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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 10/08/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 

Tenente da Polícia Militar do Estado do Paraná utilizou a Tribuna. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: parabenizou a Polícia Militar e agradeceu como comunidade estudantil 

também, se referindo a UEPG. Mostrou um vídeo que expõe a Câmara e a Mesa Diretora, relacionado aos 

estagiários que tiveram seus salários reduzidos pela metade, registrou que o Prefeito Marcelo Rangel alegou 

que o salário voltaria ao normal e prometeu que enviaria o projeto de lei à Câmara, porém, esse projeto não 

está na Câmara, diferente do que ele fala diariamente em sua rádio. Afirmou que há mais de um mês o Prefeito 

tem enganado a cidade com esse tema, comentou sobre os estagiários, informou que recebe diariamente 

mensagens perguntando sobre esse projeto e ponderou que não é reduzindo o salário dos estagiários que a 

Prefeitura irá suprir a necessidade dos cofres públicos. Cedeu a palavra ao Vereador Ricardo Zampieri que 

parabenizou a Polícia e o Vereador Geraldo Stocco pela sua fala, concordou que as declarações do Prefeito 

expõem a Câmara de uma maneira mentirosa e citou que também é abordado sobre esse tema. Evidenciou que 

muitos estagiários sustentam suas famílias com esses salários e pronunciou ao Prefeito para que ele tenha 

vergonha e mande esse projeto o quanto antes para os vereadores poderem aprovar. O Vereador Geraldo Stocco 
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agradeceu o Vereador Ricardo Zampieri por se posicionar, deixou claro que o Prefeito está expondo todos da 

Câmara e destacou que esse assunto é uma questão de prioridade e humanidade. 

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: informou que o Vereador George Luiz de Oliveira esteve na última sexta-

feira no Pronto Socorro, após uma enfermeira ter alegado que o Pronto Socorro está com problemas nos 

equipamentos contra o Covid-19. Registrou que o Prefeito Marcelo Rangel postou um print do vídeo dessa 

enfermeira e declarou que está sendo abertas sindicâncias e denúncias ao Ministério Público, e nos comentários 

o Prefeito ainda citou que ela deveria ter mandado mensagem a ele. Afirmou que denunciou essa situação ao 

Ministério Público do Trabalho na última sexta-feira, comentou sobre os vídeos que o pessoal do Vereador 

George Luiz de Oliveira gravou, mostrando que os argumentos da enfermeira eram verdadeiros e relatou sobre 

a situação de um paciente no corredor do Pronto Socorro. Dispôs que estamos vivendo um momento muito 

difícil, salientou sobre a dificuldade que está instalada em Ponta Grossa para qualquer pré candidato à Prefeito 

e abordou sobre o vídeo que o Vereador Geraldo Stocco mostrou, ressaltando que não tem nenhum vereador 

do governo para defender, já que não tem como defender o indefensável. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: expôs que esteve na última sexta-feira no Pronto Socorro 

Municipal, para saber sobre o que a enfermeira alegava, declarou que precisou de uma consulta jurídica para 

poder entrar e pontuou sobre uma conversa que ficou sabendo do Prefeito Marcelo Rangel, por whats, onde ele 

alegou renunciar se não faltasse pouco tempo, já que não aguenta mais a Prefeitura. Se questionou em como 

respeitar um Prefeito que, restando pouco tempo de mandato, quer inaugurar uma UPA em tempo recorde e se 

encontra com pessoas sem máscara. Se questionou também, em como vamos levar alguém ao Pronto Socorro 

se os próprios enfermeiros estão se contaminando, frisando que lá está pior do que foi denunciado, evidenciou 

que não há equipamentos para todos e agradeceu a Guarda Municipal que o acompanhou. Comunicou que fez 

tudo o que queria fazer no Pronto Socorro e observou que isso é um caso muito grave de improbidade 

administrativa do Prefeito. Enfatizou sobre os horários do comércio, realçando que o Prefeito está incentivando 

a aglomeração das pessoas e não está tocando a cidade de forma profissional, e concluindo sua fala, pronunciou 

que já protocolou um documento no Ministério Público em relação aos atos do Prefeito. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: pontuou sobre o aniversário da Polícia Militar e os parabenizou. 

Relatou sobre uma pessoa, que estava de roupa branca, e recebeu insultos de que estaria transmitindo o vírus, 

com isso solicitou a população de Ponta Grossa respeito e compreensão, já que essas pessoas estão abrindo 

mão de sua segurança para ajudarem outras e frisou que quando verem um profissional da saúde devem o 

agradecer, ressaltando ainda seu parabéns a esses profissionais. Cedeu a palavra ao Vereador George Luiz de 

Oliveira que questionou se o Vereador Vinicius Camargo tem recebido denúncias de profissionais da saúde 

sobre a falta de equipamentos, salientou que essa insegurança das pessoas é porque já há 16 enfermeiras do 

Pronto Socorro contaminadas, realçando que também há ignorância por parte de muitas pessoas e comunicou 

que é importante que o Prefeito Marcelo Rangel seja mais sensato e pare de mentir. O Vereador Vinicius 

Camargo afirmou que não recebeu nenhuma denúncia, mas irá se informar para saber como está a situação, 

enfatizou sobre informações mal interpretadas e salientou que 16 enfermeiras contaminadas é normal e 

aceitável, já que estão em um ambiente hostil. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que observou que os 

profissionais da saúde são verdadeiros heróis e mencionou que já ouviu o Prefeito alegar que não tem mais 

nada para se fazer, pelo estado que se chegou, mas ele acredita que há sim e devemos continuar lutando. 

