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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 12/08/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 

Representante dos pais e alunos do Colégio Sesi utilizou a Tribuna. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: registrou que se solidariza ao colégio Sesi, abordou sobre a 

rodoviária, ressaltando não conseguir entender o porquê dela estar fechada e os terminais de ônibus operando 

normalmente, relatou sobre a dificuldade das pessoas que precisam da rodoviária, destacando que em mercados 

tem muito mais pessoas do que em terminais e observou que a rodoviária serve como uma forma de controle 

de quem sai e entra em Ponta Grossa. Cedeu a palavra ao Vereador George Luiz de Oliveira que informou 

que a rodoviária abriu hoje, mas na sua opinião, abriu erroneamente. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que 

agradeceu a base do governo, frisando que na última sessão se pronunciou sobre isso e ontem à tarde o Prefeito 

Marcelo Rangel anunciou a abertura da rodoviária, afirmou que existem ainda coisas a serem adaptadas, 

comunicou que o Prefeito teve bom senso, citou sobre o controle de quem entra e sai de nossa cidade e 

parabenizou o Vereador Eduardo Kalinoski pelo seu posicionamento. Cedeu a palavra ao Vereador Sargento 

Guiarone que parabenizou o Vereador Eduardo Kalinoski por mencionar esse assunto, apontou sobre os locais 

em que as pessoas tem embarcado nos ônibus e dispôs sobre o controle de entrada e saída das pessoas. O 

Vereador Eduardo Kalinoski salientou sobre os salários dos estagiários, declarou que o Prefeito não precisa 
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mandar projeto aqui para a aprovação de salários, não devendo terceirizar sua responsabilidade para a Câmara, 

como ele tem feito frequentemente e reforçou que a responsabilidade sobre os salários não é do legislativo. 

Enfatizou sua opinião de que se houver redução de jornada, deve se reduzir o salário também, mas isso é 

responsabilidade do chefe do poder executivo e pronunciou ao Prefeito que ele deve assumir sua 

responsabilidade, quanto aos salários dos estagiários, não devendo ficar empurrando o que é de reponsabilidade 

do poder executivo. Evidenciou sobre o portal de entrada de Ponta Grossa, ponderou que diversas vezes o 

Prefeito queria derrubar aquele portal, pois o considerava como entrada de cidade provinciana e expôs que toda 

hora as coisas estão mudando e o Prefeito muda de ideia também. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: comentou sobre seus 12 anos de patrulha escolar, informou que já foi 

conversar, nesse tempo, com o Sesi, destacando ser um excelente colégio e afirmou que o Colégio terá apoio 

dos vereadores. Salientou sobre pegar as verbas dos partidos e direcionar à educação, frisando que irá fazer 

uma moção sobre isso. Relatou sobre o pessoal das vans, que estão tendo que vendê-las, já que uma prestação 

dela para pagar é muito alta, abordou sobre as isenções de pagamentos, referentes as vans, e garantiu que há 

dinheiro sim, é só investir no lugar correto, realçando que dá para salvar a educação. Declarou que o nosso 

Brasil é abençoado, já que até os gafanhotos, Deus não deixou vir para cá. Cedeu a palavra ao Vereador 

Florenal que expôs que os vereadores são contra o fechamento de estabelecimentos, citando o Colégio Sesi, e 

deixou claro que sabem que há dinheiro. Observou que faz dois anos que nosso País está nas mãos de gente 

séria, evidenciou que o Governo Bolsonaro está pagando quatro vezes mais o que o bolsa família pagava, mas 

alegou que ainda tem uma fatia de bolo podre, que é de quem não torce para nosso País e pronunciou ainda, 

que os nossos Deputados Federais devem agir para não fechar o Sesi, já que causaria muito desemprego e 

deixaria nossas indústrias mais carentes. O Vereador Pastor Ezequiel pontuou sobre o Sesi, enfatizou que vai 

conversar de novo com o comitê de crise, ressaltando estar preocupado, já que os nossos jovens estão se 

perdendo e devem voltar a igreja, registrou sobre sua moção de apelo, relacionada a isso, e concluindo sua fala, 

ponderou que precisamos que as pessoas trabalhem. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: pontuou sobre o Sesi, destacando as quebras de contrato e 

os malefícios que o fechamento desse Colégio trará às pessoas e à nossa cidade, e observou que podemos 

reverter isso. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que declarou que temos que levantar essa bandeira do 

Colégio Sesi, frisando que todas as forças de ajuda são importantes, mencionou sobre uma moção de apelo, 

relacionada a isso, e ponderou que também devemos falar com mais pessoas. O Vereador George Luiz de 

Oliveira registrou que nesse momento todos devem dar as mãos para tentarmos reverter isso, esclareceu que o 

Sesi não vai fechar, o assunto é sobre o Sesi Internacional, que é bilingue e atende 100 alunos e dispôs que as 

pessoas daqui perderão empregos e o pessoal de fora ocupará essas vagas, realçando que os alunos daqui terão 

que ir trabalhar em outras cidades. Mostrou uma máscara, que todos os funcionários da saúde deveriam usar, 

pois proporciona maior proteção e apontou sobre uma roupa que protege mais também, independente se são da 

área do Covid-19 ou não, já que que esse vírus circula. Expôs uma compra feita pela Prefeitura, do equipamento 

que o pessoal da área da saúde vem utilizando, ressaltando ser uma porcaria de equipamento e de material 

vagabundo, e pronunciou ao Prefeito Marcelo Rangel para que tome vergonha e faça o que deve ser feito. 

Enfatizou que o Prefeito, deixou claro nas entrelinhas de suas alegações, que a população não obedece e 

concluindo sua fala, se questionou sobre como vamos respeitar um Prefeito que tem atitudes totalmente fora 

de contexto. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: reiterou a fala do Vereador Florenal, sobre o Presidente Bolsonaro, a 

respeito de seu Governo e dificuldades no País, e afirmou que Bolsonaro vetou um projeto de lei de conversão. 

Comentou sobre o Sesi, destacando o trabalho deles com tecnologia e inovação, dentro de propostas que todos 

conhecem, declarou que a Câmara deve protestar contra a medida provisória protocolada pelo Bolsonaro, 

enfatizou que escola não se fecha, sendo criminoso cortar recurso da educação, e registrou que devemos fazer 

moções de repúdio a esse veto. Parabenizou o Vereador George Luiz de Oliveira pela sensibilidade com os 

servidores públicos municipais e com toda a nossa população, abordou sobre os equipamentos do Pronto 

Socorro, realçando ser de total inércia do poder político em Ponta Grossa, e dispôs que essa é uma situação 

que, principalmente nesse momento, não podemos desconsiderar. Solicitou que as verbas arrecadas das multas, 



 

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

 

aplicadas por conta da pandemia, sejam direcionadas imediatamente às compras de equipamentos e a cobrir as 

unidades de saúde. 

