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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 05/08/2020 

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   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: dispôs sobre a unidade de saúde do bairro de Olarias, destacando 

que o Prefeito Marcelo Rangel anunciou, no começo dessa semana, a volta das obras, e observou que lá já foi 

deteriorado pelo tempo de abandono. Informou que semana passada aconteceu uma reunião da Secretaria da 

Fazenda sobre as diretrizes orçamentarias de 2021, lamentou que havia no máximo cinco vereadores presentes 

e expôs que Márcio Pauliki esteve presente nessa reunião, se mostrando interessado em saber como estará o 

orçamento da Prefeitura para o ano que vem. Declarou que independente de quem seja o futuro Prefeito, ele 

terá grandes dificuldades, já que a dívida deixada pelo Marcelo Rangel é grande, ressaltando que se aproxima 

de meio bilhão de reais, e afirmou que não se deve gastar nesse final de ano, pois assim deixariam uma dívida 

ainda maior para o futuro Prefeito. Registrou que os vereadores questionaram o secretário da fazenda, pelo fato 

de onde está sendo investido o dinheiro que veio do Governo Federal, apontou sobre os gastos em publicidade 

em Ponta Grossa e frisou que nossa cidade precisa de um gestor. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que 

comunicou que o secretário Cláudio alegou que o dinheiro foi destinado para a folha de pagamentos, evidenciou 

que há anos a preocupação sempre é a folha de pagamentos, comentou sobre o endividamento do Governo 

Marcelo Rangel e mencionou sobre a emenda da lei orgânica. O Vereador Eduardo Kalinoski solicitou da 
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Secretaria da Fazenda um comparativo das últimas gestões, para se entender qual era o orçamento do município 

e as dívidas arroladas por ano, se pronunciou sobre a nova UPA e concluindo sua fala, reforçou que o próximo 

Prefeito de Ponta Grossa terá um grande desafio. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: comemorou a decisão liminar proferida pela 2° Vara da Fazenda Pública, 

onde impede que Ponta Grossa autorize qualquer construção de loteamento no Distrito Industrial, citou sobre 

a ação popular referente a isso e registrou que o Prefeito Marcelo Rangel se diz um protetor do aeroporto, mas 

estava se manifestando para a construção de casas naquela região. Afirmou que a Câmara foi enganada pela 

Prefeitura, em relação às matrículas que já não existiam mais e comunicou sobre o sumiço de um processo 

administrativo na Prefeitura. Evidenciou que a população de Ponta Grossa quer saber qual foi a motivação para 

alterar um zoneamento que já havia sido negado no passado e qual o benefício que a população terá com isso. 

Alegou estar preocupado e solicitou formalmente ao Vereador Divo, que é o presidente da comissão de saúde 

de Ponta Grossa, que investigue e chame o senhor Jaime para esclarecer acusações que estão sendo feitas, 

relacionadas ao fato de que ontem à noite foram protocolados três mandatos de segurança em processos que 

envolvem o SAMU Regional de Ponta Grossa, frisando que há indícios gravíssimos de irregularidades.  

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: mencionou sobre um decreto assinado pelo Prefeito de 

Curitiba, relacionado a verbas para a cultura, afirmou querer que seja editado um decreto em Ponta Grossa com 

teor parecido, para que casas de shows possam voltar ao normal e as outras também. Cedeu a palavra ao 

Vereador Rudolf Polaco que declarou sempre debater muito sobre esse assunto, observou que devemos 

estudar a melhor maneira para atender as pessoas que dependem disso, ponderou que eles são o único ramo 

que ainda não conseguiu reabrir e se pôs a disposição do debate para auxiliarem essas pessoas. O Vereador 

George Luiz de Oliveira agradeceu o apoio do Vereador Rudolf Polaco, enfatizou que essa área sofreu muito 

e citou a boate Kiss, localizada no Rio Grande do Sul. Informou que recebeu um telefonema e mensagens de 

uma enfermeira do Pronto Socorro, comunicou que revelará o nome da pessoas hoje a noite e irá conversar 

com ela sobre a situação do Pronto Socorro e de como estão sendo tratados os enfermeiros e profissionais da 

saúde. Dispôs que os profissionais da saúde estão indo para a linha de frente dessa pandemia só com máscaras, 

já que não há outros equipamentos, frisando ser um absurdo a forma que a pandemia está sendo tratada em 

nossa cidade, salientou sobre os excessos que o Prefeito Marcelo Rangel comete e recomendou a todos não 

seguirem o que o Prefeito fala em suas redes socias. Evidenciou que semana que vem irão dar um tempo de 10 

dias e o Deputado Plauto e Prefeito estarão convidados a irem em seu estúdio para apresentarem uma 

justificativa do porquê das brigas que aconteceram nos bastidores, destacando que nossa cidade precisa saber 

disso. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: evidenciou que estamos passando por um momento muito difícil, 

mas nossa cidade está lutando, destacando que devemos agradecer a todos os pontagrossenses por isso, e 

pontuou sobre as boas notícias que recebemos, relacionadas a investimentos. Comentou sobre um programa 

habitacional que o Governo do Estado está proporcionado à Ponta Grossa, afirmou que o setor da construção 

civil é um dos que mais emprega e declarou ficar muito feliz pela quantidade de desenvolvimento que nossa 

cidade tem tido, realçando que nossa cidade será beneficiada com mais de 1200 casas. Cedeu a palavra ao 

