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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 19/08/2020 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK   

DANIEL MILLA   

DIVO   

MINGO   

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: afirmou que o comércio de Ponta Grossa está sendo 

prejudicado de uma forma que não terá como recuperar, comunicou que conforme decretos, não podem 

acontecer aglomerações de mais de 25 pessoas e apontou sobre o horário de funcionamento do comércio. 

Evidenciou que está certo as pessoas que causam aglomerações serem multadas e citou o decreto referente a 

isso. Comentou sobre o que aconteceu no Hospital da Criança hoje, referente a uma cerimônia de 

reinauguração, ressaltando que lá havia candidato à Prefeitura, declarou que fará uma denúncia contra isso, 

pois houve aglomeração, mencionou desconhecer o fato de algum Vereador ter ido, mas frisou que a Vice 

Prefeita estava lá, e ponderou sobre observar os atos de quem os Vereadores fiscalizam. Enfatizou que foi um 

evento público com caráter de inauguração, devendo isso ser investigado, expôs que lá haviam pessoas que já 

contraíram Covid-19 e registrou que isso é muito ruim para Ponta Grossa, pois as pessoas falam uma coisa e 

fazem outra, destacando ainda que as pessoas que estavam presentes devem ser multadas também. Cedeu a 

palavra ao Vereador Valtão que salientou sobre os horários de comércio, realçando que se deve ampliar esses 

horários para não haver mais aglomerações, devendo ainda todos terem os devidos cuidados. O Vereador 

George Luiz de Oliveira pontuou sobre algumas vacinas que já estão sendo testadas, alegando que talvez o 
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Prefeito Marcelo Rangel já tenha sido cobaia disso, pois não é possível as coisas que ele faz, dispôs que 

ninguém pode levar vantagem eleitoral em um tempo desse, registrando que nunca foi em eventos eleitorais e 

pré eleitorais e concluindo sua fala, pronunciou sobre uma ação que ganhou. 

VEREADOR DR. MAGNO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: não se encontra em sessão. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: comentou sobre o fechamento do Sesi internacional, destacando que esse 

colégio é uma preciosidade da nossa cidade, registrou que todos precisamos somar a essa luta e parabenizou o 

Prefeito Marcelo Rangel por ter se solidarizado a esse assunto, fazendo uma carta. Cedeu a palavra ao 

Vereador Valtão que parabenizou o Vereador Pietro Arnaud e Aliel Machado, relatando ainda sobre fazer 

ações mais práticas para reverter esse fechamento. O Vereador Pietro Arnaud evidenciou que Aliel Machado 

tem trabalhado nesse assunto, mencionou a Deputada Mabel Canto que também está se posicionando sobre 

esse assunto e comunicou que nesse momento o mais importante é a união de todos. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: evidenciou que hoje é o dia nacional do ciclista, mencionou a história 

desse dia e relatou sobre a segurança dos ciclistas, destacando que estão confeccionando faixas para eles. 

Declarou que nos últimos meses do Governo Marcelo Rangel a ciclo mobilidade avançou, entretanto, ainda 

temos que melhorar muito, salientou sobre os lugares que precisam de mais sinalização, ressaltando que os 

responsáveis não fazem isso porque não há diálogo com a população, enfatizou que quando as pessoas 

participam se constrói uma política pública melhor e mencionou ainda sobre a ciclovia de Itaiacoca. Cedeu a 

palavra ao Vereador Maurício Silva que observou que diversas pessoas trabalham para a construção de 

ciclovias, pontuou o quanto se demora para tirar um projeto do papel e dispôs que a ciclovia em direção a 

Itaiacoca não vai beneficiar só os ciclistas, mas sim toda a população. O Vereador Geraldo Stocco afirmou 

ficar feliz que nossa cidade está evoluindo nesse assunto, informou que esteve em alguns postos de saúde, 

frisando que as situações que outros Vereadores trouxeram nas sessões não está acontecendo somente no Pronto 

Socorro, comunicou que as máscaras não são as adequadas para os funcionários e deixou claro que devemos 

conversar sobre isso para que esse problema seja solucionado o mais rápido possível. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: mencionou sobre algumas notícias que aconteceram ontem e o 

deixaram envergonhado por ser um dos 23 Vereadores, relatou que a notícia era de que a Câmara não teria se 

preocupado em relação as informações que o Tribunal de Contas solicitou, referentes a CPI do Mercado da 

Família e comunicou que não ouviu se o Presidente da Mesa Diretora se pronunciou sobre isso. Declarou que 

a Câmara deve fazer uma nota oficial para informar a população de Ponta Grossa o que realmente aconteceu, 

em relação a esse assunto, evidenciou que devem esclarecer se houve desencontro de informações e afirmou 

que vai buscar saber o que realmente aconteceu para falar ao seu eleitorado. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 19/08/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
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DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 185/2020: 

Institui o Programa de Fomento ao Empreendedorismo de Ponta Grossa. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 190/2020: 

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A., 

conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 1 ABSTENÇÃO 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 191/2020: 

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

providências. 

 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 1 ABSTENÇÃO 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 192/2020: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 2.701.680,00, e dá outras 

providências. 

 

PARECERES: CLJR    - Pela admissibilidade 

                        CFOF   - 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 129/2020: 

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 
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_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 151/2020: 

Altera a Lei nº 12.447/2016. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DOS VEREADORES GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA E SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 293/2016: 

Dispõe sobre o comércio de gêneros alimentícios em logradouros públicos, de caráter permanente, em trailers 

com localização fixa no Município de Ponta Grossa. 

 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação 

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

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

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

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

 

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira 

 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   -  

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 1 ABSTENÇÃO 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 420/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD,   

MOÇÃO DE APELO 

Ao Prefeito Municipal de Ponta Grossa - Marcelo Rangel Cruz de Oliveira para que destine todo o valor 

arrecadado com as multas por descumprimento das regras de prevenção à Covid-19 para a compra de EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual) aos profissionais da saúde, bem como para colocação de coberturas no 

lado externo das Unidades de Saúde de Ponta Grossa. 

 

Nº 421/2020 dos Vereadores CELSO CIESLAK, DANIEL MILLA FRACCARO, DIVONSIR PEREIRA 

ANTUNES - DIVO, DOMINGOS MENEZES JR. MINGO MENEZES, EDUARDO GUIMARÃES 

KALINOSKI, EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, FELIPE PASSOS, GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA, GERALDO STOCCO, GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE, JOÃO FLORENAL 

DA SILVA - FLORENAL  SILVA, JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, JOSÉ CARLOS 

S. RAAD - DR. ZECA, MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, MAURICIO SILVA, PAULO BALANSIN, 
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PIETRO ARNAUD, RICARDO ZAMPIERI, ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, RUDOLF E. 

CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO, SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR, VINICIUS CAMARGO e 

WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO,  

MOÇÃO DE APELO 

À Confederação Nacional das Indústrias, para que seja impedido o fechamento da unidade do Colégio Sesi 

Internacional de Ponta Grossa, no Paraná. 

 

Nº 422/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada aos PROFISSIONAIS DO CAPS II. 

 

Nº 423/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Guarda Municipal JOSE ADRIANO NUNES, que em atendimento telefônico, dando as 

devidas orientações conseguiu salvar a vida da criança que se encontrava afogada com alimento, o que permitiu 

novamente a respiração da criança. 

 

Nº 424/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Atleta KAWAN RAFAEL LANDMANN MARINIUK. 

 

Nº 425/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APELO 

Ao Prefeito Municipal de Ponta Grossa - Marcelo Rangel Cruz de Oliveira para que não retornem as aulas nas 

escolas municipais, bem como que seja feita a sanitização nas escolas municipais enquanto as aulas 

permanecem a distância. 

 

Nº 426/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Senhores Deputados Federais Fernando Francischini (PSL) e Aline Sleutjes (PSL) para que seja 

tomada as devidas diligências a respeito do fechamento da unidade SESI-Internacional em Ponta Grossa. 

 

Nº 427/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a MICHELLE CLAUDINO DA SILVA TAKAHASHI por seu profissionalismo junto ao 

CAPS-AD de Ponta Grossa como uma profissional Terapeuta Ocupacional exemplar. 

 

Nº 428/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser concedida a IGREJA PENTECOSTAL DECISÃO DE DEUS, na pessoa do Pastor Presidente Gilberto 

Ribeiro, pelos 9 anos de fundação, comemorado no dia 20 de Agosto, e pelos relevantes trabalhos que vem 

desenvolvendo pela comunidade de Ponta Grossa/PR.   

