

Municipal de Obras desde o ano de 2.009, vem através do Requerimento nº 275/20, requerer que seja submetido 

ao respeitável Plenário, a prorrogação de prazo dos trabalhos desta por mais 60 (sessenta) dias, nos termos do 

Art. 60-A, § 5º, do Regimento Interno. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o presente requerimento. 

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Moção de Apelo nº 386/20, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Ponta Grossa, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, solicitando que sejam tomadas as 

devidas providências no sentido de colocar placas indicativas das localidades existentes no Distrito de Itaiacoca. 

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Moção de Aplauso nº 387/20, Dirigida ao Senhor MARCOS MARTINS 

e à  Senhora ROSÂNGELA APARECIDA FERNANDES MARTINS, proprietários do SUPERMERCADO 

PÃO DE MEL DO PARAÍSO Ltda. SENDO EXTENSIVA A TODOS SEUS COLABORADORES, pelos 

relevantes serviços prestados em favor de toda comunidade princesina. DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

- Moção de Aplauso nº 388/20, Ao Policial Militar Marcos Vinícius dos Santos, que junto a outros policiais 

salvou cinco pessoas de casas em chamas no bairro Ronda. Moção de Aplauso nº 389/20, A Policial Militar 

Daniele Anne Kulka, que junto a outros policiais salvou cinco pessoas de casas em chamas no bairro Ronda. 

Moção de Aplauso nº 390/20, Ao Policial Militar André Magalhães Machado Junior, que junto a outros policiais 

salvou cinco pessoas de casas em chamas no bairro Ronda. Moção de Aplauso nº 391/20, Ao Policial Militar 

Thiago Manoel Pereira da Silva, que junto a outros policiais salvou cinco pessoas de casas em chamas no bairro 

Ronda. DO VEREADOR FLORENAL SILVA -  Moção de Aplauso nº 392/20, Dirigida ao repórter policial 

MÁRCIO LOPES, por salvar uma mulher de um incêndio residencial. DO VEREADOR VINÍCIUS 

CAMARGO - Moção de Aplauso nº 393/20, dirigida à Senhora PRISCILA SCHEFFER DIAS e ao Senhor 

ÁLVARO FERNANDES DIAS FILHO pela excelente gestão do Parque Buraco do Padre. - Moção de Aplauso 

nº 394/20, dirigida à IGREJA CRISTÃ PRESBITERIANA DE PONTA GROSSA e à ASSOCIAÇÃO 

ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA pelo Projeto Cuidar. O Senhor Presidente nesta ocasião propôs 

um minuto de silêncio em memória do Coronel João Jorge dos Santos, ex-vereador e ex-secretário municipal e 

à Senhora Irma Beltrami Ferreira da Silva, mãe do Vereador Florenal Silva, os quais faleceram no final de 

semana . Ainda em tempo, foram acatados os pedidos dos Vereadores Professora Rose, incluindo na homenagem 

póstuma a memória do Senhor Newton, Motorista da Secretaria Municipal de Educação; Ricardo Zampieri, 

estendendo às vítimas que foram ceifadas no final de semana no Jardim Santa Mônica entre elas a Jovem Thaís, 

ao motorista de aplicativo que faleceu semana passada e aos oito óbitos resultantes do trágico acidente ocorrido 

em São José dos Pinhais; Geraldo Stocco, somando às lamentações do Vereador Ricardo Zampieri, pelas vítimas 

da tragédia ocorrida em São José dos Pinhais. Os Senhores Vereadores receberam ainda comunicado da 

Presidência quanto ao prazo para apresentação de emendas à proposta da Lei de Diretrizes do Orçamento 

Municipal para 2.021, correndo do dia 04 ao dia 18 do mês em curso, informando ainda que a íntegra do projeto 

se encontra à disposição via intranet. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - se manifestaram: 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: "Senhor Presidente, Senhores Vereadores, amigos da imprensa, aos 

populares que nos assistem no dia de hoje. Senhor Presidente rapidamente eu quero dizer que estou feliz né? 