Solicitou ao Vereador Vinicius Camargo, que é da base do governo, para que voltem a repensar na abertura da 

rodoviária, destacando que vê nisso um controle sobre quem sai e entra em nossa cidade e parabenizou todos 

os profissionais da área da saúde. O Vereador Vinicius Camargo evidenciou que cobram muito sobre a 

retomada da economia e que estão em constantes discussões sobre vários temas. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: comentou sobre o aniversário da Polícia Militar, agradeceu a todos os 

vereadores que sempre tem apoiado eles e abordou sobre um oficio, em relação a buzinarem na frente da casa 

de ex companheiros, quando souberem o endereço, como uma forma deles serem lembrados e saberem que o 

trabalho da polícia continua. Pontuou sobre a Maria da Penha, afirmou que tem muito orgulho por ter 

contribuído com outra lei em Ponta Grossa, em relação as mulheres, parabenizou quem faz parte da patrulha 

Maria da Penha, que garante a segurança das mulheres que denunciam, dispôs que quem bate em mulher não 
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é homem e agradeceu a todos que fazem parte dessa lei. Informou que vai à Prefeitura depois da sessão 

conversar com o comitê da crise, para que deixem os jovens irem a igreja, comunicou sobre pessoas desmaiando 

na fila da Caixa Econômica, ressaltando sobre os horários de funcionamento, registrou que não devemos deixar 

o povo sofrendo até ano que vem e parabenizou todos os pais, já que ontem foi comemorado esse dia. 

VEREADOR DR. MAGNO: declarou como está sendo difícil esses últimos 30 dias, pelo número de pessoas 

com Covid-19, comentou sobre os cuidados que deve ter ao atender um paciente e registrou que mais cansativo 

que isso, é trabalhar no meio político. Pontuou sobre o seu partido, relatou sobre sua antiga candidatura à 

Prefeito, destacando que ficou sabendo pela rádio que não seria Prefeito, aí se candidatou a vereador e abordou 

sobre seu futuro no meio político. Comunicou que apesar de gostar muito da Vice Prefeita Elizabeth, ela se 

encontra em um grupo que ele não tem motivação de apoiar, ponderou sobre outro candidato que também não 

o motiva a apoiá-lo e pronunciou sua candidatura à Prefeitura. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 10/08/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 180/2020: 

Institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal do Município de Ponta Grossa - PERF. 

 

Emenda Aditiva/Modificativa, de autoria do Vereador Sebastião Mainardes Júnior e outros 

 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 243/2018: 

Promove alterações na Lei nº 6.857, de 30/12/2001 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 141/2020: 
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Denomina de RUTH TOZETTO a Rua N. 4 do Loteamento Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, 

nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 129/2020: 

Altera a Lei 10.329, de 04/08/2010. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 2 (DOIS) DIAS – VER. EDUARDO KALINOSKI: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 

ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 150/2020: 

Inclui imóveis no perímetro urbano do Município de Ponta Grossa, conforme menciona. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 163/2020: 

Altera a Lei nº 8.432, de 29/12/2005. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 165/2020: 

Altera a Lei nº 13.345, de 03/12/2018, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 
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VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 181/2020: 

Altera as Leis nºs 10.885, de 23/12/2011 e 13.345, de 03/12/2018, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 395/2020 do Vereador PAULO BALANSIN,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 396/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APELO 

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

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. 

 

Nº 397/2020 do Vereador MAURICIO SILVA, 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 398/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 4 

PAULO BALANSIN: 1 

PASTOR EZEQUIEL: 1 

MAURÍCIO SILVA: 2 
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INDICAÇÕES 

 

Nº 1697/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem Recapeamento ou “OPERAÇÃO 

TAPA BURACOS” na Rua José Kalinoski, Bairro Schangri-lá, nesta cidade. 

 

Nº 1698/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem Recapeamento ou “OPERAÇÃO 

TAPA BURACOS” na Rua Cirema Becker, Bairro Schangri-lá, nesta cidade. 

 

Nº 1699/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, o Patrolamento e Cascalhamento na Rua Maria 

Inácia de Lima Gonçalves, Colinas Verdes, nesta cidade. 

 

Nº 1700/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, o Patrolamento e Cascalhamento na Rua Olinda 

Abicalafe Correia, Colinas Verdes, nesta cidade. 

 

Nº 1701/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, o Patrolamento e Cascalhamento na Rua Laura 

Inácia Mantuani, Colinas Verdes, nesta cidade. 

 

Nº 1702/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, o Patrolamento e Cascalhamento na Rua Batueira, 

Colinas Verdes, nesta cidade. 

 

Nº 1703/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, que realize a poda das árvores na praça da Rua 

Pitangueira, próximo ao número 53,  do Bairro Santa Paula, nesta cidade. 

 

Nº 1704/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem Recapeamento ou “OPERAÇÃO 

TAPA BURACOS” na Rua Plácido Cardon, Bairro Schangri-lá, nesta cidade. 
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Nº 1705/2020 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 Victor Manoel Biagini, localizada no bairro Chapada. 

 

Nº 1706/2020 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, providências no sentido de realizar a pintura da pista de caminhada 

no entorno do Largo Dep. Edemar Luiz Costa - Vila Jardim Paraíso, nos mesmos moldes da pintura realizada 

na Praça Bom Jesus em Uvaranas. 

 

Nº 1707/2020 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, providências no sentido de realizar a pavimentação asfáltica na Rua 

Alvorada do Sul - Vila Bonsucesso. 

 

Nº 1708/2020 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 viabilizar a 

instalação de uma LOMBADA (REDUTOR DE VELOCIDADE) na Rua Afonso Celso, 25, em frente à Igreja 

Pentecostal Missão De Jesus, bairro Uvaranas. 

 

Nº 1709/2020 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 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. 

 

Nº 1710/2020 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 viabilizar o 

PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO NA RUA HAROLDO SCHENBERG, EM FRENTE AO Nº 339, 

BAIRRO TÂNIA MARA. 

 

Nº 1711/2020 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 viabilizar UM 

RECÚO PARA BAIA DE ESTACIONAMENTOS, NA AV. CARLOS CAVALCANTI EM FRENTE AO Nº 

2547. 

 

Nº 1712/2020 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 viabilizar O 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ALM. WANDENCOLK, BAIRRO ANA RITA. 

 

Nº 1713/2020 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, providências urgentes no sentido de realizar operação "Tapa 

Buracos" na Rua Aluízio de Azevedo e na Rua Paulina Wagner entre a Rua Operários e Rua Pernambuco, 

como também, na Rua Pernambuco entre a Rua Paulina Wagner e Rua Condé de Monsavaz - Olarias. 

 

Nº 1714/2020 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, providências urgentes no sentido de realizar patrolamento e 

cascalhamento na Rua Condé de Monsavaz entre a Rua Pernambuco e Max Stolz - Olarias. 

 

Nº 1715/2020 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, providências urgentes no sentido de realizar patrolamento e 

cascalhamento na Rua Aluízio de Azevedo entre a Rua Pernambuco e final de rua - Olarias. 