 

Nº 429/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal do Estado do Paraná, senhor Aliel Machado, para que o 

Projeto de Lei de número 3887/2020 que está em tramitação em sua Casa de Leis, não revogue, como consta 

no art. 130, inciso XXII, alíneas a) e c), que dispõe sobre as alíquotas zero de livros importados e nacionais 

dispostos nos artigos 8 (§ 12, inciso VI) e 28 (inciso VI), respectivamente, da Lei 10.865 de abril de 2004. 
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Nº 430/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Deputada Federal do Estado do Paraná, senhora Aline Sleutjes, para que o 

Projeto de Lei de número 3887/2020 que está em tramitação em sua Casa de Leis, não revogue, como consta 

no art. 130, inciso XXII, alíneas a) e c), que dispõe sobre as alíquotas zero de livros importados e nacionais 

dispostos nos artigos 8 (§ 12, inciso VI) e 28 (inciso VI), respectivamente, da Lei 10.865 de abril de 2004. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 11 

PIETRO ARNAUD: 2 

CELSO CIESLAK: 1 

DANIEL MILLA: 2 

DIVO: 1 

MINGO: 1 

EDUARDO KALINOSKI: 1 

PASTOR EZEQUIEL: 5 

FELIPE PASSOS: 2 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 1 

GERALDO STOCCO: 3 

SARGENTO GUIARONE: 1 

FLORENAL: 1 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 

DR. ZECA: 1 

DR. MAGNO: 1 

MAURÍCIO SILVA: 1 

PAULO BALANSIN: 1 

RICARDO ZAMPIERI: 2 

PROFESSORA ROSE: 1 

RUDOLF POLACO: 1 

SEBASTIÃO MAINARDES: 1 

VINICIUS CAMARGO: 1 

VALTÃO: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1789/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, 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 instalação de redutores de velocidade - do tipo lombada estendida - na Rua Augusto 

Ribas, Centro - em frente ao Hospital Municipal Doutor Amadeu Puppi - Pronto Socorro, n° 81. 

 

Nº 1790/2020 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 estudo de instalação de lombada na Rua 

Bachir Sleiman Sayad, próximo ao Residencial Campos Elíseos, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1791/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a  troca de lâmpadas no poste de  iluminação pública, na Rua Souza 

Caldas com a Rua Thomé de Souza, no bairro de Uvaranas, nesta cidade. 



 

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

 

 

Nº 1792/2020 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 estudo de instalação de lombada na Rua 

Alberto Tramontin, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1793/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência  na Rua Uruguai, ao lado do 

Posto Juninho, centro, nesta cidade. 

 

Nº 1794/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, a pavimentação da Rua Reverendo José Jorge, Vila 

Porto Seguro,  nesta cidade. 

 

Nº 1795/2020 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 Cafeara, 

Vila Santo Antonio, nesta cidade. 

 

Nº 1796/2020 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 Urai, Vila 

Santo Antonio, nesta cidade. 

 

Nº 1797/2020 do Vereador FELIPE PASSOS, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

Limpeza da galeria e da rede de esgoto da via denominada Rua Antônio Saad, no Jardim Carvalho 

 

Nº 1798/2020 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 substituição dos pranchões e 

a revitalização da ponte localizada na estrada rural que faz a ligação de Ribeirão da Cruz à Barra Preta - Distrito 

de Itaiacoca. 

 

Nº 1799/2020 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 

da Rua Líbero Badaró em toda sua extensão - Vila São Francisco. 
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Nº 1800/2020 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 Limpeza do Córrego localizado próximo a margem da Rua 

Serra do Mar, Jardim São Gabriel. 

 

Nº 1801/2020 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 Limpeza do Arroio da Pedreira aos fundos da Vila Cipa 

 

Nº 1802/2020 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 Limpeza do Arroio localizado na  Rua Raimundo Corrêa, 

Jardim Europa, Oficinas 

 

Nº 1803/2020 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 Limpeza do Arroio localizado as margens da  Rua Leopoldo 

Froes, próximo ao nº 805, Uvaranas. 

 

Nº 1804/2020 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 Limpeza do Arroio localizado as margens da Rua João 

Maxiliano Pimentel, entre o Núcleo Pimentel e Parque Tarobá. 

 

Nº 1805/2020 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 Limpeza do Arroio próximo a ponte que liga o Pimentel ao 

Parque dos Sábias 

 

Nº 1806/2020 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 Limpeza do Arroio localizado as margens da Rua Ferreira 

Viana entre o Jardim Progresso  e Parque Tarobá. 

 

Nº 1807/2020 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 Limpeza do Arroio localizado as margens da Av. Jose Primor 

com inicio da Rua Jose Cação Ribeiro na Vila Berta 

 

Nº 1808/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, 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 
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objetivando alguns  reparos  imediatos com  a colocação de fresado  na  parte  que está deteriorada, apresentando 

grandes buracos e patrolamento e cascalhamento, no restante da extensão da  rua que  não  possui  o  referido  

fresado,  Rua  Dr. Mieceslau  Adolpho  Celinski  - Bairro Boa Vista , nesta cidade. 

 

Nº 1809/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, 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  reparos  imediatos  ou  à colocação de fresado  na    extensão da  rua que hoje, encontrasse  bem  

deteriorada.  Rua  Ercilio Slavieiro  - Bairro Boa Vista , nesta cidade. 

 

Nº 1810/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, 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  reparos  imediatos  ou  à colocação de fresado  na    extensão da  rua que hoje, encontrasse  bem  

deteriorada.  Rua  Eurides  Maciel  de  Souza, nº 35  - Vila Lagoa Dourada, Bairro Neves, nesta cidade. 

 

Nº 1811/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, 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  à colocação  de  fresado  na  continuação da Rua Itambaracá, até o seu final e na esquina, onde 

começa a Rua Coronel Vivida, que hoje, encontrasse  deteriorada.  Rua  Itambaracá (final), esquina com a Rua: 

Coronel Vivida - Vila Cipa - Bairro de Oficinas, nesta cidade. 

 

Nº 1812/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, 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 colocação de lombada, faixa de sinalização na Rua Mandaguaçu, nº 484  -  Vila 

Jardim Itália -  Oficina, nesta cidade. 

 

Nº 1813/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “TAPA BURACO” na Rua Maria Alvina 

Primor, La Fiori, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1814/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua 

Maria Alvina Primor, La Fiori, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1815/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “TAPA BURACO” na Rua Londrina, em frente 

ao radar, Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

 

Nº 1816/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 
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órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua 

Londrina, em frente ao radar, Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

 

Nº 1817/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “TAPA BURACO” em toda a extensão da Rua 

Miguel Bady Espiridião, Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

 

Nº 1818/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” em toda a 

extensão da Rua Miguel Bady Espiridião, Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

 

Nº 1819/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “TAPA BURACO” na Rua Almirante Barroso, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1820/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua 

Almirante Barroso, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1821/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “TAPA BURACO” na Rua Carneiro Ribeiro, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1822/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua 

Carneiro Ribeiro, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1823/2020 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, a realização de reforma e melhorias estrutural na ponte que liga 

o Jardim Manacás com o Bonsucesso, localizada na rua Bela Vista do Paraíso, entre as Ruas Pitanga e Foz do 

Iguaçu-Chapada (conforme foto em anexo) 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 35 

PAULO BALANSIN: 1 

DANIEL MILLA: 5 

DR. MAGNO: 2 
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FELIPE PASSOS: 1 

MAURÍCIO SILVA: 2 

FLORENAL: 8 

CELSO CIESLAK: 5 

RICARDO ZAMPIERI: 10 

PIETRO ARNAUD: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 18 de agosto de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FLORENAL: cedeu a palavra ao Vereador Daniel Milla que comentou sobre o projeto nº 

293/2016, parabenizou os Vereadores George Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes pelo projeto e afirmou 

que várias pessoas estavam ansiosas para a aprovação desse projeto. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: parabenizou as pessoas que trabalham em trailers, food trukcs 

e similares, declarou que foi esperado 4 anos para esse projeto ser aprovado, realçando que vai ser uma grande 

notícia para essas pessoas e registrou não acreditar que há alguma coisa que não beneficia as pessoas nesse 

projeto. Ponderou que nesse momento devemos nos preocupar ainda mais com a higiene, frisando que não 

aprovar um projeto como esse é ir contra o bom senso e mencionou que agora a situação dos food trukcs e 

similares está regulamentada. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: afirmou que não quis expor a Câmara, em relação ao projeto dos 

estagiários, mencionou sobre a politicagem que o Vereador George Luiz de Oliveira conseguiu fazer e declarou 

que ele tem a consciência tranquila. Comunicou estar preocupado se o projeto nº 293/2016 for sancionado em 

tempo de pandemia e registrou que votou favoravelmente a esse projeto para poder fazer emendas. Evidenciou 

que hoje é um dia que fica chateado por outro parlamentar acusar sua família e falar de um modo tão baixo calão, 

ao invés de ser técnico, dispôs que o trabalho do Vereador é fiscalizar e destacou que não tem medo da velha 

política. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=19/08

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

LEGISLATURA) 