VEREADOR FLORENAL: declarou que ele, como empresário, é contra o fechamento de qualquer comércio 

ou empresa, pois eles geram empregos e é isso que nosso País precisa, afirmou ter o maior prazer da vida ao 

falar sobre o Governo Bolsonaro, já que estamos falando de pessoas de bem, que não assaltam o País e os 

cofres públicos, e registrou que fazem dois anos que o nosso País não tem nenhum caso de corrupção. Solicitou 

ao Sandro Alex para marcar uma reunião com o Vice Governador do Estado, para podermos discutir certos 

assuntos, comentou sobre os equipamentos, evidenciou que há quatro meses nosso País se dedica, 

exclusivamente, a salvar vidas, e salientou sobre o auxílio emergencial. Observou que faz oito anos que nossa 

cidade só cresce e informou que se reuniu com o Prefeito Marcelo Rangel, para mudanças de horários, e os 

bares ficarem abertos até meia noite, pois muitos tem que trabalhar para sobreviver seu comércio, ressaltando 

que a alteração foi feita ontem. Pontuou sobre o toque de recolher, abordou sobre a rodoviária que reabriu, 

ponderou que acompanha os postos de saúde do bairro de Uvaranas, destacando que lá falta pacientes, mas os 

equipamentos estão completos e deixou claro que só criticar o que está dando certo, é trabalhar contra o 

progresso de nossa cidade. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR DR. MAGNO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: abordou sobre a educação e pronunciou sobre dois parlamentares que 

criticam o fechamento do Sesi, mas ao mesmo tempo, elogiam o Governo Federal, destacando que eles não 

devem entender que o Colégio está fechando porque o Bolsonaro cortou verbas da educação, sendo o mesmo 

Governo que quer colocar mais tributos nos livros. Declarou que a consequência das atitudes do Governo 

Bolsonaro é escola fechando e comunicou que se deve ter linha de pensamento e caráter. Evidenciou que se 

retira da luta dos estagiários e deixa isso para a mesa diretora, realçando que quem está passando vergonha não 

é ele e sim a Câmara. Mencionou que hoje, novamente, o Prefeito Marcelo Rangel alegou em sua rádio que o 

projeto, relacionado aos estagiários, está na Câmara, registrou que a Câmara deve se posicionar quanto a isso, 

observou que o Prefeito vai bloqueando as pessoas e se fecha em sua bolha, estragando assim a democracia, já 

que ela não existe se não ouvir o outro lado, e concluindo sua fala, reforçou que Ponta Grossa espera um 

pensionamento da Câmara. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 12/08/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 150/2020: 

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

 
PEDIDO DE 2 (DOIS) DIAS DE VISTAS – VER. RICARDO ZAMPIERI: 9 FAVORÁVEIS – 10 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

(REJEITADO O PEDIDO DE VISTAS) 

 

VOTAÇÃO NOMINAL: 16 FAVORÁVEIS – 4 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (PROJETO APROVADO) 
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_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 163/2020: 

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

 
PEDIDO DE 1 (UM) DIA DE VISTAS – VER. PIETRO ARNAUD: 7 FAVORÁVEIS – 12 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (REJEITADO O 

PEDIDO DE VISTAS) 

 

VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (PROJETO APROVADO) 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 165/2020: 

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 18 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 27/2020: 

Altera a Lei nº 13.651, de 21/01/2020, conforme especifica. 

 

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

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

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

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

                                         Emenda Modificativa/Aditiva em apenso      

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES                    

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 121/2020: 

Denomina de BÁRBARA BETIM BARBOSA, a Rua “B” do Loteamento Campo Real, nesta cidade. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 18 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 
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Projeto de Lei Ordinária nº 142/2020: 

Denomina de ANTONIO FERNANDES CORREIA NETO a Rua situada na Vila Tavares, no trecho 

compreendido entre a estrada Eduardo Burgardt, a 210 metros da Rua Augusto Kanask, até o seu fim. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 18 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 154/2020: 

Reconhece a produção, armazenagem, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou 

por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde óticos como essenciais para a população de Ponta 

Grossa em estabelecimentos prestadores de serviços destinados à essa finalidade, em tempos de crises 

ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. 

 

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

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 18 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 164/2020: 

Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil 

Professora Janice Gonçalves Oliveira. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 18 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 400/2020 do Vereador JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 401/2020 do Vereador JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA,   

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à THATIANA KARLA SCORSIM L. DE MATTOS pelos serviços de voluntariado prestados à 

sociedade de Ponta Grossa e Campos Gerais. 

 

Nº 402/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  
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MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao departamento de EDUCADORES SOCIAIS DO CAPS II. 

 

Nº 403/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao departamento de SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DO CAPS II. 

 

Nº 404/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao departamento de PATRULHA MARIA DA PENHA - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO CAPS II. 

 

Nº 405/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao DEPARTAMENTO DE ORIENTADORES EDUCACIONAIS DO CAPS II. 

 

Nº 406/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao DEPARTAMENTO DE OUVIDORES DO CAPS II. 

 

Nº 407/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA,  

MOÇÃO DE APELO 

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.    

  

Nº 408/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 409/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 410/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 411/2020 do Vereador CELSO CIESLAK,  

MOÇÃO DE APLAUSO 
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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. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 12 

DR. ZECA: 2 

PASTOR EZEQUIEL: 5 

FLORENAL: 1 

RICARDO ZAMPIERI: 1 

GERALDO STOCCO: 1 

DANIEL MILLA: 1 

CELSO CIESLAK: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1732/2020 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 uma travessia elevada na Rua Arno Wolf, em frente ao n° 893, bairro 

Colônia Dona Luíza. 

 

Nº 1733/2020 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 instalação de travessia elevada na Avenida Monteiro 

Lobato, em frente o número 3003, altura do Conjunto Residencial More. 

 

Nº 1734/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, 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, providências objetivando a reforma do canteiro da rua João Ribeiro, no 

cruzamento com a rua Siqueira Campos, bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1735/2020 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 Patrolamento e Cascalhamento 

na Estrada Rural que parte desde a Rodovia Pery Pereira Costa até a comunidade denominada de Serras, 

passando pela localidade de Pocinhos e Antunes dos Gramados - Distrito de Itaiacoca. 