Não pude estar presente na audiência que trata da LDO, até hoje, justifiquei através das redes sociais, Vereador 

Valtão, que o projeto estaria conosco, então não é uma audiência pública daquelas da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, onde eu acho e penso, mesmo que eu tenho faltado algumas vezes que todo os vereadores precisam 

participar sim, né? E assim, Senhores Vereadores, é nesse sentido que eu vejo que deve ser essa audiência pública 

sobre o covid. Vereador Pietro quando fala que quer uma audiência pública para falar das despesas do covid não 

estou falando de audiência pública, nós estamos no meio duma pandemia. A minha preocupação é que esteja 

aqui, como nós estamos fazendo já essas audiências prefeitura, só que especificamente, tanto é que quando eu 

utilizei a Tribuna, Vereador Doutor Magno, eu citei a reunião pública que o Vereador Divo fez aqui nesta Casa, 

com a presença do Manjabosco, da secretária, então nesse sentido, eu acho que nós precisamos ter uma reunião 

pública, né, aqui dentro de um rigor, de um cuidado para evitar aglomerações, mas precisamos esclarecer a 

população a respeito da despesa com o covid. E aí Senhor Presidente, eu preciso falar uma coisa bem séria, uma 

preocupação que eu tenho, eu vejo o Vereador George  ali, hoje no nosso programa de facebbok com o 
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Apresentador Jocelito Canto, Vereador George, ele divulgou uma coisa que eu fiquei surpreso, Vereador George, 

eu preciso que Vossa Excelência, se não acompanhou hoje o programa que normalmente acompanha, né? O 

Jocelito Canto, Vereador Paulo Balansin, divulgou uma ligação atrás do Maxi Atacadista que eu não conhecia, 

feita com recursos do Estudo de Impacto de Vizinhança, da Construtora Prestes. Eu não sabia que tinha aquela 

ligação ali para o Maxi Atacadista. E aquela situação é para mim um tanto nova, Vereador Felipe Passos, eu me 

surpreendi Vereador Eduardo Kalinoski, aproveitaram a situação do Estudo de Impacto de Vizinhança e das 

medidas que a Prestes precisaria ter e fizeram ali um asfalto atrás do Maxi Atacadista, o que fortalece Vereador 

George, aquela discussão que Vossa Excelência está fazendo judicialmente, né? Também, dessa obra na Avenida 

Souza Naves. E a respeito dessa obra, eu quero dizer, Vereador Valtão, que eu sou favorável à realização das 

obras. Essa é uma obra que trata da leniência, dinheiro da leniência, ou seja, dos furtos que tiveram, da corrupção 

que envolveu o assunto do pedágio. Então foi feito um acordo pela Lava Jato, porque o Legislativo Estadual não 

existiu né, ninguém fiscalizou nada, infelizmente, nós sabemos como é o meio político e aí teve que a Lava Jato 

descobrir que tiveram relações, negociações escusas envolvendo os pedágios, Vereador Rudolf, Vereador 

Geraldo Stocco, no Estado do Paraná. Mais uma coisa assim que eu preciso admitir e quero admitir, Vereador 

George, é que eu penso que o governo tem que ter tranqüilidade e precisa dialogar com a comunidade, porque 

eu sou favorável à obra, mas estou ficando um tanto surpreso com a cerimônia do, como a gente diz aqui Senhor 

Presidente, de passar um trator, o governo do Estado quer, tem o Secretário Sandro Alex, está passando um trator 

na comunidade e eu como representante popular, não posso admitir isso, e pedir Vereador Valtão, como peço de 

todas as obras as cópias das licenças, dos alvarás concedidos, do Estudo de Impacto de Vizinhança que a 

Prefeitura até o presente momento não me entregou, Vereador George. E eu imaginava que para uma obra desse 

tamanho, eu acompanhei, né, tenho dito, Vereador Maurício Silva, sou favorável à obra, mas eu como 

fiscalizador quero saber se tem Estudo de Impacto de Vizinhança, porque eu vi a direção do DER responder ao 

Vereador George, Vereador Rudolf, Vereadora Professora Rose, que não era preciso audiência pública por causa 

do valor da obra, mas eu como representante da população quero sim saber se tem estudo de impacto de 

vizinhança, quanto que vai entrar, qual que vai ser  a obra, que eventualmente ou qual é a negociação que existe, 

eu quero saber das licenças ambientais, como quero também saber de todas as licenças ambientais. Agora 

recentemente fiz um requerimento de informações, Vereador Rudolf e descobrir que teve uma empresa que 

cortou seiscentos e poucas árvores e foi multado em quase oitocentos mil reais, falava com o Vereador Eduardo 

Kalinoski e aí a sensação que está dando nessa obra na Souza Naves, com todo o respeito que eu tenho e volto a 

dizer que não sou contrário, mas estão passando um trator naquela comunidade e me admira que o Secretário 