  Aos dezenove 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 Felipe Passos, estando presentes os 

Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes, Divo, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, 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 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=19/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=19/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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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 - Of. nº 1519/20-GP, comunicando haver sancionado a 

Lei nº 13.781. Of. nº 1599/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.772. DO VEREADOR GEORGE 

LUIZ DE OLIVEIRA - Projeto de Lei nº 212/20, acrescenta a alínea "d.i" ao § 1º do art. 10, da Lei nº 6.329, de 

16/12/1999, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta 

Grossa. DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR - Projeto de Lei nº 213/20, denomina de 

Orlando Borsato a ciclovia localizada às margens da Estrada Pery Pereira Costa, no trecho compreendido entre 

a Universidade Estadual de Ponta Grossa - Campus Uvaranas, até o povoado Passo do Pupo, no Distrito de 

Itaiacoca. DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO - Projeto de Lei nº 214/20, dispõe sobre a obrigatoriedade 

de hospitais públicos e privados, a proceder o registro e comunicação imediata do nascimento de crianças com 

síndrome de down às instituições e associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com 

deficiência no Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Moção de Apelo nº 

431/20, ao  Exmo. Sr. Prefeito Municipal MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, a fim de determinar 

aos departamentos competentes, que promovam as medidas necessárias para que seja viabilizada a criação de 

um HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 432/20, 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcelo Rangel, para que seja cumprida a Lei nº 11.751, de 

22/05/2014 que dispõe sobre a inserção do intérprete da língua brasileira de sinais (libras), em todos os eventos 

públicos oficiais realizados pelo Poder Executivo Municipal. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção 

de Apelo nº 433/20, Dirigida ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Ponta Grossa, senhor Marcelo Rangel, 

para que haja uma revisão no Projeto da Ciclofaixa do Passo do Pupo, a qual, atualmente, do PP=0 até o ponto 

70+9,71M está com 1,50 metros de largura, e o ideal é que fosse no mínimo 2,50 metros de largura, como diz 

no Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana, feito pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. 

Moção de Apelo nº 434/20, Dirigida ao Excelentíssimo Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística do 

Paraná, senhor Sandro Alex, para que haja uma revisão no Projeto da Ciclofaixa do Passo do Pupo, a qual, 

atualmente, do PP=0 até o ponto 70+9,71M está com 1,50 metros de largura, e o ideal é que fosse no mínimo 

2,50 metros de largura, como diz no Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana, feito pela Secretaria 

Nacional de Mobilidade Urbana. Moção de Apelo nº 435/20, Dirigida ao Excelentíssimo Governador do Estado 

do Paraná, senhor Carlos Massa Junior, Ratinho Junior, para que haja uma revisão no Projeto da Ciclofaixa do 

Passo do Pupo, a qual, atualmente, do PP=0 até o ponto 70+9,71M está com 1,50 metros de largura, e o ideal é 

que fosse no mínimo 2,50 metros de largura, como diz no Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana, 

feito pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Moção de 

Aplauso nº 436/20, Dirigida ao Senhor ADELAR GARCIA DAS CHAGAS, pelos relevantes serviços prestados 

em favor de toda comunidade princesina ao longo de 30 anos. Moção de Aplauso nº 437/20, Dirigida ao Senhor 

BERNARDO NABOZNY, pelos relevantes serviços prestados em favor de toda comunidade princesina. DO 

VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de Apelo nº 438/20, Ao Prefeito Municipal para que sejam reabertas 

as pistas de skates no âmbito Municipal, respeitando todas as normas de combate ao Covid-19. DO VEREADOR 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Moção de Apelo nº 439/20, O infra Vereador assinado GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA, vem mui respeitosamente a presença do Senhor Excelentíssimo Prefeito Municipal Marcelo Rangel 

Cruz de Oliveira, para que sua Excelência, tendo em vista que na linha de frente para o atendimento a pacientes 

contaminados pelo Coronavírus, estão médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, requerer que seja 

fornecido a todos os profissionais da saúde, inclusive equipe administrativa e colaboradores que atendem esses 

pacientes, o equipamento de proteção individual (EPI) adequado e demais equipamentos necessários a evitar a 

contaminação, e ainda que seja realizado os testes de COVID-19 em todos esses profissionais. DO VEREADOR 

RICARDO ZAMPIERI - Moção de Aplauso nº 440/20, A ser concedida a Empresa CAVALI PRÓ EVENTOS, 

na pessoa dos proprietários KLEBER CAVALI e ALEXYAN DE LUCCA CAVALI, pelos relevantes serviços 

realizados pela comunidade Pontagrossense, através da promoção de eventos esportivos, recreativos e 

corporativos, destinados à comunidade em geral, com a finalidade de promover saúde e qualidade de vida ao 

cidadão. Moção de Aplauso nº 441/20, A ser concedida a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 

SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA, na pessoa da Presidente Dra. Rubia Carla Goedert, pelo belíssimo trabalho 
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que desenvolve perante a comunidade  pontagrossense, com atuação participativa, destinada à defesa da 

Constituição, da Ordem Jurídica, do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos, da Justiça Social, 

além de pugnar pela boa aplicação das leis e pela administração da Justiça. DO VEREADOR GERALDO 

STOCCO - Moção de Repúdio nº 442/20, Dirigida a Viação Campos Gerais, pela demissão dos 70 

colaboradores, mesmo após eles os mesmos aceitarem diversos acordos, como parcelamento de salário e cartão 

alimentação. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Aplauso nº 443/20, A ser concedida a 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA- SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA, na pessoa da 

Presidente DOUTOR MURILO SÉRGIO PRINCIPE BIZETTO, pelo belíssimo trabalho que  desenvolve 

perante a comunidade Pontagrossense, representando com extrema competência a classe dos profissionais de 

odontologia, bem como os trabalhos pela melhoria da saúde bucal da população. Moção de Aplauso nº 445/20, 

A ser concedida ao Mestre Jefferson José Machado, pelo belíssimo trabalho que  desenvolve perante a 

comunidade Pontagrossense, representando com extrema competência a arte do taekwondo, promovendo a 

saúde, bem-estar e qualidade de vida, colocando em destaque a cidade de Ponta Grossa a nível nacional por sua 

competência. Moção de Aplauso nº 446/20, A ser concedida ao SINDICATO RURAL, na pessoa do Presidente 

GUSTAVO RIBAS NETTO, pelo belíssimo trabalho realizado em prol do desenvolvimento do agronegócio 

pontagrossense, aliado ao suporte e auxílio aos produtores rurais, setor de extrema importância para o 

crescimento da cidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Moção de Aplauso 

nº 444/20, Dirigida a “ALEXANDRINA LEUCH”, pelos relevantes serviços prestados a nossa população, em 

especial na área da cultura, fato este que o faz, admiração e apreço do Poder Legislativo Municipal. O Senhor 

Presidente colocou em discussão e votação, tendo sido aprovado o pedido verbal de justificativa de ausência do 

Vereador Felipe Passos, em razão de estar passando por procedimento hospitalar. O Senhor Presidente ainda 

agradeceu pelas presenças do Secretário de Segurança Pública e Cidadania, Ary Fernando Guimarães Lovatto e 

ainda do Comandante da Guarda Municipal Edson Witek acompanhado de outros representantes. Finda a leitura 

do Expediente, utilizou da palavra em questão de ordem o Vereador Pastor Ezequiel Bueno, fazendo menção à 

Lei nº 12.451, através de sua iniciativa agradecendo pelo apreço do Secretário de Segurança Pública e Cidadania, 

assim como do Senhor Prefeito Municipal em haver aceitado a referida legislação, dando todo o suporte, 

destacando estar sendo executada, ficando orgulhoso em outorgar Moção de Aplauso, referendando a Lei Maria 

da Penha de âmbito federal, onde existem guardas municipais responsáveis atuando embasados na mesma, 

parabenizando-os em nome do Secretário Ary Lovatto, Comandante Witek e Guardas Municipais, junto com a 

Patrulha Maria da Penha, nas pessoas de Aline, Angela, Cristiele, Emerson, Graziele, Liliane, Silmara, Vanessa 

e Benedito, solicitando à presidência a entrega das honrarias, ocasião em que todos foram convidados a se colocar 

ao centro do Plenário, recebendo das mãos do autor e demais vereadores presentes. O Senhor Presidente prestou 

os seguintes esclarecimentos: "Antes de darmos início à Comunicação Parlamentar, preciso fazer um 

esclarecimento a todos os Vereadores em nome do Vereador Valtão e Vereador Ricardo Zampieri. Foi noticiada 

de um prazo da CPI DO MERCADO DA FAMÍLIA em relação ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de 