 

Nº 1716/2020 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, providências urgentes no sentido de realizar patrolamento e 

cascalhamento na Rua Guatemala entre a Rua Pernambuco e final de rua, com o objetivo de proporcionar 

melhor condição de trafegabilidade e que a mesma volte a ter a mesma proporção de largura padrão - Olarias. 

 

Nº 1717/2020 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, providências urgentes no sentido de realizar a implantação de 

sistema de galerias de águas pluviais na Rua Guatemala entre a Rua Pernambuco e final de rua, pois, a força 

do fluxo de águas em períodos de chuvas, tem causado transtornos e poderá ainda, ocasionar sérios danos aos 

imóveis localizados na referida localização - Olarias.  

 

Nº 1718/2020 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, providências urgentes no sentido de realizar a implantação de 

sistema de galerias de águas pluviais na Rua Aluízio de Azevedo entre a Rua Pernambuco e final de rua - 

Olarias. 

 

Nº 1719/2020 do Vereador FELIPE PASSOS, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

para que Sua Excelência providencie o envio de documentação oficial dirigida ao Deputado Estadual Emerson 

Bacil (PSL), a construção de uma QUADRA DE FUTEBOL-SOCIETY, para atender os bairros na região do 

Santa Maria, Santa Marta e/ou Ouro Verde em Ponta Grossa. Em Reunião com o Deputado Estadual, ficou 

acordado que este disponibilizará a quadra de futebol-society para o município. 
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Nº 1720/2020 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 

Dr. Lauro Cunha Fortes esquina com Rua Henrique Dias, Uvaranas. 

 

Nº 1721/2020 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 Patrolamento  na  Estrada dos Alagados. 

 

Nº 1722/2020 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 patrolamento e aplicação de cascalho ou anti-pó na Rua 

Arichernes Carlos Gobo, Neves. 

 

Nº 1723/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buracos na Rua Pontes Lemes, Uvaranas. 

 

Nº 1724/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buracos na Rua Brandão Ponce, Uvaranas. 

 

Nº 1725/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

Oliveira determine junto aos departamentos competentes da Administração Municipal, providências 

objetivando ”MELHORIA DE VIA” na Av. Tocantins - Santa Barbara, nesta. 

 

Nº 1726/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem Recapeamento ou “OPERAÇÃO 

TAPA BURACOS” nas Ruas do Parque Nossa Senhora das Graças, nesta cidade. 

 

Nº 1727/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem Recapeamento ou “OPERAÇÃO 

TAPA BURACOS” nas Ruas Pe Roberto Bonke, Chopim, Manon, Periquito, Canário Terra, Vila Sta Clara, 

Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 

 

Nº 1728/2020 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 
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Municipalidade a realização de melhorias na sinalização de via preferencial no encontro entre as Ruas Paulo 

Frontin e Eugênio Batista Rosas, localizadas na Vila Liane. 

 

Nº 1729/2020 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 uma Travessia Elevada na Rua João Woellner, localizada na 

Chapada. 

 

Nº 1730/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Senhor Presidente: Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a sugestão de providências objetivando os reparos e manutenções 

na Rua São Jerônimo da Serra - Santo Antônio, nesta cidade. 

 

Nº 1731/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Senhor Presidente: Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a sugestão de providências objetivando o projeto "operação bairros", 

nas Vilas que compõem o Bairro de Oficinas, efetuando  reparos e manutenções necessárias em todas as ruas 

das respectivas vilas - Vila Cipa, Vila Pina, Vila Guaíra, Vila Taques, Vila Belém e Jardim Europa - Bairro de 

Oficinas, nesta cidade.( Por ser várias ruas de várias Vilas - não temos fotos). 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 35 

DANIEL MILLA: 10 

PIETRO ARNAUD: 1 

MAURÍCIO SILVA: 8 

PASTOR EZEQUIEL: 5 

FELIPE PASSOS: 1 

FLORENAL: 5 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 

PIETRO ARNAUD: 2 

CELSO CIESLAK: 2 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 07 de agosto de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: reforçou o que já falou na Tribuna, comentou sobre as 

denúncias sobre a falta de equipamentos no Pronto Socorro e pontuou sobre o seu pedido de interditar o Pronto 

Socorro por conta disso. Lamentou o Prefeito Marcelo Rangel ter se reunido com o Governador sem máscara e 

alegou que a Prefeitura não está fazendo um trabalho descente, já que os casos em Ponta Grossa só estão 

aumentando. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: cedeu a palavra ao Vereador Pietro Arnaud que comentou sobre os 

atos do Prefeito Marcelo Rangel. O Vereador Geraldo Stocco agradeceu os vereadores que se posicionaram sobre 
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o tema dos salários dos estagiários, afirmou que fica triste em chegar a esse ponto de trazer vídeos do Prefeito 

mentindo, registrou que a função dos vereadores é fiscalizar, e é isso que estão fazendo, e concluindo sua fala, 

abordou sobre o projeto da linha de crédito. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: parabenizou a operação “cavalo de aço” do 1° batalhão de polícia, pelas 

fiscalizações feitas em diversas motocicletas de Ponta Grossa, referentes ao barulho e incomodo a várias pessoas, 

e comentou sobre os dados referentes a isso. Parabenizou todo o trabalho do Governo Municipal, que teve muita 

acessibilidade à mobilidade urbana, e parabenizou outras pessoas também. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=10/08

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

LEGISLATURA) 

  Aos dez 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, com a ausência justificada do Vereador Celso Cieslak, cuja solicitação verbal foi deliberada 

e aprovada nesta oportunidade, estando presentes os Vereadores 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. À hora regimental o Senhor Presidente considerou abertos 

os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi 

aprovada sem restrições. Em seguida 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 66/20 (Projeto de Lei nº 207/20), altera a Lei nº 10.885/2011; Lei nº 13.345, de 03/12/2018, e dá 

outras providências. Mensagem nº 67/20 (Projeto de Lei nº 208/20), altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989, autoriza 

o Poder Executivo a conceder a Gratificações por Desempenho a servidores atuantes na área de Saúde, Educação, 