Sandro Alex, que é um representante popular da cidade, esteja tendo esse desgaste, alguns falam que é do 

interesse do Maxi Atacadista, eu nem vou entrar nesse mérito, eu acho que obras são importantes sim, mas eu 

fiz um pedido, Vereador Ricardo Zampieri, para saber das licenças, eu quero saber se tem uma licença ambiental 

até hoje não recebi no meu gabinete. Então assim, alguma coisa está muito estranha, eu não sou contrário a 

desenvolvimento, Vereador George, eu não contrário à obra, mas eu não admito que uma obra aconteça, seja 

aqui ou seja aquela no Jardim Carvalho que eu questionei e o Vereador Vinícius Camargo está aqui na Casa, é 

testemunha que não tinha licença ambiental, a situação acabou parando no Ministério Público, porque fazer uma 

obra desse tamanho sem uma licença ambiental, não estou dizendo também Vereador Guiarone, Sargento 

Guiarone, que não tenha, mas quero dizer que a Prefeitura já deveria ter providenciado, porque as obras já 

começaram e o sentimento que o Deputado Sandro Alex está nos dando é de que não quer conversar com 

ninguém, que não quer falar com ninguém, porque talvez foi politizada alguma situação, mas eu, Vereador Pietro, 

tenho essa postura técnica, pretendo continuar tendo essa postura técnica, Vereador Pastor Ezequiel, e acho que 

essa Câmara Municipal tem que saber sim se as obras tem a documentação, porque a documentação, Senhores 

Vereadores é uma coisa importante. Vou perguntar uma coisa para o Vereador Sgt. Guiarone, o Vereador Sgt. 

Guiarone sabia que a licitação da concorrência pública do Mercadão Municipal foram apresentado dois 

envelopes, um envelope com as documentações da empresa Tecla, pasme Vereador Sgt. Guiarone, eu não tinha 

visto, duas certidão são, uma certidão é de 2.010 e uma outra de 2.013, o que o Vereador Pietro está falando? 

Dentro daquele rol de documentação que o mercadão precisava, que aquele Siqueira precisava apresentar, ele 

apresentou, certidão tem validade de trinta a sessenta dias, ele apresentou duas certidões, Vereador Rudolf, uma 

de 2.010 e uma outra de 2013 e a Comissão de Licitação da Prefeitura de Ponta Grossa aceitou. E o que foi isso? 
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Eu, Vereador Sgt. Guiarone, que fico olhando todos os procedimentos tinha comido uma bola e não tinha visto 

isso, agora nas minhas fiscalizações. Então imagina fazer uma obra desse tamanho, daqui a pouco aí na Souza 

Naves e virar uma trincheira do Los Angeles, uma coisa que não termina, que quebra empresários. Então nós 

temos que ter esse cuidado, esse zelo. E transparência, Senhor Presidente, não faz mal para ninguém. 

Transparência é uma coisa positiva. Muitas vezes, Vereador Valtão, nós, na nossa fiscalização auxiliamos o 

prefeito a no futuro não ter nenhum problema. Talvez naquele momento uma pessoa fiscalizada não sinta, às 

vezes, é sujeito até um sentimento negativo, mas um dia o próprio presidente desta Casa aqui quando tomou uma 

decisão e algum vereador questionou, no futuro é uma coisa importante e eu quero aqui pedir novamente que 

esse requerimento seja respondido pelo Poder Executivo, eu quero saber das licenças, dos documentos, dos 

alvarás, porque do contrário, Senhor Presidente, se não tiver esses alvarás e se não tiver todos esses documentos, 

aí com certeza, né, tem razão a ação judicial feita por aquela comunidade ali da Souza Naves e merece sim ser, 

ter uma decisão favorável, porque nós precisamos garantir a transparência. Não se pode aqui todo o mundo 

falando no portal da transparência, ficar criticando e aí o governo do estado é uma caixa preta que não se abre e 

quem está criando essa situação não é o Governador Ratinho, é o Secretário Sandro Alex que talvez por situações 

políticas, não sei porque, se é porque o Vereador George está lutando, combatendo, mas simplesmente não 

dialoga, não conversa e agora começaram uma obra, parece que já começaram, né? O Vereador George estava 

falando que já estão fazendo algumas coisas ali, sem eu ter no meu gabinete cópia, se tem uma licença ambiental. 

Veja só Senhor Presidente, rapidamente, em cinqüenta e quatro segundos, no Jardim Carvalho ia ser feito uma 

ligação numa área de Preservação Permanente, tava pronta, já, a empresa ganhou a licitação, o Ministério Público 

descobriu e aí travou toda a obra. Então vocês imaginem a situação. Então nós precisamos saber, nós precisamos 

ter as orientações, nós precisamos ter a documentação para evitar que essas coisas virem mercadão municipal, 

para evitar que virem Trincheira do Los Angeles e para evitar que nós tenhamos muitos problemas lá na frente 

e que quem sofre, Vereador Ricardo Zampieri, Vossa Excelência que conhece bem essa atividade empresarial, 

tem empresário que talvez não tenha acesso para chegar na empresa dele, muito obrigado Senhor Presidente". 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: "Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, munícipes, 

as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Quero aproveitar e desejar assim uma boa semana a todos e 

ao mesmo tempo lamentar profundamente o acidente ocorrido ontem por volta das vinte e duas horas ali na 

região do Município de São José dos Pinhais, o trecho ali praticamente urbano, onde corte ali, onde faz ligação, 

onde tem uma rotatória, onde tem passarela e ontem por conta da irresponsabilidade conjunta, porque conjunta? 