Contas do Estado, a Câmara Municipal de Ponta Grossa enviou o relatório final do Mercado da Família para que 

os órgãos competentes tivessem conhecimento do relatório do trabalho realizado por esta Casa de Leis, através 

desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Certo é que o Tribunal de Contas fez a verificação e dentre mão, 

quando nós enviamos um processo físico, que o trabalho é feito de forma material, o próprio Tribunal de Contas 

acabou abrindo de forma virtual, eletronicamente o procedimento. Quando ocorrem esses tipos de situações, o 

Tribunal de Contas, ele deve notificar a Câmara que tem um processo eletrônico correndo paralelamente ao 

processo físico encaminhado pela Câmara Municipal de Ponta Grossa. Da mesma forma os documentos que não 

chegaram até as mãos do Tribunal de Contas do Estado, foi também remetido com esse mesmo órgão ao 

Ministério Público Federal para que continuasse ao trabalho das investigações, que é o caso que está ocorrendo 

através do Ministério Público Federal. Então para que todos os Senhores Vereadores, principalmente os membros 

da CPI e a população pontagrossense tenham conhecimento, em nenhum momento ficou prejudicada a 

investigação ou os andamentos dos trabalhos realizados por esses vereadores e por esta Câmara Municipal de 

Ponta Grossa. Será remetido agora ao Ministério Público Federal todas as fotocópias, os arquivos necessários 

para que de antemão eles possam dar continuidade no trabalho que o próprio Tribunal de Contas acabou 

remetendo e dentro do edital ele relata que está em fase da investigação por parte do Ministério Público Federal. 
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Nós iremos da mesma forma, em respeito à CPI, enviar novamente esses documentos ao Tribunal de Contas do 

Estado, mesmo o Tribunal de Contas falando que a investigação passou a dar continuidade ao Ministério Público 

Federal". Manifestação do Vereador Walter José de Souza - Valtão: "Eu só gostaria, de, como Presidente desta 

CPI deixar bem claro que a CPI foi feita de uma maneira muito transparente, muito profissional nesse sentido, o 

relatório foi um relatório muito bem feito pelo Vereador Ricardo Zampieri. Tomamos o cuidado de mandar não 

só para o Tribunal de Contas, mas para o Ministério Público Estadual e Federal. Então fizemos a nossa parte 

com muito profissionalismo e muita transparência. Então cabe ao Ministério Público, já que o Tribunal de Contas 

optou pelo arquivamento, ao Ministério Público Federal tomar a iniciativa de apurar todas as irregularidades e 

provavelmente apurar se houve improbidade administrativa ou não por parte de funcionários da Secretaria de 

Agricultura do Município de Ponta Grossa, obrigado Senhor Presidente". Senhor Presidente, seguindo: 

"Obrigado, Vereador Valtão. Cabe também ressaltar que o arquivamento do Tribunal de Contas do Estado se 

deu por investigações paralelas que esta Casa encaminhou através da CPI ao Ministério Público Federal e 

Ministério Público do Estado, além de antemão nós também encaminhamos este relatório ao Poder Executivo 

para que ele sane as dúvidas que esta CPI levantou durante todo o trabalho de investigação. Então em momento 

algum, como foi noticiado em páginas, em blogs, houve prejuízo às investigações e o presidente da CPI, os 

membros desta CPI foram omissos a qualquer questão que seja de apurar os fatos relevantes desta investigação". 

Manifestação do Vereador Sgt. Guiarone Júnior: "Obrigado Senhor Presidente, até agradeço as suas palavras de 

colocar à público o que houve de fato, porque como Vossa Excelência colocou, canais de mídia colocaram que 

esta Câmara acabou dormindo no ponto e isso não é verdade Senhor Presidente, tal é que como membro desta 

CPI, desta CEI, nós apuramos aí uma irregularidade de quase meio milhão, né? E que todos os procedimentos 

foram tomados, encaminhamento ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Estadual e Federal e que gostaria 

também aqui Senhor Presidente, de fazer uma ressalva também, a respeito também de um blog que acabou 

publicando até um nome dum assessor até hoje do Valtão, que vem prejudicar porque são pessoas que 

colaboraram, que trouxeram informação dessa irregularidade que havia dentro do Mercado da Família, né e que 

infelizmente o nome dele foi colocado como se fosse uma pessoa envolvida, Vereador Divo e isso não é verdade. 

Então vamos reforçar à comunidade pontagrossense que a Câmara ela vem fazendo um trabalho sério, 

competente, colocamos o que achamos de irregularidade e agora que outros órgãos tomem as providências 

cabíveis Senhor Presidente, muito obrigado". Manifestaram-se durante a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

- VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para falar a respeito do comércio da cidade, dizendo que está 

sendo prejudicado sem precedentes, onde o Senhor Prefeito Municipal tem feito suas comunicações via rede 

social e concedendo entrevistas nas rádios, aconselhando a população a não participar de nada que promova 

aglomerações de pessoas, através de decreto prefeitural, impedindo o agrupamento de mais de vinte e cinco 

pessoas no mesmo recinto, considerando existir dois pesos e duas medidas, com restrição altamente prejudicial 

no que tange ao período de funcionamento - sempre defendeu que o mesmo deveria abrir mais horas ou em 

período que é aberto habitualmente - enquanto pessoas promovem aglomerações cada dia maiores na cidade, 

com pessoas comparecendo às compras, com incidência de muitas que foram multadas por promoverem 

aglomerações. Dessa maneira, não sabe qual modalidade que se encaixa o que ocorreu no Hospital da Criança, 

onde será investigado pelo Ministério Público Eleitoral, após denúncia do PROS a fim de apurar possível prática 

de crime com a presença de prefeiturável naquilo que muitos chamam de inauguração, ressaltando não se tratar 

de uma "mudancinha" nas alegações feitas, ressaltando que foi realizado em caráter de reinauguração, com 

cerimônia e evento e com a presença de candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, especificamente a Vice-Prefeita 

Elizabeth Shmidt, com aglomerações superior a trinta pessoas, estando trinta centímetros umas das outras, 

inclusive com algumas que foram portadoras da COVID-19: Deputado Federal Hussein Bakkri, estando assim 

denunciando também ao Ministério Público, no mais tardar até amanhã. Em aparte, Valtão destacou que sempre 

defendeu a abertura do comércio, indo de encontro com a posição do Vereador George, entendendo que ao 

diminuir o horário de abertura, aumenta evidentemente a aglomeração, opinando por sua ampliação com 

distanciamento e medidas possíveis, para que possam as pessoas automaticamente ter mais tempo para efetuar 

suas compras, não promovendo assim aglomerações. George finalizou comemorando o fato de haver ganhado 

ação onde o Deputado Federal Sandro Alex tentava tomar dinheiro de indenização por acusações sociais que fez 

em época de campanha, estando liquidado o assunto. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Cumprimentou a 
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presença do munícipe Clarisson, fazendo parte da galeria. Relatou o trabalho que está realizando, somado ainda 

de outros vereadores à causa do não fechamento do SESI INTERNACIONAL DE PONTA GROSSA, 

ressaltando a oportunidade de oferecer sistema diferenciado de educação, com disciplinas de primeiro, segundo 

e terceiro ano no mesmo período, sendo modelo a ponto de receber prêmio da Microssoft. Assim, com o corte 

promovido por medida provisória, destacou que a FIEP  se viu na situação de elaborar cortes e esse se deu no 

SESI INTERNACIONAL, onde está elaborando agenda positiva, e esteve também conversando com o 

Presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Wilson Oliveira, que se somou à causa para buscar 

sensibilizar a referida federação, também com o Presidente da ACIPG, Douglas Fonseca que se mostrou 

preocupado e ainda com o Presidente do SINDIMADERO, Leonardo Puppi Bernardi, que o atendeu muito bem, 

mostrando sensibilidade, dizendo das dificuldades financeiras desse corte. Hoje esteve pela manhã no Jornal 

Diário da Manhã, pegando cópia de anuário e irá pegar também exemplar do Jornal Diário dos Campos, onde 

pretende encaminhá-los junto com Moção de Apelo ao Presidente da FIEP, mostrando a pujança dos Campos 

Gerais, considerando que essa semana a DAF lançou novo caminhão, destacando a cidade estar em pleno 

desenvolvimento, necessitando somar à essa luta. Elogiou ao prefeito, pela correspondência, se solidarizando e 

mostrando também sua preocupação. Vereador Valtão, em aparte, o parabenizou e ao Deputado Aliel Machado, 

lembrando haver realizado pela Executiva, Moção de Apelo a nível nacional, em prol do não fechamento daquele 