Vereador Florenal que deixou claro que o SAMU de Ponta Grossa não tem nenhum problema, frisando que 

o problema seria em uma única viatura, salientou que não precisam aterrorizar as pessoas, ponderou que devem 

falar coisas verdadeiras, registrou que ele foi o maior crítico da Prolar, já que ela não liberava as casas e 

comunicou que as casas são muito bem vindas em nossa cidade. O Vereador Vinicius Camargo pronunciou 

que tem certeza de que o SAMU vai continuar trabalhando e que ele está em boas mãos. Abordou sobre o 

endividamento em nosso município, ressaltando que isso depende do ponto de vista, enfatizou que município 

não serve para guardar dinheiro, mas sim investir, citou sobre as cortinas, que já foi tema mencionado na tribuna 

e observou que todos devem trazer informações na realidade, com todos os seus contextos. Cedeu a palavra ao 

Vereador Pietro Arnaud que evidenciou ter recebido com alegria a notícia das casas populares e relatou sobre 

isso. O Vereador Vinicius Camargo dispôs que recebeu a informação de que as casas seriam no bairro de 

Uvaranas e não na Souza Naves, mas não sabe exatamente e garantiu que onde ela acontecer será muito bem 

vinda e irá beneficiar várias famílias. 
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VEREADOR DR. MAGNO: comemorou o dia nacional da saúde que é hoje, mencionou sobre o momento 

difícil que estamos vivendo, frisando que agora colocam a saúde em primeiro plano e afirmou já ter escutado 

candidatos a Prefeito de Ponta Grossa alegando que iriam diminuir recursos da saúde e investir em prevenções. 

Pontuou sobre os parques fechados, realçando que eles têm ambientes arejados e que deveriam colocar pessoas 

higienizando os aparelhos físicos, pois isso iria estimular esses ambientes abertos, já que a obesidade é um 

grande problema da humanidade. Salientou sobre tomar sol, que proporciona proteção inclusive ao Covid-19, 

comunicou sobre as deficiências de vitamina D e deixou claro que quem pratica corrida não precisaria usar 

máscaras. Relatou sobre os equipamentos e materiais de proteção, que o Vereador George expôs, e abordou 

sobre os postos de saúde que não estão atendendo adequadamente os cidadãos, destacando que no dia de hoje 

repensamos essas situações. Comentou sobre o retorno às aulas, ressaltando que houve um terrorismo às 

pessoas pelas informações que foram fornecidas, evidenciou que o fechamento é um retrocesso à humanidade 

e ponderou sobre a saúde mental das pessoas. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: comentou sobre o seu respeito a todos os profissionais da área da saúde, 

abordou sobre equipamentos faltando, lembrou quando ele foi contra às verbas de carnaval e pontuou sobre o 

dinheiro dos partidos que estão guardados para campanha, frisando que deveriam doar esse dinheiro para salvar 

vidas. Mencionou sobre fazer uma moção de aplausos à polícia militar que não parou nessa pandemia, 

parabenizando todos eles, e declarou que logo poderão fazer um evento para os prestigiarem. Cedeu a palavra 

ao Vereador Florenal que ponderou que qualquer homenagem é pouco à polícia, realçando a importância dos 

seus trabalhos e comunicou que o cidadão de farda é um cidadão intocável, sendo o trabalho deles 

extraordinário para Ponta Grossa. O Vereador Pastor Ezequiel agradeceu o Vereador Florenal pelo que ele 

sempre tem feito em relação a polícia e concluindo sua fala, registrou sobre a cobrança do fardamento dos 

policiais. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 05/08/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA 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. 

 
20 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. 
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21 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. 

 
20 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. 

 
20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 243/2018: 

Dispõe sobre a introdução de texto informativo impresso no verso dos carnês de pagamento do IPTU e no site 

quando da impressão feita via internet sobre direito de isenção de imposto nos casos previstos em lei, e dá 

outras providências. 

 

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

                         CFOF    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 22/2020: 

Autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula nº 32.868, 

do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa. 

 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 5 (CINCO) DIAS – VER. CELSO CIESLAK: 16 FAVORÁVEIS – 5 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 141/2020: 

Denomina de RUTH TOZETTO a Rua 4, do Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

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



 

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

 

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

 
21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 386/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 387/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 388/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Policial Militar Marcos Vinícius dos Santos, que junto a outros policiais salvou cinco pessoas de casas em 

chamas no bairro Ronda. 

 

Nº 389/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A Policial Militar Daniele Anne Kulka, que junto a outros policiais salvou cinco pessoas de casas em chamas 

no bairro Ronda. 

 

Nº 390/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Policial Militar André Magalhães Machado Junior, que junto a outros policiais salvou cinco pessoas de 

casas em chamas no bairro Ronda. 

 

Nº 391/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Policial Militar Thiago Manoel Pereira da Silva, que junto a outros policiais salvou cinco pessoas de casas 

em chamas no bairro Ronda. 

 

Nº 392/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao repórter policial MÁRCIO LOPES, por salvar uma mulher de um incêndio residencial.   

 

Nº 393/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Senhora PRISCILA SCHEFFER DIAS e ao Senhor ÁLVARO FERNANDES DIAS FILHO pela 

excelente gestão do Parque Buraco do Padre. 
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Nº 394/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à IGREJA CRISTÃ PRESBITERIANA DE PONTA GROSSA e à ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO 

DA VIDA DE PONTA GROSSA pelo Projeto Cuidar. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 9 

MAURÍCIO SILVA: 2 

RUDOLF POLACO: 4 

FLORENAL: 1 

VINICIUS CAMARGO: 2 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1641/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

Prefeito Municipal, Marcelo Rangel de Oliveira, para que determine aos departamentos competentes da 

Municipalidade a realização do conserto de buracos localizados na Rua Silveira neto, nº 17, localizada no Dom 

Pedro. 