Tudo o que aconteceu ontem lá foi fruto de vistas grossas. Primeiro, o primeiro criminoso é aquele que colocou 

fogo, que vai ser investigado e há de se investigar o responsável, mas não vai trazer ninguém de volta e este é 

fato, a vida das pessoas já foi destruída, sobretudo das oito pessoas que foram vítimas fatais. Os senhores já vão 

entender porque que eu estou falando sobre esse assunto, primeiro porque são irmãos paranaenses e merecem, 

inclusive eu gostaria ao final da minha fala eu gostaria de pedir ao Senhor Presidente que se pudesse quebrar o 

nosso protocolo aqui, que nós pudéssemos homenagear as pessoas que perderam sua vida ontem com um minuto 

de silêncio. Mas antes eu gostaria de pontuar que foi um conjunto de erros gravíssimos Senhores Vereadores, 

primeiro de quem colocou fogo, segundo, quem administra ali? Quem ganha dinheiro naquela rodovia? Quem é 

que ganha muito dinheiro naquela rodovia? A co-irmã da Rodonorte. A rodovia é administrada pela Ecovia, se 

não me falha  a memória, do mesmo grupo da Rodovia das Cataratas, também envolvida no acordo de leniência, 

também envolvida no caso das propinas para políticos paranaenses e os mesmos políticos hoje querendo - o 

governador, enquanto era deputado estadual tinha um discurso, hoje já aderiu a outro tipo de discurso, quer 

ajudar as empresas a cumprir o acordo de leniência para elas poderem estar aptas, a continuar nos roubando pelas 

próximas décadas e essa é a verdade, infelizmente, a única coisa, senhoras e senhores que eu posso fazer aqui é 

só denunciar e talvez algumas pessoas comunguem da minha opinião, mas não é só uma opinião, Senhoras e 

Senhores, é uma constatação. Nós continuaremos sendo roubados, por essas empresas que não estão nem aí com 

as pessoas, e está aí a prova. O que que a rodovia, o que que a empresa que administra esse trecho da rodovia 

tomou de providência ao longo desses últimos dez dias no sentido de que isso não acontecesse? Chamou o Corpo 

de Bombeiros, chamou a Defesa Civil, chamou a Prefeitura, notificou a Prefeitura. O que que a Prefeitura de 

São José dos Pinhais fez a respeito? A Secretaria de Meio Ambiente deles, o IAP que viu tudo queimando em 

dez dias, uma tragédia anunciada como se pode perceber nas próprias declarações das pessoas que lá residem. O 



 

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

 

que eu quero dizer Senhoras e Senhores que aqui em Ponta Grossa nós temos o mesmo problema com uma 

empresa tão perversa e tão insensível quanto esta empresa que administra este trecho que ficou sobre não só 

nevoeiro, mas uma densa camada de fumaça durante os últimos dez dias e a empresa sequer sinalizou a região, 

sequer colocou uma placa de sinalização para evitar que coisas como essa, uma fatalidade dessas acontecesse. 

Para mim isso não tem só fatalidade, tem um grau muito alto e dolo, na minha opinião, por parte de quem 

administra e aufere lucro lá daquele trecho, é muito grave as pessoas só auferirem lucro e na hora do retorno, só 

aqui em Ponta Grossa, todo mundo paga IPTU e todas as ruas da cidade, com exceções, não é presenteada com 

um buraquinho ou outro. Então as pessoas pagam impostos, a pessoas fazem de tudo para ter uma qualidade de 

vida melhor, aceitam as maracutaias que acontecem dentro dos governos, aceitam que essas concessionárias 

permaneçam, ninguém pelo jeito pretende fazer um levante, pelo jeito a sociedade não se organizou no sentido 

e fazer um levante contra essa licitação. Eu confesso aos senhores que vou sim reunir assinaturas de todos os 

paranaenses on-line, vou ver a forma legal e a partir de setenta e duas horas até no máximo sexta-feira nós vamos 

lançar uma ação popular, um abaixo-assinado onde nós queremos reunir um milhão de assinaturas e mandar lá 