SESI INTERNACIONAL, onde estava tentando inclusive agenda com Darcia Piana Vice-Governador que foi 

presidente da FIEP e com Carlos Valter, atual presidente, ficando tranqüilo e satisfeito pelo fato do Deputado 

Aliel Machado levantar essa bandeira, tendo certeza que terão sucesso, se colocando à disposição na luta. Pietro 

também citou a participação da Deputada Mabel Canto, onde está propondo que pessoas que apóiem, gravem 

vídeos, dizendo SALVE O SESI INTERNACIONAL, conclamando a todos os demais pares. Registrou que 

conversou com a Professora Esméria de Lourdes Savelli que também se manifestou favorável à demanda. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Iniciou destacando e cumprimentando pela passagem do Dia do Ciclista a 

nível nacional, o qual se deu por conta de um ciclista que acabou sendo atropelado em Brasília, sendo então 

definida a data. Falou sobre a segurança dos ciclistas, lembrando haver solicitado a AMTT para pelo menos 

confeccionar faixas de segurança e nem isso foi realizado em prol da mobilidade da cidade, esperando que na 

próxima gestão assuma pessoa mais técnica e capacitada na referida autarquia. Assim disse que estará 

confeccionando tais faixas, por iniciativa própria. Comemorou o avanço em prol da ciclo-mobilidade, tendo que 

melhorar em muito a sinalização da que foi instalada na Avenida Dom Geraldo Pellanda, a qual é perigosa, 

necessitando ser revitalizada ou remodelada. Disse ainda que necessita de mais placas de sinalização na Avenida 

Souza Naves, coisas simples que não realizam em função de não dialogarem com pessoas através de audiências 

públicas. Comentou a realização da ciclovia que demanda ao Passo do Puppo, sendo demanda de várias pessoas 

interessadas, enfim, da cidade. Foi verificar a questão da construção, esperando que junto com a mesma chegue 

a iluminação e sinalização. Em aparte, Vereador Maurício Silva ressaltou que diversas pessoas reivindicaram a 

referida ciclovia, lembrando que num ciclo-estadual do cicloturismo, a Vice-Prefeita havia reivindicado a 

mesma, sabendo que para tirar do papel se demora em função de questões referentes a projeto, recursos e 

licitação. Relatou que nas vezes que esteve em Curitiba reivindicando junto com Sandro Alex Deputado 

Estadual, encontrou o Vereador Mingo Menezes, também lutando pela mesma demanda no Gabinete do 

Deputado Plauto. Ressaltou que a obra irá beneficiar empresas que geram impostos, que transportam diariamente 

seus produtos, em função da segurança que trará naquele trecho, destacando ainda o potencial turístico. Geraldo 

finalizou comunicando que esteve presente em postos de saúde da cidade, em função da situação dos EPIS, 

dizendo que não somente no Pronto Socorro mas também em outros órgãos de saúde, poucas das  máscaras 

distribuídas não são adequadas "cirúrgicas", não há demanda freqüente, onde a Fundação não oferece 

semanalmente em dia fixo as mesmas e não recebem no caso de perda. Nesse sentido, disse que irá solicitar mais 

explicações para solução desse problema. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Comentou notícias e blogs 

de jornais e redes sociais, que o deixaram envergonhado, dando conta que a Câmara Municipal teria "dormido 

no ponto", ou que não teria se preocupação em relação às informações que o Tribunal de Contas solicitou quanto 

a CPI DO MERCADO DA FAMÍLIA DA CIDADE, dizendo ser um dos maiores escândalos que acontecerem. 

Foi informado pro sua assessoria que o Senhor Presidente se pronunciou sobre esse assunto no início da sessão, 

onde acabou não ouvindo, deixando aberta a palavra para os pares que desejassem se pronunciar. Destacou ainda 
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que sua assessoria o informou que a Câmara não teria sido notificada oficialmente para se pronunciar sobre o 

assunto, onde estará oficiando à Mesa Executiva, para que elabore nota oficial informando a toda a população o 

que realmente ocorreu em relação ao assunto. Irá buscar tais informações para poder responder seu eleitorado 

quando o questionarem. O Senhor Presidente nesta oportunidade comunicou ao Vereador Eduardo Kalinoski, 

que em nome da Mesa Executiva já se pronunciou, solicitando aos vereadores atenção ao horário de início das 

sessões ordinárias de forma regimental, às quatorze horas, lembrando ainda aos que chegam atrasados na sessão, 

que todas as ações públicas são faladas após esse horário, havendo obrigatoriedade dos parlamentares estarem 

presentes no horário em ponto. Em seguida anunciou a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM 

SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 185/20 (Poder Executivo), institui o Programa de Fomento 

ao Empreendedorismo de Ponta Grossa: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, George Luiz de 

Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Maurício 

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

Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica considerado o voto favorável do Vereador Dr. 

Zeca, em função de ocorrer falha técnica no registro biométrico e registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Felipe Passos. EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 190/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Agência de 

Fomento do Paraná S.A., conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso 

Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, George Luiz de Oliveira, Geraldo 

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

Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Ficam considerados os votos favoráveis dos Vereadores Dr. Zeca e Professora 

Rose, em função de ocorrer falha técnica no registro biométrico, assim também a abstenção do voto do Vereador 

Eduardo Kalinoski, além da ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos. PROJETO DE LEI Nº 

191/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 

1.400.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, 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, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Fica considerado o voto favorável da Vereadora Professora Rose, em função de 

haver ocorrido falha técnica no sistema biométrico, bem como a abstenção da votação do Vereador Eduardo 

Kalinoski e a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos. PROJETO DE LEI Nº 192/20 (Poder 

Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 2.701.680,00, e dá 

outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, 

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

Balanisn, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Fica considerado o voto favorável da Vereadora Professora Rose, em função de 

haver ocorrido falha técnica no ponto biométrico, bem como a ausência justificada da votação do Vereador 

Felipe Passos. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 129/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 

10.329, de 04/08/2010: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, George Luiz de Oliveira, Geraldo 

Stocco, 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 

Felipe Passos. PROJETO DE LEI Nº 151/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 12.447/2016: APROVADO, com 

votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo 

Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, George Luiz de Oliveira, Sgt. Guiarone Júnior, Maurício 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. 
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Fica considerado o voto favorável do Vereador Geraldo Stocco, em função de haver ocorrido falha técnica no 

sistema biométrico, bem como a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 293/16 (Vereadores George Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes 

Júnior), dispõe sobre o comércio de gêneros alimentícios em logradouros públicos, de caráter permanente, em 

trailers com localização fixa no Município de Ponta Grossa: Foi apresentado pedido verbal pelo Vereador 

Geraldo Stocco, solicitando a retirada para vistas por quinze dias, o qual foi REJEITADO, com votos contrários 

dos Vereadores Divo, Dr. Zeca, Florenal Silva, George Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia, Mingo Menezes, 

Pastor Ezequiel Bueno, Paulo Balansin, Professora Rose, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. 

Votaram favoravelmente os Vereadores Celso Cieslak, Magno Zanellato, Eduardo Kalinoski, Geraldo Stocco, 

Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rudolf Polaco, Sgt. Guiarone Júnior e Walter José de Souza - Valtão. Ficam 

registradas a abstenção da votação do Vereador Maurício Silva e a ausência justificada da votação do Vereador 

Felipe Passos. Colocado em apreciação, foi APROVADO o Projeto de Lei nº 293/16, com votos favoráveis dos 

Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, 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 registradas a abstenção 

do voto do Vereador Eduardo Kalinoski e a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos. 