 

Nº 1642/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

Prefeito Municipal, Marcelo Rangel de Oliveira, para que determine aos departamentos competentes da 

Municipalidade a realização do conserto de buracos localizados na Rua Toledo, trecho entre as Ruas Matilde 

Bento e Victor Manoel Biagini, próximo ao CMEI Professora Iracema Machado Silva. 

 

Nº 1643/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e asfaltamento da Rua Luís Murat, Colônia 

Dona Luiza. 

 

Nº 1644/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e asfaltamento da Rua Nelson Pereira Dias 

Junior, Jardim Barreto. 

 

Nº 1645/2020 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 duplicação da pista de caminhada e ciclovia do Parque 

Ambiental. 

 

Nº 1646/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho na 

Rua Dia da Vitoria, Quero-Quero. 
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Nº 1647/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho  na 

Rua Expedicionario Constante Kaveski, Quero-Quero. 

 

Nº 1648/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho  na 

Rua Expedicionário Antonio Antunes do Nascimento, Quero-Quero. 

 

Nº 1649/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho  na 

Rua Expedicionário Francisco Piurkosk, Quero-Quero. 

 

Nº 1650/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho  na 

Rua Expedicionário Guilherme Scheid, Quero-Quero. 

 

Nº 1651/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho  na 

Rua Expedicionário João Martins, Quero-Quero. 

 

Nº 1652/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho na 

Rua Expedicionário Jofre Martins, Quero-Quero. 

 

Nº 1653/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho na 

Rua Expedicionário Lourival Henrique Klas, no Conjunto Quero-Quero. 

 

Nº 1654/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho na 

Rua Expedicionário Newton Eduardo Kluppel, Quero-Quero. 
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Nº 1655/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

107 do Regimento Interno da Câmara, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel de Oliveira, para que determine ao departamento 

competente da Municipalidade, a construção de passeio para pedestres na Avenida Euzébio de Queiroz 

(próximo ao semáforo do contorno leste), localizada em Uvaranas. 

 

Nº 1656/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho  na 

Rua Força Expedicionaria Brasileira, Quero-Quero. 

 

Nº 1657/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho  na 

Rua  Expedicionário Milton Wiechetek, Quero-Quero. 

 

Nº 1658/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho  na 

Rua  Monte Castelo, Quero-Quero. 

 

Nº 1659/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho  na 

Rua  Monte Formoso, Quero-Quero. 

 

Nº 1660/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado ou Cascalho na 

Rua  Expedicionario Vicente Rodrigues do Prado, Quero-Quero.. 

 

Nº 1661/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Amauri de Arruda 

Moura, Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1662/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Antonio Becker Primo, 

Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1663/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 
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excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Antonio Riceti, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1664/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Boleslau Brigola, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1665/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Cinco, Jardim Lagoa 

Dourada I. 

 

Nº 1666/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Constante Wozne, 

Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1667/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Dora Lognelo Vargas, 

Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1668/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Dovanil Vitorino de 

Matos, Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1669/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Edgar Bastos Pequeno, 

Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1670/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Edy Ribeiro Chaves, 

Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1671/2020 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 
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da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Eurides Maciel de 

Souza, Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1672/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Gerônimo Carraro, 

Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1673/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Henriqueta Nadal de 

Andrade, Jardim Lagoa Dourada I. 

 

Nº 1674/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Ivonete Rita Queiroz, 

Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1675/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Joaquim Gomes de 

Oliveira, Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1676/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Jonir Capri, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1677/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Julio Leandro, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1678/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Leocádia Slonik, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1679/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Lineu Diniz, Jardim 

Lagoa Dourada II. 
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Nº 1680/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Maria Aparecida Veiga 

Gomes, Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1681/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento Cascalhamento na Rua Maria Joana da Conceição 

Carneiro, Jardim Lagoa Dourada I. 

 

Nº 1682/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Nelson Viana, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1683/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Norberto Kirian, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1684/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Olga Sad Maia, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1685/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Rosa Lonak, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1686/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Sebastião Bastos, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1687/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Sofia Procopiak, Jardim 

Lagoa Dourada II. 
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Nº 1688/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Tereza Nadal Carraro, 

Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1689/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Tomas Francisco 

Sikorski, Jardim Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1690/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Ubirajara Buss, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1691/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Valise Fornazari, Jardim 

Lagoa Dourada I. 

 

Nº 1692/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Valter Glas, Jardim 

Lagoa Dourada II. 

 

Nº 1693/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

107 do Regimento Interno da Câmara, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel de Oliveira (PSDB), para que determine ao 

departamento competente da Municipalidade, o conserto completo com a devida realização de patrolamento e 

cascalhamento na Rua Sengés (trecho entre a Rua Guaraniaçu e Rua Toledo), localizada no bairro Chapada. 

 

Nº 1694/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Bianto do Amaral, Vila 

Rio Branco. 

 

Nº 1695/2020 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 placas de sinalização, conscientização e atenção para local de prática 

de ciclismo na entrada da estrada do Passo do Pupo. 

 

Nº 1696/2020 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 
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Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome 

providências objetivando a instalação de iluminação, placas de sinalização, conscientização e atenção para 

local de prática de ciclismo na Avenida Bispo Dom Geraldo Pellanda. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 56 

PIETRO ARNAUD: 4 

GERALDO STOCCO: 5 

FLORENAL: 47 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 04 de agosto de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO: mencionou sobre um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia 

Legislativa do Paraná e comunicou sobre a ciclo mobilidade em nossa cidade, destacando que esse tema é muito 

importante e deve ser debatido. Alegou que nossa cidade estagnou no Governo do Marcelo Rangel, mas ao final 

do ano passado e nesse ano o Prefeito começou a fazer algumas coisas, porém sem o auxílio de profissionais que 

entendem realmente sobre o assunto e declarou ainda que a política deve estar próxima das pessoas e somente 

assim as obras estarão boas. 