para o governo federal, de modo que o governo federal assuma as rodovias do Paraná e não se permita mais que 

se faça essa barbaridade, essas licitações. Que o Governo Federal intervenha de alguma forma, ou pelo menos 

que negocie com o Governo do Estado do Paraná no sentido de nós não termos o desprazer de termos mais uma 

vez essas quadrilhas que querem continuar mamando nas tetas do jeito que eles puderem. Então o que está 

acontecendo aqui em Ponta Grossa eu quero confessar que sou um dos cabeças do movimento dos empresários 

da Souza Naves, não sou empresário, mas sou representante deles, e eu não escondo a minha cara, estou falando 

que defendo, porque teve gente na cidade da classe política, que falou nos bastidores que se sentia revoltado, 

mas na hora de assumir e assinar um documento não se propôs a fazê-lo. Não foi o caso do Vereador Pietro por 

exemplo, que pediu o Estudo de Impacto de Vizinhança, afinal de contas não foi feito e olha o tamanho do 

impacto que tem para os moradores, para as pessoas que margeiam a Souza Naves, para quem transita por ali, 

quanto tempo de obra é, como é que a prefeitura pretende, como é que a Rodonorte, a responsável pela obra 

pretende absorver esse trânsito, Vereador Pietro? Não consigo imaginar dois anos praticamente parado ou 

parcialmente parada a Souza Naves, sem você ter para onde desviar aquele fluxo pesado. Aí sim nós teremos 

mortes e mortes e mortes, e aí o prefeito vai na rádio dele de forma absolutamente antiética, covarde, porque não 

tem coragem de ouvir a oposição, não que eu faça alguma questão, mas ele poderia pelo menos aproveitar essa 

fala aqui na Tribuna aqui na Câmara, reproduzir na rádio para ter o contraponto, isso é democracia Senhor 

Prefeito Marcelo Rangel, mas o senhor não nos permite o direito de defesa, o senhor vai de forma leviana nos 

microfones da Rádio Mundi e sei lá qual outra emissora e diz, eu não escuto o programa, mas a gente fica 

sabendo. Vai lá e acusa os vereadores de serem, alguns vereadores, de serem contra as obras de melhoria da 

Souza Naves, isso é um disparate, isso é um absurdo, não posso de maneira nenhuma concordar com isso, o que 

nós não aceitamos, o que os empresários, os moradores, as associações de moradores, porque é fácil para quem 

mora no Jardim Carvalho, quem mora na Vila Oficinas, quem mora em outras regiões da cidade, dar o seu pitaco, 

a sua opinião em relação à Souza Naves, mas tem que conhecer o problema de perto, tem que conhecer o 

verdadeiro impacto que vai ter e tem que descobrir realmente onde que está escrito que lá é o local que tem mais 

incidência de acidente e é lá que tem que ser feita a obra e que deveria ser feito um mergulhão ao invés de um 

outro tipo de obra naquele local. É para beneficiar a comunidade, Senhoras e Senhores? Ou é para beneficiar o 

grupo de supermercado que está aqui em Ponta Grossa, que nós agradecemos pela vinda, mas nós não podemos 

compactuar, quando ficamos sabendo inclusive, de várias fontes, de que o  Maxi Atacadão do Grupo Muffato 

comprou aquela área depois de acertar essa obra. Por si só já um grande escândalo, por si só o Doutor Bocheneck 

já deveria ter se colocado até por impedido, e aí eu falo do Poder Judiciário, mas falo pontualmente do Doutor 

Bocheneck que estava bem louco para ser prefeito de Ponta Grossa. Eu não tenho opinião a respeito da 

candidatura do Juiz Federal, se seria bom ou se seria ruim, não tenho a  minha opinião, certamente não seria o 

meu candidato, pelo menos em primeiro turno. Tenho respeito pela figura, pela pessoa? Tenho. Tem densidade 

eleitoral para isso? Não. Então o Doutor deveria ter se considerado impedido porque faz parte do grupo político 

ao qual pertence o Deputado Federal Sandro Alex, o irmão dele, Prefeito Marcelo Rangel, no entanto ele não 

concedeu liminar, ele está analisando um processo que ele já se manifestou que comunga com o plano de governo 

dor irmãos. Então deveria ter se colocado... então era isso, Senhoras e Senhores, muito obrigado". VEREADOR 
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GERALDO STOCCO: Para solicitar aos presidentes das comissões competentes, o parecer ao Projeto de Lei 

que dispõe sobre a linha de crédito para pequenos empresários, até essa semana, a fim de se colocar em pauta na 

próxima segunda-feira, e logo após sua aprovação, possa ser sancionado para a prefeitura poder auxiliar os 