EMENDA DE REDAÇÃO, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação: APROVADA, com 

votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel 

Bueno, 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 

registradas a abstenção do voto do Vereador Eduardo Kalinoski e a ausência justificada da votação do Vereador 

Felipe Passos. EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira: 

APROVADA, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo 

Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, 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 registradas a abstenção da votação do Vereador Eduardo Kalinoski e a ausência justificada 

da votação do Vereador Felipe Passos. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 420/20, 

do Vereador Pietro Arnaud; 421/20, de todos os Senhores Vereadores; 422, 423, 424, 427/20, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno; 425/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 426/20, do Vereador Felipe Passos; 428/20, do 

Vereador Ricardo Zampieri; 429, 430/20, do Vereador Geraldo Stocco e Indicações nºs 1789/20, do Vereador 

Paulo Balansin; 1790, 1792, 1794, 1795, 1796/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 1792, 1793/20, do 

Vereador Magno Zanellato; 1797/20, do Vereador Felipe Passos; 1798, 1799/20, do Vereador Maurício Silva; 

1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807/20, do Vereador Florenal Silva; 1808, 1809, 1810, 1811, 

1812/20, do Vereador Celso Cieslak; 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822/20, do 

Vereador Ricardo Zampieri; 1823/20, do Vereador Pietro Arnaud. Foi colocado em discussão e votação, tendo 

sido APROVADO Requerimento apresentado pelo Vereador George Luiz de Oliveira, solicitando a inserção em 

Ata, da íntegra do pronunciamento do Vereador Geraldo Stocco e deste que requer, proferidos durante a 

discussão do Projeto de Lei nº 293/16, como seguem: Vereador George Luiz de Oliveira: "Bem, senhoras e 

senhores, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, eu confesso que fui acometido de surpresa até quando vi que 

o projeto figurava na Ordem do Dia, ontem já tomei ciência. Fiquei muito feliz porque este projeto, ele tramitou 

durante muito tempo nesta Casa, por diversas ocasiões nós fizemos reuniões com empresários, nos reunimos 

com o pessoal do Sindicato dos Hotéis, Bares e Similares, nos reunimos com eles que são os maiores 

interessados, eu me refiro aos micro-empresários que tem traillers de lanche aqui na cidade de Ponta Grossa, 

desde, repito, desde dezessete de maio que nós estamos nessa peleia aí, juntamente com o Vereador Mainardes, 

é importante que se diga também, porque esse foi um projeto que foi feito a quatro mãos, eu e o Vereador 

Mainardes enquanto ainda era presidente desta Casa. Apenas um mero detalhe, não tenho nada a ver 

absolutamente com a presidência, mas nesta época nós sentamos, nós conversamos e eu promovi até algumas 
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reuniões, até que o próprio Vereador Mainardes não participou, ele deve ter também feito as suas reuniões, o 

fato é que hoje nós temos a grande oportunidade de regulamentar essas pessoas que estão aqui estão, é uma lei 

bastante complexa, é bastante abrangente, sobretudo é uma lei protecionista. É uma lei que protege aqueles que 

já estão, aqueles que por exemplo, tem um ponto da lei num do seus artigos, que os traillers que venham a se 

instalar a partir de hoje terão que observar uma distância mínima de duzentos metros. Claro, Senhoras e Senhores, 

o futuro a Deus pertence, tudo isso pode ser modificado, só que precisava haver uma lei, precisava haver uma 

regulamentação, nós, Vereador Mainardes, Senhores Vereadores desta Câmara Municipal, nós estamos munidos 

das melhores boas intenções para ajudar essas pessoas, sobretudo porque inclusive na época da campanha 

eleitoral de quatro anos atrás, isso foi uma promessa de campanha do prefeito, do próprio prefeito Marcelo. Na 

verdade, a promessa do prefeito de regulamentar esta profissão foi da primeira eleição, coisa que não aconteceu. 

Em dois mil e dezoito nós trouxemos esse projeto muito bem feito, muito bem estudado, passou pelas mãos de 

várias pessoas para análises técnicas, então nós acreditamos que a lei está redonda, ela não pode estar ótima, mas 

está muito boa e é claro que se nós detectarmos algum problema em virtude de algum parágrafo, alguma coisa 

que possa por ventura trazer uma dúbia interpretação ou que possa trazer algum prejuízo algum das pessoas 

interessadas nesta lei, obviamente que nós temos a oportunidade de a qualquer tempo promovermos alterações 

na lei. Não acredito ser o caso porque a coisa foi feita duma forma muito profissional, o nosso corpo jurídico nos 

ajudou bastante, na época o Doutor Juliano Jaronski, eu lembro também que teve advogado aqui dos 

representantes desses pequenos empresários e também teve a presença muito positiva por parte dos empresários, 

dos comerciantes que no primeiro momento reclamavam bastante de que são prejudicados e nós nem discutimos 

isso, que são mesmos. Só que enquanto não houver uma regulamentação, continua a coisa sendo bagunçada. 

Com a lei aprovada as coisas mudam, porque todos terão direito de ter uma licença, todos terão direito de ter 

uma concessão pública que será renovada anualmente. Todos terão o direito de fazer a sua documentação, a sua 

MEI, pagar os seus impostos em nome da sua empresa. Vão ter a garantia que amanhã, semana que vem, daqui 

um ano permanecerão no lugar e aqueles que estão pensando em chegar, naturalmente vão ter que saber onde 

estão pisando também, que também não é o nosso objetivo transformar a nossa cidade e colocar um carrinho de 

lanche em cada esquina, pelo contrário, porque acaba sendo ruim para todo o mundo, para quem já está e também 

para quem vai entrar. Então nós precisamos alertar as pessoas, hoje, que queiram enfrentar esse ramo de 

atividade, que existe um regramento muito completo, não é para qualquer pessoa lidar, manipular alimentos, não 

é, a questão da pandemia demonstrou para nós que não é que nós somos muito frágeis e não é só o covid-19, tem 

vários vírus circulando. Então nós precisamos naturalmente ter todo o cuidado no que tange a questão da 

segurança alimentar e sobretudo também na questão da vigilância, na questão sanitária, propriamente dita. Então 

a lei, como eu disse, dois anos praticamente, realmente foi necessário, houve muitas controvérsias, houve muitos 

desencontros e até que se deu de um lado e de outro, nós estamos procurando fazer uma lei que contemple 

primeiro essas pessoas que precisam, mas sobretudo para aquelas pessoas que tem um trailler de lanche, que tem 

apenas um. Nós estamos incentivando essas pessoas, aqueles que tem dois, três quatro, obviamente que vão ter 

que escolher a licença que vão querer, também vai ser feita uma análise muito profunda a partir de agora, da 

questão de documentação, já que vai ser concedido um direito para as pessoas. Então aqueles que já estão, eu 

tenho certeza absoluta que hoje devem estar felizes, independentemente do que está acontecendo, porque a coisa 

não está fácil para ninguém, mas pelo menos vem amenizar um pouco essas pessoas que precisam tanto da mão 

forte do Poder Público e nos bastava concluir essa lei, nos bastava aprovar essa lei, como eu tenho certeza que 

vamos aprovar no dia de hoje e na sessão da próxima segunda-feira, em segunda discussão, tenho a impressão 

que o prefeito deve fazer a regulamentação o quanto antes, deve assinar, deve sancionar a lei, até porque senhoras 

e senhores, não podemos mais permitir que cabos de energia cruzem as ruas, as vias da cidade, isso é 

inadmissível, isso não é possível, isso é falta de responsabilidade. Eu não sei porque não fiscalizam, porque nós 

estamos ao lado das pessoas, mas amparar aquilo que está errado nós não podemos fazer, sob pena de sermos 

acusados, de sermos coniventes se alguma coisa acontecer. Então eu vi num caso pontual no dia de ontem, não 

lembro ser foi ontem ou antes de ontem, um cabo de energia cruzando ali a região da Praça Barão de Guaraúna. 

Então não é possível que isso continue acontecendo. Para isso, Senhoras e Senhores, a lei garante que a COPEL, 

com autorização da Prefeitura de Ponta Grossa coloque aqueles postinhos, que coloque o relógio, que coloque 

energia própria para cada um que solicitar nesse local que vai ser demarcado para que as pessoas possam usar. 
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É óbvio que vai ter que ter um horário e as pessoas não vão poder chegar um dia colocar um trailler as cinco 

horas da tarde e no outro dia as oito da noite, não pode de maneira nenhuma. Tem um horário para colocar e tem 

um horário para retirar inclusive, porque alguns desses traillers, eles estão ficando no final de semana e em 

algumas ocasiões acabam por prejudicar o trânsito. Então é trailler, tem que movimentar, não é para deixar fixo, 

embora ele seja, ele vai trabalhar fixo num lugar só, mas ele precisa levar esse trailler todas as noites ou 

madrugadas para o local onde ele guarde e trazer novamente no outro dia. Então tem uma regulamentação muito 

boa, muito abrangente, que sobretudo garante a qualidade dos produtos e dos alimentos, naturalmente se esse 

regulamento for seguido rigorosamente e terá que ser seguido porque por um lado as pessoas vão ficar mais 

tranqüilas, agora aquelas, que são pouquíssimas, que gostam de fazer as coisas meio que de qualquer jeito, essas 

vão ter que se adequar, essas vão ter que ter uma prática diferente no seu estabelecimento comercial. Isso acaba 

naturalmente favorecendo a todo o consumidor final que é o grande objetivo desta lei também dar segurança às 

pessoas que são consumidoras desses lanches, dessas comidas que são comercializadas nas principais vias da 

cidade e tem se espalhado por todos os bairros também. Faz parte do cenário da cidade, faz parte duma realidade. 