 

Nº 1736/2020 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 Patrolamento e Cascalhamento 

na Estrada Rural que faz a ligação entre as localidades de Lagoa dos Pintos e Campina - Distrito de Itaiacoca. 
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Nº 1737/2020 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 Patrolamento e Cascalhamento 

na Estrada Rural que faz a ligação entre as localidades de Lagoa dos Pintos ao Ribeirão da Cruz - Distrito de 

Itaiacoca. 

 

Nº 1738/2020 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 Patrolamento e Cascalhamento 

na Estrada Rural que faz a ligação entre as localidades de Lagoa dos Pintos ao Ribeirão da Cruz - Distrito de 

Itaiacoca. 

 

Nº 1739/2020 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 construção de um poço 

artesiano na localidade de Ribeirão da Cruz - Distrito de Itaiacoca. 

 

Nº 1740/2020 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  troca de lâmpada da Rua João Hyczy, frente ao nº 117, Uvaranas. 

 

Nº 1741/2020 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 a notificação da Sanepar para que realize reparos no pavimento 

na Rua Luiz de Paula, frente ao nº 391, Vila Odete. A Sanepar realizou a manutenção na rede de água, não 

realizando o conserto adequado, ocasionando o afundamento do pavimento. 

 

Nº 1742/2020 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 a notificação da Sanepar para que realize reparos no pavimento 

no cruzamento entre as Ruas Luiz de Paula, com  Cel. Joaquim Antonio Moraes Sarmento, Vila Odete. A 

Sanepar realizou a manutenção na rede de água, não realizando o conserto adequado, ocasionando o 

afundamento do pavimento. 

 

Nº 1743/2020 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 a notificação da Sanepar para que realize reparos no pavimento 

no cruzamento entre as Ruas Luiz de Paula, com  Elvira Maria dos Santos, Vila Odete. A Sanepar realizou a 

manutenção na rede de água, não realizando o conserto adequado, ocasionando o afundamento do pavimento. 

 

Nº 1744/2020 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 com urgência o Serviço de Patrolamento e Aplicação de Anti-pó na Rua 

Andrade Neves, trecho compreendido entre as Ruas Vicente Espósito e Carlos de Carvalho, Vila Bom Jesus. 

 

Nº 1745/2020 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 execução de pavimentação asfáltica na Rua Cruzeiro do Sul, localizada no 

Estrela do Norte. 

 

Nº 1746/2020 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 e manutenção completos, incluindo a realização de 

patrolamento e cascalhamento na Rua Prudentópolis esquina com a Rua Sengés, localizadas no bairro Chapada. 

 

Nº 1747/2020 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 e manutenção completos, incluindo a realização de 

patrolamento e cascalhamento na Rua Bela Vista do Paraíso, localizada no bairro Chapada. 

 

Nº 1748/2020 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 execução de limpeza e desentupimento dos bueiros localizados na Rua Victor 

Manoel Biagini, localizada no bairro Chapada. 

 

Nº 1749/2020 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 ”LIMPEZA DE TERRENO” na Rua Zumbi dos Palmares - Santa Barbara, em frente a residência 

de n° 41, nesta. 

 

Nº 1750/2020 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 execução de pavimentação asfáltica na Rua Marquês de Sapucaí, localizada 

em Uvaranas, próxima ao Hospital Universitário Regional. 

 

Nº 1751/2020 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 Rio Claro, localizada no Jardim 

Manacás. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 20 

GERALDO STOCCO: 2 

EDUARDO KALINOSKI: 1 

MAURÍCIO SILVA: 5 
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FLORENAL: 5 

PIETRO ARNAUD: 6 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 11 de agosto de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO: declarou que em momento algum atacou a mesa diretora, explicou que 

diariamente o Prefeito Marcelo Rangel, em sua rádio, vem mentindo sobre o projeto, referente aos estagiários, 

estar na câmara e solicitou para que a Câmara se posicione quanto a isso. Evidenciou estar feliz que as coisas 

foram esclarecidas e houve esse posicionamento. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comentou sobre o projeto que votou contra, realçando que o 

problema não é o Hospital Bom Jesus, mas sim a incorporadora e registrou que deve ter transparência. Pontuou 

sobre a mobilidade urbana e dispôs que não deixarem passar pedidos de vistas é suspeito. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: expôs sobre sua preocupação com o que vem acontecendo na TV 

Educativa, destacando o quanto ela é importante, e afirmou que se deve corrigir o que precisa. 

VEREADOR MAURÍCIO SILVA: comunicou sobre a construção da ciclovia de acesso ao Distrito de 

Itaiacoca, alegou que esse trabalho já vem de longa data, ressaltando que vai diminuir o risco de acidentes e 

agradeceu ao empenho do Prefeito Marcelo Rangel, Sandro Alex e demais pessoas que ajudaram nisso, frisando 

ainda que o Vereador Mingo também tratava sobre esse assunto. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=12/08

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

LEGISLATURA) 

  Aos doze 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 as ausências justificadas dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e Paulo 

Balansin, estando presentes os Vereadores Mingo Menezes, Divo, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, 

George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Magno Zanellato, Maurício Silva, 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 68/20 (Projeto de Lei nº 210/20), cria o 

Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da Fundação Municipal de Saúde. Mensagem 

nº 69/20 (Projeto de Lei nº 211/20), autoriza o Poder Executivo a conceder bolsas de preeptoria/tutoria aos 

profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde da Fundação Municipal de Saúde, do Município 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=12/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=12/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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de Ponta Grossa, conforme especifica. Of. nº 1600/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 218/20, de 

autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1602/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 256/20, de autoria 

do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1606/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 260/20, de autoria do 

Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1614/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 252/20, de autoria do 

Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 1617/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 255/20, de autoria do 

Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1618/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 254/20, de autoria do Vereador 

Geraldo Stocco. Of. nº 1094/20-GP, em atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 224/20, de autoria do 

Vereador Magno Zanellato. DO VEREADOR MINGO MENEZES - Projeto de Lei nº 209/20, denomina de 

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA a Rua 5 do Loteamento JARDIM IMPERIAL, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

DOS VEREADORES FELIPE PASSOS E PROFESSORA ROSE - Moção de Apelo nº 412/20, dirigida ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, com vistas a ampliar 

as equipes de apoio da guarda municipal nos cemitérios do Município, em especial no cemitério municipal, que 

constantemente é alvo de furtos, depredações e ações de vandalismo. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Moção de Aplauso nº 413/20, a ser encaminhada a Polícia Militar do Paraná, pelo aniversário de 166 

anos de existência, a ser comemorado em 10/08/2020, na pessoa do seu Comandante Tenente-Coronel LEONEL 