mesmos, em face do momento de pandemia. Comentou sobre verbas federais recebidas pelas entidades de 

assistência social, onde denunciou gastos com cortinas no valor de duzentos e sessenta e nove mil reais, em meio 

de uma pandemia e contenção de gastos. Entende que a Secretaria de Assistência Social da cidade deve ser 

reformulada, dizendo existir uma falta de vontade, onde uma ou duas vezes ao ano, com respeito à secretária e 

diretoras, salientou que não adianta tirar fotos para divulgar a doação de alimentos, entendendo que isso não é 

assistência social. Estará verificando junto aos setores jurídicos de seu mandato e desta Casa, se poderá fazer 

algo nesse sentido, entendendo ser desnecessário tal gasto. Cobrou do Senhor Presidente para inserir na Ordem 

do Dia o Projeto de Lei nº 43/20, o qual diz respeito a prevenção de suicídio, tema muito falado nesta Casa, 

considerando estar com prazo estourado das comissões, onde se for aprovado, poderá conversar com a Secretária 

Esméria Savelli, Secretária de Educação, a fim de tentarem algo junto a TV Educativa, onde deseja realizar 

audiências públicas, podendo surgir ainda muitos debates na Casa, com sua discussão. VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO: Prestou contas de sua viagem à Capital do Estado. Comentou a Asituação lamentável dos 

peixes mortos na Represa do Alagados, apresentando foto, em razão de haver baixado o nível do reservatório. 

Agradeceu pelo atendimento da Presidência da COPEL, quanto às explicações e levantamentos que pretendem 

realizar. Destacou que estavam presentes na reunião, o Presidente da Associação dos Moradores do Alagados, 

Juliano, representando a ACIPG, assessor chefe de gabinete do Deputado Hussein Backri e Gustavo Ribas, 

Presidente do Sindicato dos Agricultores, cuja informação obtida, que irão rever a situação e dar parecer com 

responsabilidade quanto a represa e toda a preocupação que tinha nesse sentido. Em contraponto disso, também 

registrou audiência junto a Sanepar, Instituto das Águas, onde irá novamente falar com o Secretário de Meio 

Ambiente do Estado para realizar o desassoreamento e quando vierem as chuvas, possa aumentar o nível de 

armazenamento. O Vereador Valtão, em aparte lembrou que em dois mil e dez realizou projeto de lei que não 

prosperou, chamado "Produtor de Água", onde recentemente esteve com Gustavo Ribas Neto, visitando represa 

de ITAIPU, em que foi implantado projeto idêntico, chamado "água boa" e hoje esteve visitando produtores que 

adotaram tal medida, resultando positivamente, aumentando a vazão de cursos d´água. Entende que está na hora 

de fazer algo agora para amenizar o grave problema colocado pelo Vereador Pastor Ezequiel. Seguindo, Ezequiel 

relatou ainda sobre sua conversa com o Deputado Hussein Backri, vindo mais de um milhão de verbas para 

pontos de ônibus. Lamentou atitude do Secretário de Segurança Pública do Estado em cobrar o fardamento do 

Policial Militar que arrisca sua vida, salvando pessoas. Nesse sentido, também conversou com o citado deputado 

para rever essa situação, considerando que não foram reajustados os salários dos mesmos, somente existindo 

reposições inflacionárias nos últimos anos. Finalizou solicitando a Deus consolo à família do Coronel João Jorge 

dos Santos, Secretário Marquinhos, Coronel Puchta, também bênçãos a seu companheiro Florenal, pelo 

passamento de sua mãe, lembrando ainda do acidente ocorrido em São José dos Pinhais. VEREADOR SGT. 

GUIARONE JÚNIOR: Para falar que está se aprofundando sobre o assunto exposto pelo Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno, quanto a cobrança de fardamento do Policial Militar, dizendo ser uma vergonha o que estão 

tentando fazer com agentes de segurança pública. Citou que o vencimento do Policial Militar é através de 

subsídios, o que não existe, quando na sua legislação, engloba o soldado que entra hoje e sai aos trinta e cinco 

anos de exercício, percebendo valores diferentes, quando se recebesse subsídio, estariam equiparados seus 

vencimentos, com incorporação de todas as vantagens. Colocou que se querem cobrar fardamento e existe 

brecha, que possam receber também subsídios. Registrou seu desabafo solicitando aos representantes estaduais 

que revejam esta conduta, derrubando o referido projeto. Solicitou ainda apoio desta Casa de Leis sobre esse 

assunto. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Comentou a respeito do Acordo de Leniência da Rodonorte, 

tratado pelo Vereador Pietro Arnaud, levando a fazer reunião com a Presidência da Rodonorte, destacando o 