VEREADOR FLORENAL: declarou que Ponta Grossa nunca avançou tanto como no governo do Marcelo 

Rangel, ressaltando que antes dele nem existiam ciclovias, abordou sobre o parque linear, destacando que o 

pessoal que pedala em nossa cidade sempre agradece pelas ciclovias que estão sendo feitas e comunicou ainda 

que a área de lazer em Ponta Grossa vai muito bem. Cedeu a palavra ao Vereador Daniel Milla que apontou 

sobre o PSB, se somou as palavras do Vereador Florenal e afirmou que críticas devem ser feitas, mas quando há 

algo positivo também deve ser notado. Observou que, realmente, Ponta Grossa avançou muito, comparando a 

gestões anteriores e salientou que nenhuma administração fará um projeto 100% preciso e que atenda a todos. 

Evidenciou que existem mais coisas a serem feitas, que serão debatidas pelos futuros gestores de Ponta Grossa 

e parabenizou o Prefeito, pelos investimentos feitos em nossa cidade, e o Presidente da Autarquia Municipal de 

Trânsito, pelo trabalho que vem realizando.  

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=05/08

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

LEGISLATURA) 

  Aos cinco 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 pelos 

Vereadores Florenal Silva - Primeiro Secretário e Jorge da Farmácia - Segundo Secretário, fazendo parte também 

da Mesa dos Trabalhos os Vereadores Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. 

Zeca" - Terceiro Secretário, 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, 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=05/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=05/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Nesta oportunidade, foram procedidas as entregas das 

Moções de Aplausos nºs 220/20, dirigida à CLENILSON DOS ANJOS pela sua promoção à graduação de Cabo 

QPM 1-0 ocorrida em 21 de abril de 2020 e 219/20, dirigida à BRUNO LUIZ COLMAN MUFALO pela sua 

promoção à graduação de 3º Sargento QPM 1-0 ocorrida em 07 de maio de 202, ocasião em que utilizou da 

palavra seu autor, Vereador Vinícius Camargo, para proceder suas considerações diante de tais homenagens. 

Ainda nesta ocasião, foram procedidas as entregas das Moções de Aplausos nºs 362/20, ao Policial Militar 

FAUSTO ELIAS ROSSI, que em seu dia de folga, foi herói ao salvar uma criança que se encontrava afogada 

com alimento e 375/20, a ser encaminhada ao Dr. JHONI EMANUEL SCHEUNEMANN, após registradas as 

homenagens pelo autor das citadas proposições, Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Em seguida foi colocada em 

discussão a Ata da Sessão Ordinária anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. 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 - Mensagem nº 63/20 (Projeto de Lei nº 

193/20), altera a Lei nº 13.345, de 03/12/2018, conforme especifica. Mensagem nº 64/20 (Projeto de Lei nº 

194/20), altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989 e a Lei nº 13.345, de 03/12/2018, conforme especifica. Mensagem 

nº 65/20 (Projeto de Lei nº 195/20), autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito 

Industrial a Madero Indústria e Comércio S/A., e dá outras providências. DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE 

SOUZA - VALTÃO - Projeto de Lei nº 196/20, dispõe sobre a proibição de difusão de ruídos sonoros 

provenientes de veículos automotores no Município de Ponta Grossa e dá outras providências. Projeto de Lei nº 

197/20, concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa a Senhora MARIA AUGUSTA PEREIRA JORGE. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 198/20, dispõem sobre a instalação de câmeras de 

segurança nas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Município de Ponta 

Grossa. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Moção de Aplauso nº 395/20, Dirigida à REDE MASSA - TV 

GUARÁ, nas pessoas de Sr.  Carlos Roberto Massa e Diretor Gabriel Massa, extensivo a todo o Corpo Funcional 

ao longo de sua existência, pelos 08 (oito) anos de existência da TV Guará nos Campos Gerais. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo º 396/20, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, solicitação para VIABILIZAR A ALTERAÇÃO DA RUA 

SIQUEIRA CAMPOS EM MÃO-INGLESA, SOMENTE A PARTE QUE FICA ENTRE A RUA AV. CARLOS 

CAVALCANTI COM A RUA JOÃO RIBEIRO. DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Moção de Apelo nº 

397/20, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, MARCELO RANGEL CRUZ 

DE OLIVEIRA, solicitando a perfuração de poço artesiano e implementação de distribuição de água potável na 

localidade de Pocinhos, no Distrito de Itaiacoca. Moção de Apelo nº 398/20, dirigida ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de Ponta Grossa, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, solicitando a perfuração de 

poço artesiano e implementação de distribuição de água potável na localidade de Carazinho, no Distrito de 

Itaiacoca. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apelo nº 399/20, Dirigida ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado do Paraná, senhor Carlos Massa Junior, Ratinho Junior, para que haja uma forma 

de parcelamento, ou perdão dos juros ou mora das contas de água e de luz dos estabelecimentos que seguem 

fechados por conta da Covid-19. DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO INSTITUÍDA ATRAVÉS 

DO REQUERIMENTO Nº 454/19, com a finalidade de investigar os contratos, pagamentos e negociações 

relacionadas à "Decoração de Natal" e "Eventos de Natal" realizados pelo Município nos anos de 2015 a 2019, 

vem através do Requerimento nº 276/20 requerer para que seja submetido ao respeitável Plenário a prorrogação 

de prazo dos trabalhos da presente Comissão por mais 90 (noventa) dias, nos termos do Artigo 60-A, § 5º do 