JOSÉ BESERRA e extensiva a todos os policiais militares, que ao longo dos anos tem prestado relevantes 

serviços à comunidade. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Moção de Apelo nº 414/20, Ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Executiva DANIEL FRACCARO MILLA, para que Sua Excelência 

determine aos órgãos competentes desta casa, para que disponibilize uma parte da Devolução Orçamentária que 

esta casa recebe anualmente, e que seja destinada a Secretaria de Cultura/Turismo ou afins do Município de 

Ponta Grossa, com a finalidade exclusiva em contribuir financeiramente com a classe dos Músicos, Artistas, 

Organizadores de Eventos, Intérpretes e demais profissionais que abrangem essa modalidade. DO VEREADOR 

PAULO BALANSIN - Moção de Aplauso nº 415/20, A Louziana Amely Stolle, pelo importância do trabalho 

social "Rango Solidário dos Amigos de Olarias", que visa atender a pessoas em situação de risco. DO 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI - Moção de Apelo nº 416/20, Dirigida ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, para que determine ao departamento competente a reforma do canteiro situado na rua João 

Ribeiro, no cruzamento com a rua Siqueira Campos, bem como a instalação da mão inglesa na rua Siqueira 

Campos entre a Avenida Carlos Cavalcante e a rua João Ribeiro. DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Moção 

de Apelo nº 417/20, Dirigida à Senhora MARTYAN KELLY DA SILVA MARTINS e ao Senhor JOSÉ 

CARLOS TRUYLIO STEFANSKI pelos relevantes serviços prestados em favor de toda comunidade princesina, 

ao promover, através de sua dedicação e trabalho voluntário, formas louváveis de educação ambiental. DO 

VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de Apelo nº 418/20, Á Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, para que preste assistência pela crise de abastecimento e alta nos preços do hortifrutigranjeiros, 

para que promova  a maior fomentação da agricultura familiar, maior acessibilidade da população a 

hortifrutigranjeiros, incentivo maior ao recolhimento e retirada de materiais recicláveis do meio ambiente, 

promovendo a alimentação balanceada e segurança alimentar da população. E baixar de 4kg de reciclagens e 1 

kg de alimento para 3kg de reciclagens e 1kg de alimento. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de 

Aplauso nº 419/20, Dirigida a Simone Kaminski Oliveira, pelo seu relevante trabalho junto a sociedade ponta-

grossense. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Requerimento nº 287/20, solicitando para que seja 

justificada a sua ausência na presente sessão (12/08/2020) por motivos de saúde. Colocado o mesmo em 

discussão e votação, foi aprovado. O Senhor Presidente também colocou em discussão e votação os pedidos 

verbais feitos pelos Vereadores Celso Cieslak e Felipe Passos, solicitando justificativa de suas ausências na 

presente sessão (12/08/2020) por motivo de saúde, tendo sido aprovados. Finda a leitura do Expediente, o 

Vereador George Luiz de Oliveira solicitou a destinação de tempo para se manifestar da Tribuna Luciana 

Azambuja Alves de Lima, representando pais e alunos do Colégio Internacional SESI de Ponta Grossa. O Senhor 

Presidente informou haver inscrição para utilização da Tribuna do Presidente do SINDISERV e em função do 

não comparecimento do mesmo, colocou em discussão, tendo sido aprovada a autorização para sua manifestação 

nesta oportunidade, lembrando ainda haver realizado moção de apelo referendando a questão, solicitando apoio 

dos demais pares. Utilizando da Tribuna, Luciana Azambuja Alves de Lima, nesta ocasião expôs a situação em 

que se encontra o Colégio Internação SESI, dando conta que no dia do estudante, pais e alunos foram 
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surpreendidos com o anúncio da Direção do mesmo sediado em nossa cidade, formando a decisão que no final 

deste ano letivo fechará sua unidade, destacando que ministra uma modalidade diferenciada de educação, aos 

moldes da Finlândia e que não se encontra outra similaridade na cidade, formando alunos bilíngües com 

capacidade de desenvolver projetos de alta tecnologia como empreendedores ou integrantes das indústrias do 

Município. Nesse sentido clamou ajuda dos Senhores Vereadores, como mobilização de forças nessa luta, através 

de conversas com deputados, congressistas, direção do SESI, federação das indústrias, governador, presidente 

da república se for o caso, sendo a voz para que essa instituição não seja perdida. Nesta oportunidade, se 

manifestaram, somando às suas palavras e informando sobre as providências que estarão tomando nesse sentido 

os Vereadores Geraldo Stocco, George Luiz de Oliveira e Divo. O Senhor Presidente concedeu um minuto de 

silêncio pelo falecimento do Ex-Vereador e Ex-Vice Presidente desta Casa Norberto Jacob Ceccato. Anunciada 

a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: 

Solidarizou-se em prol da luta pela manutenção do colégio SESI e instalações do Sistema S na cidade. Comentou 

sobre a questão da abertura da Estação Rodoviária, não entendendo os motivos de estar fechada enquanto os 

terminais de ônibus urbanos da cidade operam normalmente, relatando a dificuldade das pessoas com crianças, 

sacolas e malas ter que adentrar nos ônibus de maneira descentralizada. Cedeu aparte aos Vereadores George 

Luiz de Oliveira, dando conta da reabertura da Estação Rodoviária nesta data. Valtão, também em aparte, 

agradeceu a base do Governo, quando na segunda-feira se manifestou com relação ao assunto, e ainda na tarde 

de ontem o Senhor Prefeito Municipal anunciou a reabertura da Estação Rodoviária, existindo muitas questões 

a serem adaptadas, considerando que empresas dispensaram motoristas e voltará a funcionar provavelmente 

amanhã ou depois, daí terão realmente controle de quem entra e sai da cidade. Também em aparte se manifestou 

o Vereador Sgt. Guiarone Júnior, lembrando que junto com o Vereador Valtão teriam comentado anteriormente 

nesta Casa essa situação, relatando o fato de morar próximo a empresa Expresso Princesa dos Campos onde 

percebe pessoas embarcando em local demarcado pela mesma, quando na estação rodoviária terá uma melhor 

maneira de controlar a entrada e saída de pessoas da cidade, com medição de temperatura e os devidos cuidados 

que estão sendo necessários. Retornando, Vereador Eduardo comentou quanto a questão dos estagiários, vendo 

as cobranças do Vereador Geraldo Stocco no sentido de encaminhar projeto à esta Casa, a fim de determinar a 

questão do pagamento aos mesmos, dizendo que não precisa o envio de proposta pelo gestor municipal, sendo 

de sua competência e responsabilidade, não necessitando terceirizar essa questão encaminhando à discussão da 