Indústria e Comércio, e dá outras providências. Of. nº 1466/20-GP, em atendimento aos Requerimentos nºs 246 

e 248/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1517/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.776. Of. nº 1518/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.777. Of. nº 1520/20-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.782. Of. nº 1521/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.783. Of. nº 

1568/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 265/20, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 

1598/20-GP, solicitando os bons préstimos no sentido de promover a devolução do Projeto de Lei nº 147/20, 

apenso à Mensagem nº 45/20, objetivando novos estudos. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o 

referido ofício, com voto contrário do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 1601/20-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 264/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1095/20-GP, em atendimento a Moção 

de Sugestão Legislativa nº 197/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1096/20-GP, em atendimento 

a Moção de Apelo nº 199/20, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1097/20-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 92/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1166/20-GP, em atendimento a 

Indicação nº 828/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1167/20-GP, em atendimento a Indicação nº 

827/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 168/20-GP, em atendimento a Indicação nº 471/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1169/20-GP, em atendimento a Indicação nº 470/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1171/20-GP, em atendimento a Indicação nº 615/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1172/20-GP, em atendimento a Indicação nº 770/20, de autoria da Vereadora Professora 

Rose. Of. nº 1173/20-GP, em atendimento a Indicação nº 771/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. 

nº 1174/20-GP, em atendimento a Indicação nº 713/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1186/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 696/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1187/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 821/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1188/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 796/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1189/20-GP, em atendimento a Indicação 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=10/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=10/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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nº 765/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1404/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1310/20, 

de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1405/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1309/20, de autoria 

do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1406/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1308/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1416/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1119/20, de autoria do Vereador Florenal 

Silva. Of. nº 1417/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1120/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 

1418/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1121/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1419/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1122/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1420/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1205/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1421/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1204/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1422/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1203/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1423/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1202/20, 

de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1424/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1189/20, de autoria 

do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1425/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1188/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1426/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1187/20, de autoria do Vereador Florenal 

Silva. Of. nº 1427/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1186/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 

1428/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1185/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1429/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1184/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1430/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1183/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1431/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1182/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1432/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1181/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1433/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1179/20, 

de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1434/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1178/20, de autoria 

do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1435/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1436/20, de autoria da Vereadora 

Professora Rose. Of. nº 1473/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1545/20, de autoria do Vereador Florenal 

Silva. Of. nº 1474/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1544/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 

1475/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1543/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1477/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1523/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1478/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1530/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1479/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1528/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1481/20-GP, em atendimento as Indicações 

nºs 1569, 1570, 1571/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1482/20-GP, em atendimento as 

Indicações nºs 1566, 1567, 1568/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1483/20-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 1563, 1564, 1565/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1484/20-

GP, em atendimento as Indicações nºs 1561, 1562/10, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1485/20-

GP, em atendimento as Indicações nºs 1559, 1560/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1486/20-

GP, em atendimento as Indicações nºs 1557, 1558/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1488/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 955/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1489/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 960/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1490/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 961/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1491/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 963/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1492/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 965/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1493/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 967/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1494/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1107/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1495/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1106/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1496/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1104/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1497/20-GP, em atendimento a Indicação nº 

1103/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1498/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1035/20, 

de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1500/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1105/20, de autoria 

do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1501/20-GP, em atendimento a Indicação nº 841/20, de autoria do 

Vereador Eduardo Kalinoski, Of. nº 1503/20-GP, em atendimento a Indicação nº 842/20, de autoria do Vereador 

Eduardo Kalinoski. Of. nº 1504/20-GP, em atendimento a Indicação nº 886/20, de autoria do Vereador Magno 

Zanellato. Of. nº 1505/20-GP, em atendimento a Indicação nº 840/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. 

Of. nº 1506/20-GP, em atendimento a Indicação nº 857/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1507/20-

GP, em atendimento as Indicações nºs 874, 875/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1508/20-
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GP, em atendimento a Indicação nº 957/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1535/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1353/20, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Of. nº 1536/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1357/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1537/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1358/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. DO VEREADOR MAURÍCIO 

SILVA - Projeto de Lei nº 199/20, denomina de SÃO JOÃO BOSCO o logradouro público situado entre o 

perímetro das Ruas Neci Nunes Ferreira, Rua Antônio Ricerti e Rua Jonir Capri, no Jardim Lagoa Dourada, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade, conforme especifica. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Projeto de Lei nº 

200/20, concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Sr. EVERSON AUGUSTO KRUM. DO 

VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 201/20, denomina de LUIZ ANTONIO VARGAS, a ligação que será 

implantada na Rua Maringá entre a Vila Palmeirinha e Vila Isabel. DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

- Projeto de Lei nº 202/20, denomina de CARLA VIRGINIA TISON a Rua "F" do Loteamento Campo Real, 

Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 203/20, concede o Título de Cidadão 

Honorário de Ponta Grossa ao CESAR REZENDE DE OLIVEIRA. Projeto de Lei nº 204/20, concede Título de 

Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao MARCELLO SCOPEL. Projeto de Lei nº 205/20, denomina de ANA 

MIRIAN BUSS DE SOUZA, a Rua Y que fica entre as Ruas Baby Miguel Esperidião e a Roa Alfredo Pietrobelli 

no Leila Maria no Bairro da Boa Vista nesta cidade. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 

206/20, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Equoterapia no Município de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR DR ZECA - Moção de Aplauso nº 400/20, Dirigida à Willian Rodrigo de Lima Santos  por todos 

os encontros e projetos realizados com o objetivo de arrecadar alimentos para doar à população carente. Moção 

de Aplauso nº 401/20, Dirigida à THATIANA KARLA SCORSIM L. DE MATTOS pelos serviços de 

voluntariado prestados à sociedade de Ponta Grossa e Campos Gerais. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Moção de Aplauso nº 402/20, A ser encaminhada ao departamento de EDUCADORES SOCIAIS DO 

CAPS II. Moção de Aplauso nº 403/20, A ser encaminhada ao departamento de SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

FAMILIAR DO CAPS II. Moção de Aplauso nº 404/20, A ser encaminhada ao departamento de PATRULHA 

MARIA DA PENHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO CAPS 

II. Moção de Aplauso nº 405/20, A ser encaminhada ao DEPARTAMENTO DE ORIENTADORES 

EDUCACIONAIS DO CAPS II. Moção de Aplauso nº 406/20, A ser encaminhada ao DEPARTAMENTO DE 