Regimento Interno. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o referido requerimento. Ofs. nºs 1114, 

118/20-GP, em atendimento as Indicações nºs 548, 569/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Ofs. nºs 1115, 

1136, 1138, 1252, 1253, 1509, 1524/20-GP, em atendimento as Indicações nºs 603, 753, 754, 463, 464, 843, 

630/20, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 119/20-GP, em atendimento a Indicação nº 609/20, 

de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Ofs. nºs 1120, 1134, 1531, 1534/20-GP, em atendimento as 

Indicações nºs 610/20, 1134, 1529, 1577/19, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Ofs. nºs 1121, 1123, 

1125, 1144, 1145, 1303, 1350, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440/20-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 674, 673, 544, 734, 737, 733, 736, 748, 719, 715, 716, 717, 718, 721, 722, 723, 

724, 725, 727, 728, 729, 731, 732, 738, 739, 740, 744, 745, 746, 747, 741, 742, 743/20, de autoria do Vereador 
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Ricardo Zampieri. 1143, 1255, 1256, 1526, 1527, 1528, 1530, 1532, 1533/20, em atendimento as Indicações nº 

735, 465, 466, 1536, 1535, 1534, 1533, 1519, 1117/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. O Senhor 

Presidente ainda, informou que através do Gabinete Parlamentar do Vereador Divo, está sendo iniciada 

campanha para abranger todos os gabinetes, de doação de sangue com o tema "Salve Vidas", parabenizando ao 

mesmo pela iniciativa, solicitando a todos os demais Vereadores para que possam contribuir e participar. 

Manifestaram-se no horário da COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR EDUARDO 

KALINOSKI: Para tecer comentários sobre a unidade de saúde de Olarias, Sady Macedo Silveira, onde entrou 

em contato novamente semana passada com o Deputado Hussein Backri para saber como estava o procedimento 

da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, o qual confirmou que estaria tudo resolvido, dando conta que o 

Senhor Prefeito Municipal anunciou que terá retomada das obras após dois anos paralisadas, acreditando que 

alguns serviços deverão ser refeitos. Outro assunto, chamando atenção ao fato ocorrido semana passada, onde 

realizou-se reunião por parte da Secretaria de Fazenda do Município, em que esteve nesta Casa o Secretário 

Claudio Grocoski apresentando leis das diretrizes orçamentárias para 2.021, lamentando pouca participação de 

vereadores, enaltecendo ainda, a presença do pré-candidato a prefeito Marcio Pauliki, mostrando interesse em 

saber a situação real da Prefeitura quanto às questões financeiras, adiantando que independente de quem for o 

próximo prefeito, encontrará sérias dificuldades, em função da dívida que será deixada para o próximo gestor, a 

qual se aproxima de meio bilhão de reais, existindo essa preocupação dos vereadores que se fizeram presentes 

em não gastar neste final de ano o que não se pode ser honrado como compromisso futuro. Disse que o Secretário 

também comentou que dos quarenta milhões prometidos pelo governo federal já vieram duas parcelas de dez 

milhões cada, faltando a metade, e o questionamento que esta Casa fez é onde estava sendo gasto esse recurso, 

onde o preocupa com o mesmo discurso, cuja prioridade é honrar a folha de pagamento, não podendo comensurar 

com isso, quando entende que seja dada ênfase ao bem estar e prestação de serviço para o munícipe, dizendo que 

ao final de ano tem que retornar recursos de sobras desta Casa par honrar folha de pagamento, enquanto se 

gastam milhões a título de publicidade. Cedeu aparte ao Vereador Valtão, colocando que o Secretário deixou 

claro que parcelas dos quarenta milhões de recursos do governo federal foram direcionadas exclusivamente para 

folha de pagamentos, podendo utilizar em função da pandemia, somando ao orador quanto a essa preocupação 

ao se passarem os anos. Lembrou que na próxima audiência pública, foi deixado claro ao Secretário Claudio que 

traga comparativo desde o primeiro ano do governo Marcelo Rangel, como pegou e como deve deixar a 

prefeitura. Citou ainda que em dezembro, em função de haver sido aprovada Emenda à Lei Orgânica, onde deve 

prestar contas de seu mandato nesta Casa. Concluindo o Vereador Eduardo lembrou ter sido anunciado semana 

passada a nova UPA a ser instalada na antiga Maternidade Santana, questionando quanto a conclusão  assim 

também sobre sua manutenção e custeio. Manifestou também sua preocupação quanto as contas de água e energia 

que a prefeitura municipal deixou de pagar em dia, porém não provisiona esse valor dentro do orçamento, sendo 

desafios para o próximo gestor. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Comemorou a decisão liminar proferida pela 

Segunda Vara da Fazenda Pública, que impede que o Município autorize qualquer construção de loteamento no 

Distrito Industrial nas áreas de propriedade da empresa Tocantins Administradora de Bens e Walpin Participação 

e Administração, lembrando que a dias entrou com ação popular visando corrigir essa distorção feita pela 

administração de Marcelo Rangel, considerando que o Conselho das Cidades em outras ocasiões já havia negado 

a alteração de zoneamento requisitada por aquela empresa, decorrente de inúmeros fatores, dentre os quais, que 

a área possui turfa, matéria orgânica inclusive inflamável e outras situações, inclusive a presença do Rio Cará-