Câmara Municipal. Outro assunto, para comentar sobre notícias de jornais pagos pela prefeitura, para explanar 

manchetes da cidade, sobre o portal de entrada de Ponta Grossa, lembrando que na ocasião em que foi secretário 

no primeiro ano de gestão de Marcelo Rangel, por diversas vezes o mesmo queria derrubá-lo, atribuindo como 

pórtico de cidade provinciana e agora vê sua vontade em construí-lo estampado em blogs, deixando registrada 

sua crítica nesse sentido. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Geraldo Stocco consultou sobre a 

possibilidade de haver sido protocolado na Casa projeto com relação ao salário das estagiárias, sendo informado 

que até o momento não teria sido protocolado. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para registrar seu 

testemunho, enquanto participava na Patrulha Escolar, onde conversou algumas vezes com a direção do Colégio 

Internacional SESI e equipe pedagógica, lembrando que solicitou a construção de travessia elevada na ocasião, 

afirmando ser um colégio de excelência, concorrido, deixando seu apoio à disposição, onde estará assinando a 

Moção de Apelo. Sobre o tema educação, lembrou a existência de verbas partidárias, entendendo que podem vir 

em salvação, colocando a dificuldade dos profissionais transportadores de vans, afirmando estar chegando às 

mãos do Senhor Prefeito Municipal a proposta de isenção de ISS e ainda a isenção de vistoria veicular que tem 

que fazer todos os anos. Disse que de sua parte irá elaborar ofício, citando estar nas mãos dos deputados federais 

sua proposição para que se pronunciassem quanto a isso. Manifestou ainda sua indignação ao ver a situação das 

escolas, enquanto existem as verbas dos partidos. Somou-se em aparte o Vereador Florenal Silva dizendo ser 

contra o fechamento de segmentos do comércio, assim como de colégio com qualidade como o Sesi 

Internacional. Sabe que existem verbas, onde tem sobrado recursos, considerando já ter se passado dois anos que 

pararam de saquear os cofres da nação e o Governo Bolsonaro está pagando quatro vezes a mais que o Bolsa 

Família pagava, para vinte milhões a mais de pessoas, dependendo de passar pelo Congresso e Senado onde 

ainda tem parcela dos que torcem contra o país e se movimentam contra o bem estar da nação. Ressaltou que os 

Deputados tem que atuar para que não feche o Sesi de Ponta Grossa. Retomando a palavra, Pastor Ezequiel 
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manifestou sua preocupação, onde novamente estará conversando com o Comitê de Crise, quanto ao retorno do 

jovem à freqüentar as igrejas, dizendo que muitos estão se perdendo quanto aos valores cristãos, fazendo menção 

à Moção de Apelo nº 134/20. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Fez deferência especial à mãe de 

aluno do Colégio Sesi Internacional Luciana Alves de Lima e Ariane, indagando como ficam os contratos 

realizados pelo mesmo. Pediu ao Vereador Pietro para juntos conversar com o Deputado Aliel Machado e 

também invocar a força do Deputado Toninho Vandscherr de sua bancada, PROS, líder da bancada do Paraná 

para o mesmo, que tem acesso direto à Presidência da República e por conseqüência a qualquer ministério, possa 

interceder nesse sentido. Citou até a possibilidade de serem movidas ações no PROCON, considerando que os 

serviços foram embutidos na mensalidade. Agradeceu a todos que se somaram na luta, acreditando em 

expectativa positiva, através da união de forças. Permitiu aparte ao Vereador Valtão, somando às suas palavras, 

lembrando que em 2.015 Ponta Grossa recebeu o SESI INTERNACIONAL, havendo expansão em 2.019. 

Lembrou que acabaram de assinar Moção de Apelo ao Conselho Nacional das Indústrias, entendendo ser 

importante toda força. Sugeriu ainda que esta Casa, através da presidência, considerando o Vice Governador 

Darci Viana que foi Presidente da FIEP, tendo hoje o Presidente da FIEP Carlos Valter, que possam marcar 

audiência a essa federação, com as presenças das forças ora solicitadas, junto a representantes de pais de nossa 

cidade. George esclareceu que o que está sendo discutido sobre esse tema é o fim do curso bilíngüe, não havendo 

mais curso de inglês. Seguindo, o Vereador George Luiz de Oliveira registrou críticas quanto a máscara oferecida 

aos profissionais do Pronto Socorro Municipal, como equipamento de proteção individual (EPI), em TNT, 

destacando ser de péssima qualidade, apresentando nesta ocasião máscara em acrílico, dizendo que todos os 

funcionários da saúde da cidade deveriam utilizar, junto com macacão próprio, luvas e álcool em gel, 

independente de estar atuando quanto à prevenção da covid-19 ou não. VEREADOR PIETRO ARNAUD: 

Corrigiu por justiça algumas situações, lembrando o Vereador Florenal haver falado quanto ao governo de Jair 

Bolsonaro e das dificuldades enfrentadas no País, citando que o Presidente da República vetou artigo de projeto 

de lei de conversão nº 17/20, proveniente da medida provisória nº 932/20, impedindo que as contribuições ao 

sistema S fossem retomadas a normalidade no mês de junho. Também colocou que em razão da pandemia, o 

Presidente Jair Bolsonaro e seu Ministro Guedes cortou pela metade durante os meses de abril, maio e junho as 

contribuições de empresas para financiamentos dos serviços sociais autônomos, com a justificativa que violenta 

estrutura social construída, afirmando ser o SESI de Ponta Grossa modelo internacional, citando situações como 

construção de milhares de respiradores mecânicos fundamentais para pessoas infectadas - então o corte feito 

através da medida provisória do Presidente Jair Bolsonaro não pode ser aceito pelos parlamentares, deputados 

estaduais e federais, levando a relatar que o Congresso Nacional, num esforço hercúleo conseguiu diminuir para 

dois meses, mas o presidente vetou tais alterações. Nesse sentido, informou que assinou a Moção de Apelo 

direcionada ao sistema de indústria, citando que não é somente a eles que esta Casa tem que protestar, mas contra 

a medida provisória aprovada pelo Presidente Jair Bolsonaro, através de moção de repúdio. Parabenizou ao 

Vereador George Luiz de Oliveira pela sensibilidade com o Servidor Público Municipal e também com toda a 

população que conseqüentemente é atendida pelo funcionalismo e que viu semana passada a Enfermeira Bony 

Motta fazer denúncias de que faltava EPIS na estrutura do Pronto Socorro Municipal e que foi sumariamente 

condenada pelo Senhor Prefeito Municipal que divulgou abertura de sindicâncias, denúncias ao Ministério 

Público de que haviam esses equipamentos, onde aquele vereador provou que foram verdadeiras as 

manifestações daquela enfermeira, vendo como uma situação dramática, no momento de pandemia, onde está 

engrossando a denúncia que fez ao Ministério Público do Trabalho, pedindo que as verbas arrecadadas com 

relação às multas aplicadas quanto as fiscalizações a respeito da pandemia sejam direcionadas imediatamente à 

aquisição de EPIS e cobrir as unidades básicas de saúde, em que as pessoas estão tomando chuva, sol ou frio. 