OUVIDORES DO CAPS II. DO VEREADOR FLORENAL SILVA - Moção de Apelo nº 407/20, Ao 

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

a colocação de mesas nas calçadas em frente a bares, lanchonetes e restaurantes nesse período de pandemia do 

covid-19, evitando maiores aglomerações nos espaços internos destes estabelecimentos, obedecendo às regras 

de distanciamento (1,5m) entre as mesas. Além de manter espaço livre para a circulação de pedestres. DO 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Aplauso nº 408/20, A ser concedida a IGREJA 

PENTECOSTAL EVANGELHO PURO, na pessoa do Pastor Presidente Samemberguer Alexandrino, pelos 16 

anos de fundação, comemorado no dia 17 de Agosto, e pelos relevantes trabalhos que vem desenvolvendo pela 

comunidade de Ponta Grossa/PR. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apelo nº 409/20, Dirigida 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná, senhor Carlos Massa Junior, Ratinho Junior, para 

que haja uma forma de parcelamento sem tempo mínimo de espera, ou perdão dos juros ou mora das contas de 

água e de luz dos estabelecimentos que seguem fechados por conta da Covid-19. DO VEREADOR DANIEL 

MILLA FRACCARO - Moção de Apelo nº 410/20, Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta 

Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que determine a realização de estudos para realização de 

projeto que implemente a utilização de sistema eletrônico de licitações pelas plataformas oficiais e com menor 

custo. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Moção de Aplauso nº 411/20, Ao Sr. André de Souza Szczerepa, 

Repórter Policial que atua junto com a imprensa de ponta-grossense por cerca de 8 (oito) anos. Além desta 

prestação de serviço para a sociedade, há um episódio recente que merece destaque. Na última quinta-feira (06), 

o Repórter André Szczerepa ajudou a inibir a ação de um criminoso. O suspeito estava levando uma lavadora de 

roupas que estava de amostra na loja, localizada na Avenida Carlos Cavalcanti, em Uvaranas. O acusado, de 57 

anos, foi encaminhado à 13a SDP. Sr. André também, em outras oportunidades, já auxiliou em recuperação de 

objetos furtados. Manifestando-se em questão de ordem, os Vereadores Geraldo Stocco e Professora Rose 

requisitaram e foi acatado por todos os demais pares, um minuto de silêncio em homenagem póstuma e conforto 
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aos familiares e amigos do Jovem de 14 anos Henrique Isaac Panzarini, filho da professora Débora Cristina 

Ferreira e sobrinho de diretora municipal, que perdeu sua vida em acidente na Vila Estrela quando circulava na 

via pública com sua bicicleta, na tarde da última sexta-feira. O Vereador Divo também em questão de ordem 

manifestou sua felicidade em razão de projeto de sua autoria ter sido contemplado em todo o estado, beneficiando 

a população paranaense. Seguindo, em questão de ordem, o Vereador Geraldo Stocco ainda cobrou do Senhor 

Presidente informações quanto a estar protocolado na Casa projeto regularizando os vencimentos das estagiárias 

e estagiários que prestam serviços na Secretaria de Educação. O Senhor Presidente informou que iria pesquisar 

e informá-lo na seqüência. Nesta oportunidade, foram procedidas as entregas de moções de aplauso à 

representantes da Polícia Militar do Estado do Paraná, referendando a passagem de aniversário de sua 

constituição, anunciando as presenças do Tenente Coronel Leonel José Beserra e ainda da Aspirante Danielle 

Anne Kulka, acompanhada dos Soldados Marcos Vinícius dos Santos Domingues, Thiago Manoel Pereira da 

Silva, André Magalhães Machado, proposições de sua autoria e do Vereador Rudolf Polaco, parabenizando a 

todos pelo salvamento de cinco pessoas, quando na madrugada de vinte e quatro de julho de 2.020, antes da 

chegada do Corpo de Bombeiros, onde adentraram em imóvel abandonado, salvando-os de um incêndio. Nesta 

oportunidade os convidou a receber as moções nºs 377, 378, 379 e 380/20 das mãos de seus proponentes e dos 

demais vereadores. Convidou ainda para utilizar da Tribuna o Tenente Coronel Leonel José Beserra o qual 

registrou suas considerações pela ocorrência citada, referindo ser esse o papel da Polícia Militar, que é salvar 

vidas. Também comemorou a data do dia dez de agosto, quando em 1854 o Governador Zacarias de Góes 

Vasconcelos assinou a Lei nº 7 e instituiu a Polícia Militar, seis meses de diferença da emancipação do Estado 

que ocorreu em dezembro de 1953, historiando as várias etapas durantes os 166 anos de atuação da PMPR no 

Estado, fazendo menção às várias instituições e segmentos ligadas à mesma e que exercem suas atividades co-

relacionadas. Também se manifestou nesta ocasião o Vereador Pastor Ezequiel Bueno, comentando haver 

realizado durante a sessão passada moção de aplauso pela passagem dos 166 anos da Polícia Militar e hoje com 

orgulho e alegria, faz parte dessa corporação, na reserva remunerada, citando o valor e respeito que devem ser 

atribuídos à essa organização, lembrando que é regida pelo 4º Comando Regional, fazendo parte outras 

instituições que promovem a integridade da vida, rogando as bênçãos de Deus, pedindo aclamação pela data com 

uma salva de palmas. Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR GERALDO 