esclarecimento da mesma, que onde existe o retorno que muitos podem considerar como benefício a um 

segmento econômico, é exatamente onde era possível realizar a obra com menos impacto em que a empresa 

estudou com profundidade junto a órgãos do Estado, restando-lhe certa tranqüilidade. Registrou que os órgãos 

responsáveis pela obra não aceitaram o convite feito em função de que não tinham na ocasião nem o acordo de 

leniência completamente definido, porém se dispõem a vir a qualquer momento, agora que possui todo o 
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levantamento e estudos. Colocou que o setor jurídico que questiona algumas situações do local simplesmente se 

queixa da falta de clareza e acesso às informações não somente pela imprensa mas pelos órgãos competentes, 

que falta um pouco de mabealidade e disposição para equacionar as dúvidas da melhor maneira possível, 

colocando ao presidente se um eventual convite neste momento não traria benefício nessa situação, onde é 

favorável à obra, dizendo que irá elevar o patamar do Município, não vendo ser contra qualquer manifestação 

no sentido de impedir ou simplesmente postergar empreendimento de tamanha importância para o Município. 

Comentou a vinda do Secretário de Finanças na última sexta-feira, agradecendo pela disponibilidade de vir 

esclarecer as dúvidas. Repassou algumas das questões que discutiu com o mesmo, a respeito do orçamento 

planejado para o ano que vem, onde o preocupa, tendo questionado ao Secretário, com relação a ânsia do Poder 

Executivo em anunciar fatos novos, com o prefeito municipal ávido por notícias, muito embora não conclua dez 

por cento do que anuncia na Prefeitura. Porém o que conclui tem que parabenizar, citando o Lago de Olarias e 

ligações que foram feitas. Registrou que o preocupa a questão de inauguração de UPA no Centro da cidade com 

toda a questão que a envolve, com recursos do Governo Federal, porém para manutenção dos seus serviços, 

gasta-se folha de pagamento da ordem de um milhão e meio por mês, não estando nas diretrizes do orçamento, 

ficando para o próximo gestor correr atrás desses recursos, sendo que os postos de saúde estão com portas 

fechadas, realizando triagens e algumas receitas, não sabendo porque não estar atendendo a população, 

lembrando que propôs abrir os mesmos para efetuar atendimentos com todos os cuidados devidos. No 

pronunciamento do Prefeito Municipal através da Rádio Mundi, chamou atenção da população que mesmo com 

todas as medidas estão indo adiante, lembrando já ter se manifestado, que enquanto os números estavam bonitos 

é considerada uma gestão eficiente e quando começa a ficar  ruim, a culpa é da população. Relatou que o que 

está acontecendo no município, com sete mil demissões nos quatro meses, questionando se é causa da pandemia 

ou da gestão. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM 

SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 55/20 (Vereador George Luiz de Oliveira), concede Título 

de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARTINHO STADLER: 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, Jorge da 

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

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

das votações dos Vereadores Florenal Silva, Dr. Zeca e Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 

120/20 (Vereador Maurício Silva), denomina de CLÁUDIO HOHMANN a Rua "A" do Loteamento Campo 

Real, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações 

dos Vereadores Florenal Silva, Dr. Zeca e Sebastião Mainardes Júnior. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 407/19 (Vereador Celso Cieslak), concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa 

ao Senhor MAURÍCIO MICHEL HAYAR: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

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

Oliveira, Sgt. Guiarone Júnior, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balanisn, Pietro 

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

Ficam registrados o voto contrário do Vereador Geraldo Stocco e as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Florenal Silva, Dr. Zeca e Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 23/20 (Poder 

Executivo), autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a KLS Serviços 

de Coleta Ltda., conforme especifica: 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, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo 

Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José 

de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Florenal Silva, Dr. 

Zeca e Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 113/20 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), dispõe 

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

APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Florenal Silva, Dr. Zeca 

e Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 116/20 (Poder Executivo), institui o Fundo Municipal de 
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Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa - FMDE: RETIRADO PARA VISTAS, por dois dias, a pedido 

do Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 139/20 (Vereador Magno Zanellato), denomina de Doutor 

DAVI ALESSANDRO DONHA ARTERO, a Rua "G" do Loteamento Jardim das Flores, 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 Florenal Silva, Dr. Zeca e 

Sebastião Mainardes Júnior. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 383/20, do 

Vereador Florenal Silva; 384/20, do Vereador Felipe Passos e Indicações nºs 1623/20, do Vereador Maurício 