VEREADOR FLORENAL SILVA: Manifestou como empresário contrariamente ao fechamento de qualquer 

curso ou atividade que gera empregos. Disse que tem prazer em de falar do Governo Bolsonaro, destacando estar 

citando pessoas que não assaltam o país. Irá propor como integrante da Mesa Diretora, para a maior liderança 

política do Paraná hoje, Deputado Federal, Secretário de Governo Sandro Alex, para que marque audiência com 

o Governador do Estado a fim de levar ao mesmo o assunto, solicitando auxílio às bancadas federais para que 

possam interferir junto a causa do SESI INTERNACIONAL. Quanto aos EPIS e corte de verbas, destacou que 

quatro meses o país se dedica exclusivamente para salvar vidas, onde as fontes de recursos das três esferas estão 
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sendo destinadas exclusivamente para essa finalidade, com auxílio emergencial de seiscentos reais e às mães de 

famílias, no valor de mil e duzentos reais, ressaltando existir recursos, considerando fazer dois anos que não se 

rouba no país. Comentou quanto as discussões ao toque de recolher, lembrando haver solicitado ao Senhor 

Prefeito a mudança do horário, estendendo até meia noite, o qual assim providenciou, a partir de então os bares 

podem ficar abertos até esse horário para manter suas famílias. Ressaltou a importância do toque de recolher, 

para evitar acidentes que são muito incidentes nesse horário, diminuindo assim a ocupação de leito de UTI por 

pessoa acidentada e deixar lugar para pessoa contaminada pelo coronavirus. Lembrou ainda ter conversado com 

o prefeito quanto a abertura da Estação Rodoviária, onde o mesmo comunicou que estaria abrindo a mesma. 

Citou que os postos de saúde de Uvaranas estão trabalhando normalmente com profissionais portando EPIS, 

sendo procurado pela população em último caso. Comentou a satisfação da população ao andar pelas ruas, 

enquanto são evidentes as benfeitorias realizadas, principalmente na região de Uvaranas. VEREADOR 

GERALDO STOCCO: Criticou ao ver parlamentares apoiando a educação, e que participaram do governo 

federal, hoje vem falar sobre questão de corte de gastos, achando bonito dois pares desta Casa criticar o 

fechamento do SESI e no mesmo discurso elogiar o Governo Federal. Afirmou que o colégio está fechando 

porque o Presidente Bolsonaro cortou verbas da educação, assunto que vinha falando ano passado e esse ano. 

"O mesmo governo que quer colocar mais imposto, que quer colocar mais tributo em cima de livro". Frisou que 

a conseqüência de todas as atitudes do Governo Bolsonaro é essa: fechamento de escolas. Mais uma vez vê que 

o prefeito Marcelo Rangel, quando falou do projeto da linha de créditos, fala agora da questão dos estagiários, 

dizendo nesse sentido, que irá se retirar dessa luta, deixando para a Mesa Executiva, citando que esta Casa está 

passando vergonha nas rádios, em razão do Prefeito Marcelo Rangel haver comentado em seu programa de rádio 

que a matéria em questão foi protocolada nesta Casa de Leis. Disse que a cidade espera posicionamento desta 

Câmara Municipal em dizer se o projeto está protocolado ou não. Assim, espera posicionamento da presidência. 

O Senhor Presidente nesta oportunidade assim se manifestou: "Eu gostaria de fazer manifestação, eu acho que a 

Câmara já está em fase de eleição mesmo. Vou comentar novamente para Vossa Excelência que faz seus 

posicionamentos aqui em cima da Tribuna, atacando a Mesa Executiva, falando da Câmara Municipal, o projeto 

não está na Câmara Municipal. O projeto ainda não está protocolado nesta Casa. Já que Vossa Excelência fala 

tanto que tem que cobrar posicionamento, aqui cada um representa uma parcela da sociedade, cada um representa 

e defende os ideais que acreditam, eu acredito que esse projeto é excelente e tem que vir para a Câmara. Eu vou 

assumir um compromisso não como presidente da Casa e nem por vereadores, mas vou assumir um compromisso 

como vereador e vou fazer com que esse projeto venha para a Câmara porque não está protocolado, aí nós vamos 

demonstrar um trabalho correto e não pressionando desta Tribuna, falando que a Câmara não se posiciona, que 

a Câmara não tem feito o seu trabalho, porque ao contrário, todos os vinte e dois, somando com Vossa Excelência 

estão trabalhando seriamente pela população de Ponta Grossa. Então não vou admitir mais politicagem, porque 

isso não é um ato que seja dito e realizado nesta Câmara Municipal, nenhum dos senhores estão aqui por 

brincadeiras. Vereador não está por brincadeira, Zampieri, muito menos o Vereador Magno, todos aqui 

trabalham de forma correta, então a verdade que seja dita, nós não estamos aqui, não tem projeto protocolado, 

como já falei anteriormente e repito novamente que o senhor fala que a Mesa está no xeque mate, aqui ninguém 

está no xeque mate. Todos estão aguardando e trabalhando de forma séria e correta, temos que parar com esse 

tipo de diálogo e de conversa dentro da Câmara Municipal". Réplica do Vereador Geraldo: "Presidente, eu não 

ataquei de maneira nenhuma, eu pedi que a Mesa se posicionasse se o projeto estava aqui ou não, todos nós 

sabemos que não está, a briga não é com Vossa Excelência, a briga é com o prefeito que diariamente mente na 

rádio, dizendo que o projeto não é aprovado porque esta Casa não vota, sendo que não existe projeto. A briga é 

com o prefeito, não com Vossa Excelência. O que nós queríamos é justamente isso, que Vossa Excelência como 

presidente falasse que o projeto não está na Câmara, pedindo o projeto, falando que o Prefeito Marcelo Rangel 

está mentindo faz duas semanas. A briga não é aqui, a briga é lá". Em questão de ordem, o Vereador Eduardo 

Kalinoski lembrou que na sua comunicação da Tribuna, acabou se posicionando sobre esse tema, acreditando 

que esta Casa não tem que pressionar o Senhor Prefeito Municipal para trazer projeto, quando na sua opinião a 

matéria é de competência do Poder Executivo definir essa situação, onde nem deveria vir para a Casa, por ser de 

responsabilidade do mesmo a questão de pagamento ou não de estagiários. Colocou que a responsabilidade do 