STOCCO: Parabenizou e agradeceu pela passagem dos 166 anos da PMPR, também como comunidade 

estudantil, a UEPG e população do bairro ao entorno pela conquista desta Casa, da cidade e do estado, a presença 

de uma base na região. Divulgou trecho de vídeo, dizendo que expõe esta Casa, a Mesa Executiva, quando muito 

foi falado sobre projeto, citando que alguns estagiários tiveram reduzidos seus vencimentos pela metade e ao 

questionarem diretamente o Senhor Prefeito Municipal, esse prometeu que voltaria ao normal, através de projeto 

que estaria encaminhando à esta Câmara Municipal, falando diariamente que o mesmo já foi protocolado e que 

os salários dessa classe somente não voltou ao normal porque o Parlamento não aprovou o mesmo, contrapondo 

suas palavras ao dizer que a referida proposição não foi então protocolada. Dessa maneira, divulgou as palavras 

do Senhor Prefeito ditas em vídeo nesta ocasião: "Oh! Prefeito, você não vai falar sobre os estagiários que você 

ainda não assinou documento que falta para eles voltarem a receber por completo o salário? O que que nós 

fizemos? Mandamos para a Câmara projeto de lei para virar lei, tem que ser aprovado. Depois que a lei está 

aprovada aí sim, daí eu estou fazendo uma coisa legal. Fazer coisa ilegal eu não faço". Nesse sentido, o orador 

solicitou sensibilidade da Prefeitura Municipal, fazendo menção a gastos que não são prioritários, lembrando 

despesas para compra de cortinas para a Assistência Social, que não é essencial, ao valor de duzentos e setenta 

mil reais; mais trezentos mil reais gastos em publicidades, concluindo que para pagar integralmente o salário de 

cinqüenta estagiárias não tem como. Somou em aparte o Vereador Ricardo Zampieri, parabenizando o orador, 

dizendo ser um fato novo do qual não tinha conhecimento, lembrando que o próprio prefeito municipal 

manifestou estar na Casa a matéria em questão, expondo de forma desonrosa os vereadores de maneira mentirosa. 

Disse que conhece estagiários e estagiárias que abordam o tema, parabenizando ao vereador Geraldo por levantar 

essa luta. Colocou que se fossem todos os estagiários atingidos pela medida, entenderia, mas são apenas eles. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Comentou a presença do Vereador George Luiz de Oliveira, na última sexta-

feira no Pronto Socorro Municipal, após a enfermeira funcionária Albony Motta a mais de vinte e seis anos ter 

afirmado que esse possuía problemas relacionados a EPIs para combate ao coronavírus, lembrando que na 
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seqüência o Senhor Prefeito Municipal publicou print de vídeo gravado pela servidora, escrevendo que estavam 

sendo abertas denúncias junto ao Ministério Público e em seus comentários apontava que a mesma deveria ter 

lhe denunciado pessoalmente na sua rádio ou encaminhado mensagem. Informou que denunciou tal situação ao 

Ministério Público do Trabalho, ficando surpreso em saber da presença do Vereador George, citando que os 

depoimentos dos profissionais revelaram ser verdadeiros os argumentos da Enfermeira Albony, ressaltando que 

a força do mandato do Senhor Prefeito Municipal acaba impedindo que informações essenciais cheguem aos 

meios de comunicação, ficando assustado onde precisa dos depoimentos e juntar a denúncia que tinha feito na 

sexta-feira, considerando grave para Ponta Grossa. Comentou ainda quanto a gravação de munícipe que convive 

na Garagem da Esperança, onde acompanhando seu pai no corredor do Pronto Socorro com dores, tendo recebido 

alta hospitalar e, após muito estresse, outro profissional médico resolveu interná-lo, acabando por falecer durante 

a madrugada. Registrou sua indignação, indagando esses tratamentos no setor de saúde ser resultados da 

pandemia ou da atual gestão, que governa por fake news, citando a dificuldade que será deixada para o próximo 

gestor municipal. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para repercutir quanto sua presença no Pronto 

Socorro Municipal, motivado por declarações do Senhor Prefeito que dizia que a enfermeira então citada estaria 

mentindo em suas afirmações, onde lá se dirigiu para ver a coisa de perto, deixando claro que quando entrou, 

teve que esperar a Secretária de Saúde liberar através da sua representante, após efetuar consulta jurídica. 

Comunicou sobre conversa do Senhor Prefeito Municipal que lhe chegou às mãos, onde diz categoricamente 

para pessoa de sua confiança, que se não tivesse faltando tão pouco tempo para o final de seu mandato, 

renunciaria, colocando em blog que não tem mais nada absolutamente a fazer, e estava jogando a toalha, em 

função de que grande parte da população não respeita e não obedece Nesse sentido o orador indagou como 

respeitar os decretos de alguém que semana passada esteve no gabinete do Governador do Estado para anunciar 

que deseja para a cidade uma UPA que não queria tempos atrás, estando inclusive os dois sem máscaras. Relatou 

que o PS está quase vazio em função das pessoas saberem que o local muito provavelmente se transformou por 

algum período em foco de contaminação da covid 19. Questionou: como vamos levar até lá nosso pai ou nosso 

filho sendo que os enfermeiros estão se contaminando? Assim, esteve presente e percebeu ser pior que aquilo 

que denunciavam, não tendo EPI, considerando grave a situação da qual, se não compraram ou se compraram e 

não distribuíram, considera crime ainda pior. Entende assim caso de improbidade administrativa do Senhor 

Prefeito Municipal, já tendo protocolado representação contra o mesmo junto ao Ministério Público, em função 

de seus atos que considera insanos. VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Prestou homenagem à Polícia Militar 

pela passagem dos 166 anos de instituição, dizendo de sua admiração especial, deixando seus parabéns, onde se 

sente seguro e protegido com os mesmos atuando nas ruas. Relatou situação de pessoa que estava na rua com 

roupa branca e foi ofendida com agressões verbas como se fosse transmissora da COVID 19, deixando sua 

mensagem de apoio à todos os profissionais de saúde,  clamando pela compreensão da população quanto a 

situação, sabendo que esses profissionais estão abrindo mãos de sua segurança e seu lar, muitos fazendo com 

amor e dedicação os seus trabalhos, extrapolando sua jornada diária. O Vereador George em aparte indagou ao 

mesmo se tem recebido telefonema com reclamação de pessoa da área da saúde, denunciando a falta de EPIS, 

atribuindo a insegurança das pessoas nas ruas, considerando haver dezesseis enfermeiras do PSM contaminadas 

pela COVID 19, dizendo que as atitudes da população ao encontrá-las na rua e lhe ofenderem, além de falta de 

respeito é ignorância. Disse ser importante o prefeito ser mais sensato e parar de mentir. Também em aparte, o 

Vereador Valtão complementou as palavras do orador, dizendo que são verdadeiros heróis os profissionais de 

saúde por serem combatentes, estando na linha de frente na pandemia, os quais merecem o maior carinho. Pediu 

encarecidamente ao mesmo que é da base do governo e demais vereadores da situação, que voltem a pensar com 

relação à abertura da Estação Rodoviária, vendo a mesma como algo principal para se efetuar o controle de 

pessoas que estão saindo e chegando na cidade, onde a população continua viajando sem esse controle. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Prestou homenagem aos 166 anos da Polícia Militar do Estado 

do Paraná, comentando sobre os ofícios que encaminhou ao Batalhão para honrar aos companheiros que deram 

sua contribuição, no sentido de que aqueles que estão na ativa ao estiverem fazendo seu patrulhamento, ao 

passarem defronte do endereço daqueles que já se aposentaram o honrem homenageando com uma buzinada. 