Silva; 1624/20; 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1625, 

1626/20, do Vereador Magno Zanellato; 1627, 1628/20, do Vereador Pietro Arnaud; 1636, 1637, 1638, 1639/20, 

do Vereador Florenal Silva; 1640/20, do Vereador Geraldo Stocco. Foi aprovado requerimento apresentado pelo 

Vereador George Luiz de Oliveira, solicitando a inserção do pronunciamento proferido pelo Vereador Pietro 

Arnaud, durante a Comunicação Parlamentar em sua íntegra. Concluída a votação da Ordem do Dia, foi aberto 

espaço para manifestações no PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para 

tecer comentários ao momento em que se vive, não podendo deixar passar a oportunidade, dando sua opinião 

particular, tendo receio das ações adotadas pela Administração Pública, com o gestor centralizador na questão 

da Covid-19, a tudo o que tange, assim como a maioria das pessoas não sabem o que realmente está acontecendo, 

tendo morrido quatorze pessoas na cidade, destacando que grande maioria tinham problemas sérios e crônicos 

de saúde. É a favor que o grupo de rico obedeça ao toque de recolher ficando em casa, assim também as crianças, 

e quanto ao o restante voltar ao normal em suas atividades, com os protocolos e cuidados. Citou que enquanto 

estiverem vindo recursos federal para combater a pandemia, muitos políticos não querem que acabe a situação, 

onde municípios e estados estão fazendo exatamente isso. Nesse sentido destacou que o prefeito teve sua 

salvação assim, pois pode maquiar muitas coisas, onde os vereadores tem trabalho redobrado, fazendo coro ao 

Vereador Pietro que solicitou relatório de aplicação de todos os recursos para pandemia. Gostaria de receber o 

representante da Secretaria de Saúde para prestar contas de tudo que está sendo feito, crendo ser momento de 

criar comissão e realizar visita "in loco" nos hospitais e todas as instalações que possam ter acesso para ver como 

os cidadãos da cidade e região estão sendo tratados no Hospital Regional e SUS, pois está sabendo de coisas 

absurdas que estão acontecendo e precisam investigar. VEREADOR FELIPE PASSOS: Parabenizou matéria 

que saiu na Gazeta Povo, dando conta da boa administração do Senhor Prefeito Municipal e gestão de Ponta 

Grossa, pela Secretaria e Regional de Saúde, assim também a Secretaria de Educação, exaltando que não foi 

sorte, mas competência e qualidade nas dimensões do Governo Marcelo Rangel. Passou a palavra ao Vereador 

Maurício Silva, o qual registrou conquista da Comunidade de Uvaranas, através do grupo de fiéis da Paróquia 

do Senhor Bom Jesus, que uniu-se em participação com Poder Público Municipal, resultando na revitalização 

da praça defronte a mesma. Citou que a Secretaria de Obras refez todo o piso e no sábado, através da Secretaria 

de Administração e Recursos Humanos, na pessoa de Ricardo Linhares, foi realizada pintura com demarcação 

de espaço para caminhada em azul, parabenizando a comunidade e prefeito. Agradeceu empenho do Pároco 

Luizinho Marafon e Marcos Reginaldo Forcato pelo apoio à luta da comunidade. VEREADOR GERALDO 

STOCCO: Cobrando mais uma vez promessa do Senhor Prefeito Municipal, em face de notícia veiculada no dia 

dois de julho de 2020, onde dizia que estaria encaminhando ao Poder Legislativo, Projeto de Lei, autorizando a 

manutenção da remuneração em cem por cento da bolsa dos estagiários, mesmo com a redução de jornada, onde 

mães de famílias e estudantes precisam, tendo criado expectativa, cobrando assim respeito e responsabilidade 

do gestor municipal. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Registrou sua preocupação com relação a conduta do 

Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel, onde tem notado que precisa ter tranqüilidade quando conduz 

assuntos públicos, citando que de manhã, utilizando suas rádios, fazia enquete com seus ouvintes a respeito da 

utilização do patrimônio histórico em benefício à Polícia Militar, dizendo que a oposição era contrária à essa 

utilização e que a oposição já teria entrado com ações judiciais. Na condição de vereador líder da bancada de 

oposição, disse que nenhum dos vereadores conversou sobre esse assunto, dizendo que o prefeito demonstra até 

necessidade de procurar profissional para se acalmar. Disse ficar indignado com a falta de diálogo do mesmo 

com os Conselheiros Municipais, que fazem parte de forma gratuita das decisões da cidade. Lamentou a 

arbitrariedade do mesmo em atacar os conselhos que podem auxiliar na sua administração. Não havendo mais 

assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia cinco do mês em 
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curso, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu, 

Vereador Florenal Silva, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, Secretário, 

pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em três de agosto de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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