Tem incrementado naturalmente a questão de empregos que acaba gerando, um ou dois empregos diretos, cada 

um desses traillers, então eu me arrisco a dizer que nós temos hoje mais de trezentas pessoas ou mais de trezentas 

famílias que sobrevivem. Então era chegada a hora realmente do Poder Público pensar e fazer algumas coisas 

por essas pessoas. Então eu quero parabenizar o Vereador Sebastião Mainardes que se não me falha a memória, 

em dezesseis anos juntos de Câmara, quase dezesseis anos, eu acredito que foi o primeiro projeto que nós fizemos 

juntos, ele já fez vários projetos interessantíssimos eu também, mas um projeto dessa magnitude é a primeira 

vez e um projeto que vale você estar aqui, vale um mandato, Vereador Pietro, porque você está ajudando a 

trezentas pessoas a manterem as suas famílias e votar num momento como esse que é de extrema importância, 

porque nós estamos trazendo algum tipo também de alento, algum tipo de expectativa boa no futuro para essas 

pessoas que também estão sendo prejudicadas pela pandemia, obviamente porque todo o mundo sabe que o 

movimento caiu para todo o mundo e para esses traillers de lanche, para essas pessoas que sustentam suas 

famílias ou que empregam outras tantas, também a coisa pegou, o movimento deles também caiu 

consideravelmente e uma coisa dessas hoje feita por esta Câmara Municipal, acaba, como eu disse, trazendo até 

uma tranqüilidade maior no que tange ao futuro dessas pessoas, porque essa crise sanitária que o mundo atravessa 

vai passar e eles, quando tudo isso passar estarão já numa situação já bem melhor já a partir de agora, porque 

terão o direito de ter a sua licença, repito, renovada a todo o ano e com isso nós queremos que fiquem só as 

pessoas sérias e as pessoas que realmente trabalham com responsabilidade, que se especializaram naquilo que 

fazem e que seguem rigorosamente as normas da Vigilância Sanitária, no que tange a questão de armazenamento 

e manipulação. Então eu gostaria só de deixar registrado isso e mais uma vez a importância, a mudança que vai 

ter a vida dessas pessoas, porque eles poderão ser considerados a partir de hoje de forma oficial, ou melhor, 

quando for sancionada a lei, eles poderão ser considerados oficialmente micro-empreendedores através dos seus 

traillers de lanche que eles tem muitos aí que já tem uma estrutura melhor do que o outro, mas eu vejo assim que 

na média todos procuram respeitar aquilo que a lei sanitária manda. De qualquer forma, aqueles que precisam 

reajustar alguma coisa terão a oportunidade. Terão que regularizar o trailler se tiver com documentação atrasada. 

Tudo isso vai naturalmente fazer parte do play list aí que vai ter que ser seguido por essas pessoas que a partir 

de agora terão regramento, terão as suas responsabilidade como sempre tiveram, mas agora terão de forma oficial 

essa responsabilidade e terão também os direitos que a lei prevê para esse tipo de trabalhador de caráter, de certa 

forma até então, alguns chamam de autônomos, mas eu vou chamar de micro-empreendedor mesmo e realmente 

tomara que essa lei venha de encontro com os anseios de todos, que venha a beneficiar a todos e que eles a partir 

de agora só prosperem e aqueles que não estão trabalhando em conformidade com a lei, que se adequem o quanto 

antes para que não exista nenhum problema. Aquilo que eu prometi em campanha, que o Vereador Mainardes 

também prometeu em campanha nós estamos aqui cumprindo com essa lei agora que eu tenho certeza vai ser 

aprovada nesta tarde e eu agradeço já a todos e também aproveito para parabenizar todos os proprietários de 

traillers de lanche da cidade, de food trucks, todos eles o nosso cumprimento, parabéns, conseguimos vencer 

mais essa juntos, tenho certeza absoluta". Vereador Geraldo Stocco: "Muito boa tarde Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, toda a imprensa, as pessoas que nos acompanham. Senhores, com muito respeito venho a 

falar sobre esse projeto, um projeto extenso, Vereador Magno, investi bastante tempo nele ontem quando recebi 
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ele na Ordem do Dia, hoje pela manhã conversei com três proprietários e proprietárias de lanches que não sabiam 

desse projeto, alguns trabalham a três anos outras a quatro anos na cidade já e não tinham conhecimento. Enviei 

para eles, discordaram, concordaram em vários pontos, discordaram de muitos pontos, vários pontos. Antes de 

mandar para eles, Vereador Florenal, eu já particularmente não concordo com vários pontos desse projeto, eu 

acho que não é o momento pertinente da aprovação deste projeto. Nós estamos em um momento de pandemia, 

nós estamos em um momento de crise, Vereador Ricardo Zampieri. Ele projeto, ele deve ser remodelado, esse 

projeto não vem de encontro, com todo o respeito, esse projeto, ele não vem de encontro a nossa cidade. Esse 

projeto, se aprovado hoje, Senhores Vereadores, Vossas Excelências vão estar colocando taxas, vão estar 

colocando obrigações, vão fazer os traillers serem pintados, vão fazer os traillers, ter que fazer investimentos 

nos traillers, tem vários pontos, dificulta o trabalho dessas pessoas. Então nós estamos num momento que sim, 

nós temos que regularizar, nós temos que deixar isso de maneira correta, mas não necessariamente dessa maneira. 

E é com muito respeito que eu falo isso de maneira técnica, Vereador Dr. Magno, Vossa Excelência entende de 

economia, entende de saúde, entende que a situação da economia está difícil, se esse projeto for aprovado da 

maneira que está, taxas irão ser aplicadas nessas pessoas. O próprio Vereador George falou que eles vão ter que 

regularizar a situação perante a Prefeitura. Já imaginou ter que desligar a luz, ter que esperar uma licença da 

Prefeitura para ter a luz de novo, eles vão ter que ficar quantos dias sem trabalhar? Honestamente eu acho que 

não é o momento, eu adianto, eu acho que não adianta pedir vistas de quinze dias, acho que esse projeto tinha 

que ser segurado, esse projeto deve ser emendado, o Vereador Rudolf comenta isso também, o Vereador 

Vinícius, o Vereador Pietro. Eu acho que nós devemos segurar esse projeto para até o final do ano, para até o 

ano que vem quando a situação estiver melhor. Vossa Excelência, Vereador Florenal, que acabou de balbuciar 

fora do microfone, não leu o projeto, porque se lesse ia entender vários pontos. Então respeita quando a gente 

fala aqui. Eu concedo aparte ao Vereador Celso, mas antes disso eu já peço quinze dias de vistas. Não, então 

concedo aparte ao Vereador Celso (...). Obrigado pelo aparte, Vereador Celso, com  certeza ninguém é contra 

pessoas, trabalho, etc, pessoa de traillers, justamente por isso que eu acho que nós temos que ser um pouco mais 

cautelosos para aprovação desse projeto. Não é hora de obrigar o empresário ou a empresária a pintar o trailler, 

não é hora de mandar o empresário comprar galão de cinqüenta litros para reservar água etc. Não é hora de 

mandar ele fazer vários investimentos. A questão dos duzentos metros, muita gente concorda, muita gente 

discorda, eu acho que não é o momento, já que está desde dois mil e dezesseis, quando eu pelo menos nem era 

vereador, eu acredito que nós temos que ser cautelosos, não colocar taxas, não colocar gastos e investimentos 

novos em cima dessas pessoas, honestamente. Eu concedo aparte ao Vereador Rudolf (...). Senhores, é muito 

difícil às vezes debater tecnicamente, mas Vereador George, acho que Vossa Excelência poderia ter respeito 

com esse Parlamento, na sessão passada Vossa Excelência esperneou com relação a um pedido de vistas, então 

eu acho que é muito pertinente Vossa Excelência respeitar... Eu agradeço Presidente, nós estamos finalizando 

já, eu solicito quinze dias de vistas, porque nós precisamos legislar para a cidade, nós não podemos querer fazer 

um projeto de lei para agradar três amigos e sair por aí soltando foguetes. Obrigado Presidente". Vereador George 

- Questão de Ordem: "Eu quero que conste em Ata, o que disse, as bobagens que foram faladas aqui pelo 

Vereador Geraldo, eu não entendo o Vereador Geraldo às vezes parece que ele sara e fica louco de novo, não dá 

para entender. Ele não sabe nem o que ele está falando, esse que é o problema, nós estamos discutindo desde 

dois mil e dezesseis, agora é uma vergonha um vereador chegar aqui e falar que agora ele resolveu apresentar 

uma emenda, ele não sabe que nós estivemos reunidos com todas as pessoas que representam... Senhor 

Presidente, só quero que seja anotado... Eu só gostaria que ficasse colocado que o Vereador Geraldo não deve 

estar certo do juízo porque ele está querendo dar ordens, ele não tem esse direito, sabe como? Ele, quer, 

coitadinho quer aparecer porque ele está desesperado, deixa ele aparecer, vamos lá, vamos discutir as vistas". 