Parabenizou a todos seus companheiros, ressaltando estar devidamente fardado para honrá-los, além das moções 

de aplauso que tem dirigido aos mesmos. Falou sobre as comemorações na sexta-feira, da Lei federal nº 11.340 
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(luta da defesa da mulher - lei Maria da Penha), destacando sua contribuição na cidade, com a Lei nº 12.451/16, 

onde realizou Moção de Aplauso a todos os Guardas Municipais que fazem parte da Patrulha Maria da Penha 

que garante segurança das mulheres que denunciam situações de violências por parte de seus companheiros. 

Parabenizou também a todos da Delegacia da Mulher, tendo a frente a Doutora Claudia Krügger, a muitos anos, 

ressaltando ser conjunto de forças que se unem para resguardar a defesa das mulheres. Destacou que como 

parlamentares, tem que correr atrás de mais condições. Falou em nome de Ary Lovatto, Major responsável pela 

Secretaria de Segurança Pública e Cidadania de Ponta Grossa, o qual deu também amparo para que a patrulha 

Maria da Penha fizesse seu efeito. Agradeceu ao Senhor Prefeito Municipal, pela sanção da lei e Vice-Prefeita 

que na ocasião, em exercício, assinou junto com juízes a referida lei em Curitiba. Cumprimentou seu amigo de 

ministério Pastor Pires, presente na galeria, também ao Presidente José Polini e Pastor José Polini da Igreja 

Evangélica Assembléia de Deus, dizendo que irá solicitar novamente ao Comitê de Crise para que autorize a 

participação de jovens nas igrejas. Criticou a redução de horário de atendimento nas agências bancárias, fazendo 

com que pessoas idosas e com comorbidades desmaiem ao enfrentar longas filas, entendendo que tem de ser 

verificada tal situação com extrema urgência. Encerrando, parabenizou pela passagem do Dia dos Pais, clamando 

os cuidados de Deus para a humanidade. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Falou da dificuldade, em 

função da procura por um número acentuado de pacientes com coronavirus, os quais apresentam piora 

significativa e são conduzidos com expectativa de melhoras, sendo uma doença que traz bastante dificuldades 

onde exigem muitos cuidados ao serem atendidos, relatando a necessidade de trocar de roupa para prestar 

atendimento presencial aos mesmos, além do mais, tem que dar atenção a diversos familiares que ficam ligando 

solicitando informações, deixando cansativo. Registrou considerações a respeito de seu partido, quanto ao 

avanço nas questões político-partidárias da cidade, onde entrou no PDT acreditando em formação de grupo 

político, tendo a frente pessoa com capacidade gestora que acreditava, assim pensou que iria concorrer à 

Prefeitura em 2.016 o então Deputado Marcio Pauliki, porém, depois de ter entrado no grupo ficou sabendo que 

o mesmo não seria candidato, onde tinha tomado a sua decisão, tendo sido eleito para seu primeiro mandato. Em 

2018 da mesma forma, acreditou na pessoa de Osmar Dias ao governo do Estado e assim se lançou como 

candidato a deputado estadual pelo mesmo partido, quando no dia das convenções ficou sabendo que o mesmo 

não desejava mais concorrer, tendo tocado seu projeto adiante, quando então a pessoa de Marcio Pauliki também 

mudou de partido, passando por uma segunda decepção no ponto de vista de acreditar na força de sua agremiação. 

Chegaram em 2020 com cenário que fez anunciar pré-candidatura à Prefeitura, apesar de gostar muito de 

Elizabeth Scmitt, no entanto citou que a mesma está em grupo onde não tem nenhuma motivação em apoiá-la. 

Vê outro candidato que está em co-ligação com seu partido, porém não o motiva a apoiá-lo, vendo que tem 

possibilidade com a força e estrutura do seu partido, poder pelo menos propiciar a população uma alternativa 

eleitoral. Lembrou que em 2.018 quando colocou a proposição que não é ação leve, se propôs em dar "a cara à 

tapa" e está tentando representar o partido da melhor maneira possível, vendo pessoas sérias do Paraná, como 

Gustavo Fruet, agradável de conversar que o motivaram a manter o nome a frente. Nesse sentido, escutando o 

tempo todo que o PDT não irá ter candidato e não irá co-ligar com fulano ou beltrano o deixa em dificuldade, 

onde tenta construir algo para o partido, com chapa forte, esperando colocar uma pessoa nesta Casa. Hoje se 

sentiu na obrigação de falar sobre essas coisas, dizendo que tem direção e decisão, se realmente tentar forçarem 

situação, é capaz que abra mão de toda situação política, não lhe cabendo realizar co-ligações que não está se 

empenhando e desdobrando para apoiar outros partidos. Cogitou que se sentiria tranqüilo em apoiar Roberto 

Mongruel onde retiraria sua candidatura em prol do mesmo. Em cima disso, reiterou que seu projeto continua 

em pé, tendo grupo que acredita que irá ser representativo nas eleições municipais, tendo duas pessoas que 

acredita que possam representá-lo, colocando seu nome à disposição, conversando com Mongruel para ser seu 

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

EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 180/20 (Poder Executivo), institui o Programa 

Extraordinário de Recuperação Fiscal do Município de Ponta Grossa - PERF: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

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

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

Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registrados o 
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voto contrário do Vereador Eduardo Kalinoski e a ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. 

EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Sebastião Mainardes Júnior e outros: 

APROVADA, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo 

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

Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 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 Celso Cieslak. O Senhor 

Presidente agradeceu pela presença do Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Roberto 

Ferensovic, dirigindo-se ao Vereador Pietro Arnaud, dizendo que determinou a elaboração de cópias de ofícios 

do Conselho Municipal de Política Cultural e Fundação Municipal de Cultura, esclarecendo sobre o uso da Casa 

da Memória da Estação Paraná, onde estará distribuindo a todos os parlamentares.  EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 243/18 (Vereador Florenal Silva), promove alterações na Lei nº 6.857, de 

30/12/2001 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

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

Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia,  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 Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 141/20 (Vereador Ricardo Zampieri), 

denomina de RUTH TOZETTO a Rua nº 4 do Loteamento Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, 

nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 129/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 10.329, de 

04/08/2010: RETIRADO PARA VISTAS, POR DOIS DIAS, a pedido do Vereador Eduardo Kalinoski. 

PROJETO DE LEI Nº 150/20 (Poder Executivo), inclui imóveis no perímetro urbano do Município de Ponta 

Grossa, conforme menciona: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, 

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

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

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

Camargo e Dr. Zeca. Ficam registrados o voto contrário do Vereador Pietro Arnaud e a ausência justificada da 

votação do Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 163/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 8.432, de 

29/12/2005: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, 

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

Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 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 Celso 

Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 165/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 13.345, de 03/12/2018, conforme 

especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, 

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

Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 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 Celso 

Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 181/20 (Poder Executivo), altera as Leis nºs 10.885, de 23/12/2011 e 13.345, de 

03/12/2018, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, 

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

Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Maurício Silva, Paulo 

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

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registrados o voto contrário do Vereador Magno 

Zanellato e a ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 395/20, do Vereador Paulo Balansin; 396/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 

397, 398, do Vereador Maurício Silva e Indicações nºs 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704/20; 

1726, 1727/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 1705/20; 1728, 1729/20, do Vereador Pietro Arnaud; 1706, 
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1707/20; 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718/20, do Vereador Maurício Silva; 1708, 1709, 1710, 1711, 1712/20, 

do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1719/20, do Vereador Felipe Passos; 1720, 1721, 1722, 1723, 1724/20, do 

Vereador Florenal Silva; 1725/20, do Vereador Jorge da Farmácia; 1730, 1731/20, do Vereador Celso Cieslak. 

Concluída a votação da Ordem do Dia e abertas as inscrições para o PEUENO EXPEDIENTE, se manifestaram: 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para comunicar com relação a representação, dizendo que foi 

remetida à décima primeira promotoria de Justiça do Paraná, o ofício nº 67/20, endereçada ao Promotor de Justiça 

de Ponta Grossa, fazendo denúncia devido a falta de equipamentos que estão enfrentando dia por dia os 

funcionários do Pronto Socorro Municipal, dizendo que o mesmo deve ser interditado, via Ministério Público se 

a Secretaria de Saúde e o Senhor Prefeito Municipal não provarem em questão de dois ou três dias que esses 

equipamentos existem. Lamentou a reunião do prefeito com o governador semana passada, sem utilizar de 

máscaras, dando mal exemplo sem precedentes para a comunidade, onde o mesmo que declara que toma as 

providências, realiza decretos determinando fechamentos e proibições, com toque de recolher, porém tudo que 

fez, se transformou sem eficácia, considerando que os casos de COVID só aumentaram na cidade, querendo 

dizer que a Prefeitura não elaborou trabalho decente. VEREADOR PIETRO ARNAUD (ocupando horário das 

lideranças partidárias, solicitado pelo Vereador Geraldo Stocco), para informar estar recebendo contato dos 

Conselheiros do Conselho Municipal de Política Cultural agradecendo ao Senhor Presidente pelo 

encaminhamento de ofício dos mesmos a todos os parlamentares, dizendo que entendem que o Senhor Prefeito, 

a respeito da situação da Casa da Memória e Estação Paraná teria desvirtuada sua finalidade em Ponta Grossa, 

sentindo que não houve discussão ampla com aquele conselho, que deve ser consultado pelo mesmo. O Vereador 

Geraldo Stocco agradeceu a Pietro Arnaud e Ricardo Zampieri, que se posicionaram sobre o tema, onde espera 

também posição da Mesa Executiva, considerando que diariamente o prefeito tem falado que os estagiários não 

estão recebendo seus vencimentos integrais em face desta Casa de Leis não haver votado o projeto, ficando triste 

em apresentar vídeo do gestor com palavras mentirosas ao afirmar que a matéria se encontra protocolada no 

Legislativo. Pediu ao Presidente quanto ao projeto que abre linha de crédito para empreendedores e 

empreendedoras da cidade, entendendo que já passou pelas comissões de Justiça e Finanças, solicitando para 

que na quarta-feira possam votar em primeira discussão. VEREADOR FELIPE PASSOS: Parabenizou a 

Operação Cavalo de Aço do Primeiro Batalhão de Polícia, pela fiscalização realizada em inúmeras motocicletas 

da cidade e que foi alvo de solicitações de diversos vereadores da Casa, relacionado ao barulho, principalmente 

no período do toque de recolher, não somente afetando moradores em suas residências, como nos hospitais, 

crianças com autismo e outras realidades. Relatou que nessa operação, foram lavrados 71 autos de infração de 

trânsito, sendo 12 de condutores sem carteiras, 3 com CNH caçada e 2 com CNH vencida. Informou ainda que 

foram lavrados cinco notificações por conduções de veículo com alteração de característica, 7 por condução de 

veículo sem equipamento obrigatório e 9 por descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso 

(escapamento aberto). Parabenizou a todo o trabalho do Governo Municipal, dizendo que nunca na história 

houveram tantas ações relacionadas a acessibilidade e mobilidade urbana, destacando mais uma das avenidas da 

cidade, Carlos Cavalcanti que vem sendo renovada com essa preocupação, dando condições para ciclistas e que 

também vem ajudar na questão do trânsito de Ponta Grossa. Parabenizou ao Senhor Prefeito, pela abertura dos 

atrativos turísticos e naturais de Ponta Grossa e Campos Gerais, alcançando não somente os munícipes, mas 

outras populações. Citou a questão do balonismo em Ponta Grossa, também parabenizando pela reabertura. Por 

último, parabenizou a toda equipe de segurança, relacionada ao equipamento drone adquirido pelo Governo, 

alvo de moção a dois anos atrás, que elaborou em nome do Secretário de Segurança Ary Lovato. Não havendo 

mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia doze do mês 

em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de 

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

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

dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

 



 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 10 de agosto de 2.020. 

 

Francine Bassani 

Estagiária do Setor Legislativo 

 