Poder Executivo está sendo terceirizada para esta Casa de Leis, onde não podem concordar. Esgotada a 
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Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE 

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

menciona. Foi colocado em apreciação o pedido verbal feito pelo Vereador Ricardo Zampieri, solicitando a 

retirada do mesmo para vistas por dois dias, cuja solicitação foi REJEITADA, com os votos contrários dos 

Vereadores Divo, Dr. Zeca, Florenal Silva, Geraldo Stocco, Maurício Silva, Pastor Ezequiel Bueno, Professora 

Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior e Vinicius Camargo. Recebeu votos favoráveis dos Vereadores 

Magno Zanellato, Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia, Mingo Menezes, Pietro 

Arnaud, Ricardo Zampieri, Sgt. Guiarone Júior e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e Paulo Balansin. Colocado em discussão 

e votação, foi APROVADO o Projeto de Lei nº 150/20, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, 

Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf 

Polaco, Sebastião Mainardes Júnior e Walter José de Souza - Valtão. Votaram contrariamente os Vereadores 

Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Pietro Arnaud e Vinícius Camargo. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 

163/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 8.432, de 29/12/2005. Foi colocado em apreciação o pedido verbal 

feito pelo Vereador Pietro Arnaud, solicitando a retirada para vistas por um dia, cuja solicitação foi REJEITADA, 

com votos contrários dos Vereadores Divo, Dr. Zeca, Florenal Silva, George Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia, 

Maurício Silva, Pastor Ezequiel Bueno, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Sgt. 

Guiarone Júnior e Vinícius Camargo. Votaral favoravelmente os Vereadores Magno Zanellato, Eduardo 

Kalinoski, Geraldo Stocco, Mingo Menezes, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri e Walter José de Souza - Valtão. 

Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e Paulo 

Balansin. Colocado em discussão e votação, foi APROVADO o Projeto de Lei nº 163/20, com votos favoráveis 

dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, 

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

Magno Zanellato, Maurício Silva, 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 Celso Cieslak, Felipe Passos e Paulo Balansin. Foi colocada em apreciação, tendo 

sido aprovada a solicitação verbal do Vereador Jorge da Farmácia, para se ausentar a fim de participar de reunião. 

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, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal 

Silva, Dr. Zeca, Maurício Silva, 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 as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos, 

Jorge da Farmácia e Paulo Balansin. 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, George 

Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Dr. Zeca, Mago Zanellato, Maurício 

Silva, 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 Celso Cieslak, Felipe Passos, Jorge da Farmácia e Paulo Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 27/20 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), altera a Lei nº 13.651, de 21/01/2020, conforme 

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

e Redação e da Emenda Modificativa/Aditiva, apresentada pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes com 

votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor 

Ezequiel Bueno, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Dr. Zeca, 

Magno Zanellato, Maurício Silva, 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 Celso Cieslak, Felipe Passos, Jorge da Farmácia e Paulo Balansin. PROJETO DE 
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LEI Nº 121/20 (Vereador Maurício Silva),denomina de BÁRBARA BETIM BARBOSA, a Rua "B" do 

Loteamento Campo Real, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação, apresentada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos, Jorge da Farmácia e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 142/20 

(Vereador Daniel Milla Fraccaro), denomina de ANTONIO FERNANDES CORREIA NETO a Rua situada na 

Vila Tavares, no trecho compreendido entre a estrada Eduardo Burgardt, a 210 metros da Rua Autusto Kanask, 

até o seu fim: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, 

Felipe Passos, Jorge da Farmácia e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 154/20 (Vereador Pietro Arnaud e 

outros), reconhece a produção, armazenagem, distribuição, comercialização e entrega, realizados 

presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde óticos como essenciais para a 

população de Ponta Grossa em estabelecimentos prestadores de serviços destinados à essa finalidade, em tempos 

de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais: APROVADO, nos termos do 

Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos, Jorge da Farmácia e Paulo Balansin. 

PROJETO DE LEI Nº 164/20 (Poder Executivo), declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e 

Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Janice Gonçalves Oliveira: APROVADO, 

ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos, Jorge da 

Farmácia e Paulo Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 400, 401/20, do 

Vereador Dr. Zeca; 402, 403, 404, 405, 406/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 408/20, do Vereador Paulo 

Ricardo Zampieri; 410/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 411/20, do Vereador Celso Cieslak, ficando 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos, Jorge da 

Farmácia e Paulo Balansin. Foram colocadas em apreciação, tendo sido aprovadas as solicitações verbais feitas 

pelos Vereadores Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo, ficando autorizados os mesmos a se 

ausentarem da presente sessão para cumprir compromisso pré-agendado. Em destaque, foram ainda 

APROVADAS: Moções nºs 407/20, do Vereador Florenal Silva; 409/20, do Vereador Geraldo Stocco, ficando 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos, Jorge da 

Farmácia, Paulo Balansin, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. AINDA EM DISCUSSÃO ÚNICA 

- Foram APROVADAS: Indicações nºs 1732, 1733/20, do Vereador Geraldo Stocco; 1734/20, do Vereador 

Eduardo Kalinoski; 1735, 1736, 1737, 1738, 1739/20, do Vereador Maurício Silva; 1740, 1741, 1742, 1743, 

1744/20, do Vereador Florenal Silva; 1745, 1746, 1747, 1748/20; 1750, 1751/20, do Vereador Pietro Arnaud; 

1749/20, do Vereador Jorge da Farmácia. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriram-se as inscrições às 

Lideranças Partidárias para o PEQUENO EXPEDIENTE. Nesta oportunidade, se manifestaram: VEREADOR 

GERALDO STOCCO: Para afirmar que em momento algum, no início da presente sessão atacou esta Câmara 

Municipal, nem comentou que algum vereador não desejaria votar o projeto dispondo a concessão de linha de 

crédito para pequenos empresários por parte do Município, dizendo que talvez alguns não entenderam sua 

manifestação, onde percebe o Senhor Prefeito Municipal diariamente faz os parlamentares passarem vergonha 

ao mentir com insistência, que a referida matéria já foi protocolada nesta Casa de Leis. Assim, disse que pediu 

posicionamento desta Casa para que a imprensa e toda a população saiba o que está acontecendo, ficando feliz 

que os fatos foram esclarecidos nesse sentido, atribuindo a culpa ao Senhor Prefeito Municipal que acaba 

enganando a população diariamente. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: "... eu quero deixar muito 

claro e registrado, inclusive peço à minha assessoria, quem votou contra? O Vereador Kalinoski também votou 

contra, o problema não é o Hospital Bom Jesus, que fique claro, o problema é a incorporadora. O problema é o 

projeto que nós já tivemos a oportunidade de ver. O problema é nós conversarmos com o Basílio e ele nos contar 