Cará. Ressaltou que o Senhor Prefeito Municipal, como defensor do Aeroporto estava autorizando a construção 

de casas populares na região, onde ainda acabaram surgindo inúmeras outras situações, uma delas, que a Câmara 

Municipal foi enganada pela prefeitura, que mandou alteração no projeto em questão com base em duas 

matrículas até então inexistentes por terem sido encerradas. Registrou ainda que a votação ocorrida no Conselho 

das Cidades se deu em reunião nula de pleno direito e sequer havendo quórum para sua instalação em decorrência 

que: primeiro a pessoa de Deloir Scremim votou na ocasião sem ter sido sequer nomeado por decreto do Chefe 

do Poder Executivo, sendo ainda integrante da Prolar a pessoa de Dino Schirutt, o qual teria sido nomeado de 

acordo com decreto anterior,  e ainda, em segundo tópico, destacou que uma das arquitetas que estavam na 

sessão, para somar os dez participantes, necessário para abrir a reunião, porém era suplente do Secretário Ciro 

Ribas e que não podia ter contabilizada como presente, entendendo que todas as decisões daquele dia foram 
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flagrantemente passíveis de serem anuladas judicialmente. Está assim encaminhando toda essa situação ao 

Ministério Público, solicitando depoimento do Senhor Prefeito Municipal, Presidente do IPLAN e demais 

pessoas envolvidas. Citou ainda a questão do Mercado Municipal, fazendo menção à parecer jurídico exarado 

por Dr. Geraldo Kapp dizendo que com a demolição do mesmo, era preciso alterar a lei que tratava da 

remodelação e nunca foi feito, sendo omissão dramática que está investigando e encaminhando inclusive para 

autoridades policiais. Manifestou sua preocupação, solicitando formalmente ao Vereador Divo, Presidente da 

Comissão de Saúde e Ação Social, lembrando haver sido protocolados na data de ontem três mandados de 

segurança em processos que envolvem a contratação do SIM SAMU, que é o samu regional da cidade, dizendo 

que indícios gravíssimos de irregularidades estão acontecendo, dando conta que Juiz de Plantão concedeu liminar 

as duas e pouco da madrugada. Assim, pediu para que o Vereador Divo investigue e chame imediatamente a 

pessoa do Senhor Jaime para esclarecer acusações que estão sendo feitas. VEREADOR GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA: Apresentou decreto assinado pelo Prefeito de Curitiba, liberando três milhões para a área de cultura, 

com auxílio aos profissionais do setor, onde parte foi aplicada em editais emergenciais, o primeiro já finalizado 

e o segundo em fase de inscrições, representando investimento de novecentos mil reais, beneficiando seiscentos 

projetos de conteúdo audiovisual para veiculação nas redes sociais da Fundação Cultural de Curitiba, citando 

que os valores restantes são restantes são recursos do Fundo Municipal de Cultura que estavam contingenciados 

em razão da  situação de emergência na saúde pública os quais também serão destinados para seleção de projetos 

culturais. Nesse sentido, lembrou haver solicitado por ofício à Mesa Executiva, propondo a destinação de 

quinhentos mil reais de sobras do orçamento, para obras de culturas, considerando que artistas estarão 

procurando os vereadores solicitando apoio nesse sentido, os quais estão enfrentando sérios problemas quanto a 

cadeia produtiva desse setor. Está ainda protocolando pedido para que se o Senhor Prefeito em vinte e quatro 

horas não tomar posição de liberar eventos para trinta pessoas, aos moldes de Curitiba, através de decreto de 

idêntico teor, tomará as medidas de modo que casas de eventos e shows voltem gradativamente ao normal. Em 

aparte, Vereador Rudolf Polaco ressaltou que vem debatendo tal assunto juntamente com promotores de eventos, 

casas de shows, entendendo que devem estudar melhor maneira de atender tais empresários, considerando 

constituírem em seu ganha-pão e que sofrem sérias dificuldades, somando-se ao orador nessa luta. George, 

retomando, registrou denúncia, dando conta que recebeu telefonema com mensagens de enfermeira do Pronto 

Socorro Municipal, onde estará revelando seu nome logo mais às dezenove horas na rede social, a qual contou 

quantos profissionais testaram positivo para COVID 19 no Pronto Socorro de Ponta Grossa, sendo também uma 

das pessoas. Convidou a todos a acompanharem, onde estará mostrando exame provando ser positivo para covid 

e denunciará como que os profissionais da linha de frente da saúde estão sendo tratados no Hospital Pronto 

Socorro, sobretudo no tocante a falta de segurança, os quais trabalham portando apenas uma simples máscara, 

não tendo avental, máscaras adequadas ou luvas, sendo petulantes ainda em dizer que fizeram área que o vírus 

não entra ao passar por um vidro. Destacou que semana que vem, dará tempo de dez dias, onde Marcelo Rangel 

e Plauto Miró serão convidados a irem em seu estúdio para esclarecerem os motivos das brigas de bastidores, o 

que os trinta e dois cargos exonerados extra oficialmente tem a ver com a situação e o porque a troca de farpas. 

VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Agradeceu a luta dos pontagrossenses que estão resistindo às 

adversidades que o coronavírus tem trazido, relatando que nas últimas semanas recebeu notícias de novos 

empreendimentos que pretendem ser instalados na cidade, onde gerarão rendas e empregos. Em especial 

comentou sobre programa habitacional que o Governo do Estado está trazendo para Ponta Grossa, e que irá 

proporcionar em primeiro momento mais de mil e duzentas casas que irão ser financiadas através de subsídios - 

programa de incentivo habitacional, com condições para ajudar as pessoas. Ressaltou que o setor da construção 

civil é o que mais emprega, onde esse investimento trará riqueza, progresso e desenvolvimento na cidade. Em 

aparte, Vereador Florenal Silva somou às suas palavras, aproveitando para tranqüilizar a população, dizendo que 

o SAMU de Ponta Grossa não tem nenhum problema, existindo um óbice apenas a uma viatura que faz trabalho 

de Curitiba para o município ou vice-versa, rebatendo assim pessoas que levam pânico ao dizer que a cidade 

ficará sem atendimento do mesmo, relatando que o governador do estado e Secretário Sandro Alex tem mandado 

recursos infinitos para Ponta Grossa, inclusive novas viaturas para a Polícia Rodoviária Federal, fazendo menção 

a várias obras que ficaram paradas no governo Beto Richa e que estão sendo retomadas. Retomando Vinícius 

Camargo registrou suas considerações quanto aos comentários diante das questões de endividamento do 
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Município, dizendo ser passíveis de interpretações, vendo que a cidade tem que investir dinheiro, concluindo 

que o endividamento está próximo a meio bilhão de reais, porém a arrecadação alcança a cifra de um bilhão e 

duzentos mil reais, verbas que estão sendo destinadas para fins específicos e não guardadas para o futuro. Pietro, 

também em aparte, disse ter recebido com alegria a informação das casas populares, porém citou notícia através 

do Programa O Repórter por Jocelito Canto, que são basicamente quatro mil e oitocentas pessoas, dizendo que 

mil e duzentas casas na Souza Naves, podem fazer repensar a obra que está se pretendendo na frente do Maxi-

Atacadista, em função do grande rol de pessoas que estarão transitando pela mesma. Retornando, Vereador 

Vinícius disse ter informação que tais casas serão construídas em Uvaranas, citando existirem engenheiros 

técnicos e responsáveis além do Conselho das Cidades que irão realizar avaliação e onde  ocorrer a obra, será 

bem vinda para benefício de mil e duzentas famílias.  VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Para comemorar 

a passagem do Dia Nacional da Saúde (05/08), no momento difícil em que a população vive, onde se coloca a 

mesma em primeiro plano. Disse haver escutado candidatos manifestando que iria se reduzir recursos para a área 

da saúde a fim de investir em prevenção, porém entende que devem ser resolvidas as demandas definidas com 

relação a todos os problemas de saúde do Município. Discutiu situações como parques fechados, dizendo que 

normalmente tem ambiente arejado onde a difusão e propagação de doenças infecciosas, na literatura existe 

evidência clara onde é ambiente menos susceptível das pessoas serem infectadas, se respeitados o mínimo de 

distanciamento e orientação com desinfecção aos equipamentos utilizados, estimulando o uso dos parques para 

as pessoas se exercitarem, considerando o sobrepeso adquirido em função da pandemia, resultando em problema 

de saúde, além da exposição aos raios solares, para produção de vitamina D, fator de proteção inclusive contra 

o coronavírus demonstrado em trabalhos internacionais. Assim, questionou ao gestor municipal do porque fechar 

os parques. Voltou a comentar questão a respeito dos EPIS e materiais de proteção, dizendo que não se consegue 

fazer tarefa de casa, promovendo segurança dos profissionais de saúde e funcionários públicos, com postos de 

saúde que não estando atendendo claramente a população, com mecanismo que não considera ideal. Fez reflexão 

à própria manifestação do Presidente da ONU, falando da real necessidade do retorno às aulas, dizendo do 

afastamento das pessoas, que traz retrocesso irreparável à humanidade, havendo necessidade de se repensar e 

estudar como fazer. Compartilhou ainda quanto a questão de pacientes com saúde mental que está atendendo, 

afetadas pelo medo da pandemia. O Vereador Sgt. Guiarone Júnior requereu verbalmente para se ausentar da 

presente sessão, em face de cumprir agenda externa, tendo sido deliberado e aprovado seu pedido. VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO: Também registrou suas considerações pela passagem do Dia Nacional da Saúde, 

com respeito a todos os profissionais da área, desde o profissional da unidade básica ao do maior hospital. 

Lembrou a situação em que se manifestou contrariamente à destinação de verbas para carnaval da cidade, onde 

citou exemplo que quando a casa está com problemas estruturais ou com pessoa enferma, indagando, far-se-á 

festa? Cobrou verbas partidárias, dizendo ser inacreditável ouvir manifestações e agora surgem recursos de todo 

e qualquer canto, perguntando ainda porque os partidos não ajudam? Nesse sentido, informou haver elaborado 

ofício ao seu partido para devolver o dinheiro retido a fim de aplicar na saúde. Registrou a passagem de 

aniversário da Polícia Militar do Estado do Paraná, dia dez de agosto, onde está comemorando o mês, sem a 

realização de eventos presenciais em função da pandemia, porém manifestou-se favoravelmente conclamando 

aos demais pares a apresentarem Moção de Aplauso em especial ao 1º BPM 4º Comando Regional, na pessoa 

dos Coronéis Edmaudo e Beserra, extensivo a todos os policiais militares, destacando que trabalham vinte e 

quatro horas, deixando registrados seus parabéns. Fez menção ao projeto que apresentou, instituindo o Dia do 

Veterano. Destacou que logo poderão fazer um grande evento homenageando àqueles que fizeram e que fazem 

parte da gloriosa corporação da Polícia Militar do Paraná. Foi aparteado pelo Vereador Florenal dizendo ser 

pouco qualquer homenagem feita ao militar guarda municipal e exército. O Vereador Pastor Ezequiel finalizou 

clamando ao Secretário de Segurança do Paraná que repense quanto a questão de cobrar fardamento dos policiais 

militares. Encerrada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

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

de Ponta Grossa ao Senhor MAURÍCIO MICHEL HAYAR: APROVADO, com votos favoráveis dos 