exatamente de todos os porquês, o quanto que o Bom Jesus deve, como é que vai pagar, é um hospital, tem que 

ter transparência, só isso. Tem uma dívida impagável, nós queremos saber porque o hospital chegou a este ponto, 

agora eu quero deixar claro a minha preocupação é em relação a mobilidade urbana, no tempo aí do ex-prefeito, 

falecido já Luiz Carlos Zuk ouve conjuntos habitacionais que foram criados, principalmente o Cristo Rei lá longe 

e hoje nós sabemos que esse pessoal corre risco todo o dia na Souza Naves, que as pessoas não tem infra-estrutura 

naquela região e nós temos uma certa preocupação com relação isso. Eu apenas lamento que eu percebi a 
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ansiedade, inclusive um dos vereadores até foi até ríspido comigo e aí que fica, aí que nós colocamos pulga atrás 

da orelha, porque uma reação intempestiva de um determinado vereador contra mim, quando eu apenas queria 

defender o interesse público? Está defendendo quem, o Bom Jesus, a prefeitura, a incorporadora, o seu interesse 

pessoal, seu interesse de meia dúzia, eu preciso saber? Então isso daqui, Vereador Pietro, vai para o Plano Diretor 

e se não tiver certo no Plano Diretor, nós fazemos as modificações que tiver que ser feitas. Se tiver qualquer 

irregularidade, qualquer fumaça, a nossa comissão, independentemente da vontade do relator geral que é o 

Vereador Rudolf, que é da base do governo, nós apresentaremos, porque nós temos maioria na comissão, da 

oposição, nós vamos apresentar um relatório à parte. Então é importante que fique bem claro isso, se houver 

necessidade eu vou levar ao Ministério Público, só não vou levar porque seria leviano da minha parte. Eu tenho 

as minhas dúvidas, as minhas desconfianças. Agora, se eu tiver certeza que tem alguma coisa errada, que me 

parece ter, eu vou ao Ministério Público. Agora, se não tiver nada de errado eu vou ter a humildade de vir aqui 

e dizer também. Agora, se tiver alguma coisa errada, quem tem envolvimento nisso daqui, fique muito esperto, 

fique muito esperto, o GAECO está agindo, a Polícia Federal está agindo, estou sabendo que tem deputado 

estadual aí da região que pode ser preso. Então eu quero deixar claro que nós temos o nosso posicionamento e 

não permitimos de forma alguma que nos questionem de forma maldosa igual aconteceu na sessão de hoje, não 

deixar passar um pedido de vistas deste até segunda-feira é no mínimo incoerente e para não dizer suspeito, me 

perdoem a palavra, mas é suspeito. Tá bom, pode ser interesse do hospital, tá bom, beleza, mas aí você vai, por 

causa de um interesse social, votar um projeto que não fala de questão de mérito, Vereador Pietro? Isso aqui não 

tem nada a ver com mérito, isso aqui tem a ver com legalidade. Aí me admira alguns vereadores que defenderam 

o indefensável, querer dizer que isso aqui está certo, essa justificativa da mensagem prefeitural, é um escândalo, 

não precisa justificar, se não tem nada de errado, é uma questão legal, apenas legal. Agora, quando tocaram na 

questão do interesse social, me levantou a suspeita, quando eu vi que era na Souza Naves, me levantou a suspeita, 

quando eu fiquei sabendo quem era a incorporadora, fiquei mais desconfiado ainda e quando investiguei os 

amigos, fiquei mais preocupado ainda. Então essa história vai ter um desenrolar ainda, igual teve o 

Paraguaizinho, não saiu licitação, igual os doze anos da PGA, não saiu e não vai sair e isso está nas minhas 

contas, muito obrigado". VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para registrar sua preocupação com o que vem 

ocorrendo na TV Educativa, que é administrada pelo Conselho da FUNEPO, citando que recentemente chegou 

a seu conhecimento que o mesmo havia se reunido e que existiam cobranças feitas por conselheiros no sentido 

de que fossem esclarecidos e tomadas providências com relação a pessoas que teriam programas de TV e 

estariam com débitos relacionados à referida emissora, alguns resolvendo sua situação e outros com dificuldades. 

Porém chamou atenção dizendo que era para ter sido convocada nova reunião do conselho para ser esclarecida 

essa e outras situações, entretanto a chefia da TV Educativa não tem respondido e-mails dos conselheiros e está 

dificultando o trabalho da fiscalização, não tendo dialogado, o que tem gerado situação dramática que teria 

motivado inclusive alguns representantes de órgãos e entidades a realizar denúncia junto ao Ministério Público 

Federal com relação a utilização da mesma. Assim, solicitou ao Senhor Prefeito para verificar com seus 

secretários e líderes do primeiro escalão, presidentes e fundações, no sentido de ser resolvida, com transparência 

essa tomada de decisão, onde está elaborando requerimento solicitando informações para levantar que programas 

são esses, citando que foram utilizado alguns politicamente flagrantemente, onde estará exigindo que as 

cobranças sejam feitas. Citou que foram realizados contratos sem assinatura dos gestores da TV. VEREADOR 

MAURÍCIO SILVA: Para fazer repercutir a assinatura da ordem de serviços nº 37/20, por parte do Poder 

Executivo, tratando de investimento de aproximadamente quatro milhões de reais para construção da ciclovia de 

acesso ao Distrito de Itaiacoca. Registrou que muito trabalho foi realizado para se chegar a esse patamar, já na 

administração de Beto Richa, onde fez viagens com o Prefeito Marcelo Rangel, reivindicando essa obra, e numa 

dessas encontrou também o Vereador Mingo Menezes tratando sobre o mesmo assunto com o Deputado Plauto 

Miró Guimarães. Posteriormente com eleição de Ratinho Júnior ao Governo do Estado e ascensão do Deputado 

Sandro Alex à Secretaria de Infra-estrutura o movimento tomou força e conseguiu, junto ao Governador e com 

intercessão de Marcelo Rangel a liberação desses recursos para a construção da ciclovia, que demanda do portal 

da UEPG até o Passo do Puppo, a qual beneficiará muitas pessoas, não somente para lazer, como ao trabalho, 

considerando empresas que atuam no Distrito de Itaiacoca, com a diminuição dos acidentes. Também registrou 

o empenho de Marquinhos, Secretário de Esportes que hoje trabalha na Secretaria de Esportes do Estado, e 
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Marquinhos Racha, que se empenharam para que a obra saísse do papel. Não havendo mais assuntos a tratar, o 

Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia dezessete do mês em curso, no 

horário regimental, informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município e também 

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 doze de agosto de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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