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

Bueno, George Luiz de Oliveira, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, 

Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, 
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Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registrados o voto contrário do Vereador Geraldo 

Stocco e a ausência justificada da votação do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Foi ainda aprovado o pedido verbal 

do Vereador Felipe Passos, justificando sua ausência na votação, assim como aos projetos de lei nºs 23, 113, e 

139/20, subseqüentes, em função de estar prestando atendimento parlamentar em seu gabinete. 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, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, 

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

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

das votações dos Vereadores Felipe Passos e Sgt. Guiarone 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 Felipe Passos e Sgt. Guiarone Júnior. 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, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Felipe Passos e Sgt. Guiarone Júnior. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 243/18 

(Vereador Florenal Silva), dispõe sobre a introdução de texto informativo impresso no verso dos carnês de 

pagamento do IPTU e no site quando da impressão feita via internet sobre direito de isenção de impostos nos 

casos previstos em lei, e dá outras providências: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado 

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, Geraldo Stocco, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, 

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

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador 

Sgt. Guiarone Júnior. PROJETO DE LEI Nº 22/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a anuir no 

negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula nº 32.868, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Ponta Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, POR CINCO DIAS, através de pedido verbal do 

Vereador Celso Cieslak, ficando registrados no mesmo os votos contrários dos Vereadores Pastor Ezequiel 

Bueno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Rudolf Polaco e Vinícius Camargo e ainda a ausência justificada da 

votação do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. PROJETO DE LEI Nº 141/20 (Vereador Ricardo Zampieri), 

denomina de RUTH TOZETTO a Rua 4, do Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade: 

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

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram APROVADAS: Indicações nºs 386, 387/20, do Vereador Maurício Silva; 388, 389, 390, 391/20, 

do Vereador Rudolf Polaco; 392/20, do Vereador Florenal Silva; 393, 394/20, do Vereador Vinícius Camargo e 

Indicações nºs 1641, 1642, 1655, 1693/20, do Vereador Pietro Arnaud; 1643, 1644, 1645, 1695, 1696/20, do 

Vereador Geraldo Stocco; 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 

1661, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 

1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1694/20, do Vereador Florenal Silva. Terminada a 

votação da Ordem do Dia e abertas as inscrições para o Pequeno Expediente, se manifestaram os Vereadores 

GERALDO STOCCO: Para destacar projeto de lei aprovado na Assembléia Legislativa do Paraná, apresentado 

pelos Deputados Goura e Mabel Canto, de nº 160/19 que institui o circuito ciclo-turístico dos Campos Gerais, 

com o objetivo de incentivar o uso da bicicleta e turismo ecológico. Informou que conversou com diversos 

grupos de pedal sobre o tema da ciclo-mobilidade urbana dizendo que deve ser debatido na cidade e região, onde 

vê muitas cidades pensando a longo prazo, enquanto que no Município estagnou no mandato do Prefeito Marcelo 

Rangel, a não ser final do ano passado e esse ano, parecendo que fez obras de maneira duvidosa para limpar sua 

consciência, não contando com opiniões de pessoas que conhecem do assunto. Vê que a Avenida Dom Geraldo 

Pellanda merece atenção maior, citando que demoraram um mês para ajeitar os postes de luz, demanda que 

vários ciclistas e seu mandato pediram providências. Espera que os pré-candidatos a prefeito ouçam as pessoas 
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para que as obras saiam de maneira adequada. FLORENAL SILVA: Registrou que Ponta Grossa nunca avançou 

tanto na ciclovia como na gestão de Marcelo Rangel, onde até então não tinha nenhuma demarcada a oito anos 

atrás e hoje existem várias, uma em cada bairro da cidade. Relatou assim as ciclovias instaladas na Avenida Dom 

Geraldo Pellanda, em função de sua cobrança; Avenida Carlos Cavalcanti sendo pintada, que era para ser do 

lado direito, porém convenceram a ser instalada ao lado esquerdo sentido centro bairro, para não prejudicar o 

comércio. Somou ainda o Parque Linear nas obras de mobilidade urbana da atual gestão, onde pessoas estão 

andando e pedalando. Disse estar feliz por esses investimentos, presenciando ainda o pessoal que pedala que tem 

agradecido todo o dia pelas ciclovias que estão sendo feitas na cidade, somando ainda a retomada da revitalização 

do Lago de Olarias. Em aparte, o Vereador Daniel Milla Fraccaro falou sobre o PSD, somando às palavras do 

Vereador Florenal Silva, dizendo que deve ser enaltecido o que ocorre de positivo, referendando ciclovias e 

ciclo-faixas da cidade, destacando que o Município avançou muito se comparado a gestões anteriores. 

Parabenizou também pelas pinturas de faixas que estão sendo realizadas no Município, elogiando o Senhor 

Prefeito Municipal, Presidente da AMTT e seus diretores pelo trabalho. Disse que existem mais coisas a serem 

feitas, que serão escolhidas, conforme as prioridades na próxima gestão. Em questão de Ordem o Vereador Felipe 

Passos cobrou a inserção do Projeto de Lei nº 455/17 na Ordem do Dia, sendo informado pelo Senhor Presidente 

que iria verificar a viabilidade. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 

sessão, convocando a próxima para o dia dez do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, informando 

a todos que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição via rede 

de computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada 

por mim, Secretário, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em cinco de agosto 

de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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