Vereador Geraldo Stocco - Questão de Ordem "Obrigado pela palavra Presidente, eu quero que conste em Ata 

as palavras do Vereador George me chamando de louco, sem juízo e presidente, prezando pela saúde de todos 

eu gostaria que Vossa Excelência pedisse para o Vereador George não retirar mais a máscara, fazendo o favor. 

Temos pessoas de risco aqui na família, eu gostaria disso, fazendo o favor". Vereador George Luiz de Oliveira 

- Pedido de Vistas "Bem essas vistas eu acho totalmente descabidas, eu quero pedir licença ao Vereador Geraldo 

Stocco para eu retirar minha máscara, eu estou aqui no meu lugar, longe dos demais parlamentares, se o senhor 

não se incomodar, é claro. Quero dizer também que não entendi a postura do Vereador, muito embora a opinião 
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dele não me interessa em nada, só que eu preciso dizer que ele tem que ter educação com as pessoas, eu sou avô, 

sou pai de família, vou agüentar um moleque me chamando atenção? Para mim colocar a máscara e tentando 

desvirtuar a coisa? Eu não sei quem o Vereador Geraldo representa neste teatro, mas certamente não são os 

empresários, ou melhor, as pessoas que mais precisam que essa lei seja aprovada. Como bem disse o Vereador 

Mainardes, isso já vem sendo discutido de longa data. Agora não tenho culpa se o vereador não tem interesse de 

estudar as matérias. Eu não tenho culpa se o vereador não tem disposição para ler os projetos, se informar e daí 

trazer uma confusão deste tamanho, descabida, não há necessidade disso. Eu acho que nós vivemos um momento 

tão chato, tão conturbado aqui na câmara e agüentar um menino desses falando bobagens aqui que nós não somos 

obrigados a agüentar. Então é bom que as pessoas vejam bem e eu quero chamar a atenção agora daqueles que 

estão nos acompanhando que já mandei mensagem a eles e sabem que o Vereador Geraldo está trabalhando 

contra eles. Ele disse que nós representamos dois ou três mas ele falou em nome de dois ou três, só pegar a 

gravação, o vereador fala bem assim, abre aspas, eu conversei com dois ou três hoje, me falaram isso, fechas 

aspas, Vereador Geraldo. Então não adianta vereador o senhor estar brabo aí coisa e tal, não tenho culpa da sua 

situação política partidária. Cada um tem que cuidar da sua eleição, quem for candidato. Não adianta agora, 

porque marmelada na hora da morte mata. Então o senhor é cheio das ameaças, gosta de encontrar a gente nos 

corredores e querer intimidar porque é grandão, grande coisa.Senhor Presidente, eu queria só que o garoto ficasse 

em silêncio agora e ficasse com a boca fechada, porque quando ele estava tagarelando eu fiquei quieto. Então eu 

só quero dizer para o Vereador Geraldo, graças a Deus seu pai se foi que ele deixou educação, foi um grande 

homem, só que o senhor não honra. O senhor querer trabalhar contra as pessoas que trabalham nas ruas com sol, 

com chuva, com frio e dizer que falou com dois ou três, Vereador, é uma vergonha. O senhor hoje se mostra ser 

uma pessoa que é contra o povo trabalhador da cidade. Mas o que eu quero dizer também é que eu rogo aos 

Senhores Parlamentares, sei que o Vereador Pietro, por uma questão elegante de partido deve votar junto com o 

Vereador Geraldo até para não dar mal estar. Imaginem se o homem briga comigo que estou para lançar um 

apoio ao candidato a prefeito dele, imagine o que ele não faz com as pessoas que estão longe dele? Então a 

pessoa realmente que eu me surpreendo com Vossa Excelência a cada dia que parece que está calmo e de repente 

fica estressado de novo e eu quero lamentar. Mas eu quero falar mesmo daquilo que interessa, é do trabalho que 

o Vereador Mainardes fez junto comigo que não pode ser desqualificado por alguém que não sabe nem sequer 

do que está falando. Então nós precisamos deixar muito claro que o vereador em questão não sabe nem sequer 

do que fala. Então primeiro ele precisa se localizar, quero até repercutir isso nas minhas redes sociais, que o 

Vereador Geraldo Stocco está contra todo o pessoal de trailler de lanche da cidade, não quer aprovar o projeto e 

pior do que isso, pede umas vistas ridícula de um projeto que está aqui nesta Casa desde dois mil e dezesseis. Eu 

quero saber qual é a justificativa de um vereador que está aqui a quatro anos praticamente tem para retirar um 

projeto desses, que só beneficia o povo trabalhador e que eu fui muito claro e enfático em dizer se tiver qualquer 

coisa que não contemple os trabalhadores, ao longo do tempo, nós teremos a humildade, ou os próximos 

vereadores, a próxima câmara, poderão fazer modificações. Agora é um crime, uma demagogia descabida querer 

lucrar em cima disso, ele quer reunir o pessoal dos traillers para lucrar politicamente. Faça isso de hoje até 

segunda-feira quando nós vamos votar em segunda discussão. Mas eu peço, Senhoras e Senhores, um projeto de 

quatro anos, todo o mundo viu o destempero do vereador, todo o mundo viu este vereador me atacando, todo o 

mundo viu ele defendendo dois ou três, todo o mundo viu que ele está contra o pessoal dos traillers da cidade e 

todo o mundo viu que nós fizemos um projeto com o Vereador Mainardes que é uma das pessoas que mais tem 

credibilidade nesta Casa, pelo menos para mim e para mim é uma honra apresentar um projeto junto com ele. E 

fizemos com todo o carinho para contemplar a todos. Então não posso permitir que essa pessoa desqualifique 

nosso trabalho, muito obrigado a todos". Vereador George Luiz de Oliveira - Aparte ao Vereador Valtão "bem, 

eu só quero então esclarecer, porque assim que a gente tem que fazer, esclarecer, não adianta bater no peito, 

querer fazer demagogia, não é isso senhoras e senhores, está escrito aqui olha, o projeto 293/16 ganhou emenda 

modificativa, talvez essa parte o Vereador Geraldo não tenha lido, talvez, mas está aqui olha, eu não lhe 

perguntei, eu falei que talvez o senhor não tenha lido, eu não lhe perguntei, o número de permissões já expedidas 

para o local é de duzentos metros e outros espaços já permitidos pelos estabelecimentos que comercializem 

alimentos similares, aos que o permissionário pretenda vender, assim como o horário pretendido para a atividade. 

Então aqui está ficando muito claro, Vereador Valtão, que aqueles que já estão ficam com as licenças com direito 
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adquirido. Se nós aprovarmos agora e quando sancionar, ficam com seus direitos adquiridos. Por exemplo, tem 

um trailler na frente  da Panificadora Vila Velha, ele sai de lá? Não, mas não pode ir mais ninguém encostar lá, 

vai ter que encostar duzentos metros só que só com autorização aí da Prefeitura, é assim que vai ser feito. Então 

vai garantir aqueles que já estão, já estão cadastrados para quem ainda não sabe, Vereador Geraldo, já estão 

cadastrados todos. Sabemos o número exato de quantos são, sabemos onde moram, sabemos a renda per capita 

deles, sabemos tudo, sabe, que nós somos inteligentes e não ficamos brigando aqui à toa. Então só para explicar, 

é isso, Vereador Valtão, Vereador Celso, mais trinta segundos. Parágrafo Único, os traillers já instalados que 

comercializam produtos antes da entrada em vigor desta lei, terão preferência da localização da permissão de 

uso, considerada a regra prevista no inciso do caput deste artigo, o que quer dizer? As pessoas estão garantidas 

e os comércios que já estão adaptados a esta realidade, Vereador Valtão, nós não podemos agora chegar e 

arrancar quem está. Quem está fica e quem vir a partir de agora, é considerado ilegal se não vir retirar uma ordem 

na Prefeitura. Como o momento é de crise, por isso é que nós resolvemos apresentar neste momento, é pena que 

alguns a gente precise desenhar, mas eu sei que Vossa Excelência entendeu, muito obrigado". Vereador Geraldo 

Stocco - Pedido de Vistas "Obrigado pela palavra Presidente. Senhores, eu respeito o Vereador Mainardes e 

Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe disso, eu respeito o trabalho que Vossa Excelência tem nesta Casa, o 

projeto está aqui desde dois mil e dezesseis, poderia, se fosse tão bom assim, se fosse tão salvador da pátria ele 

teria sido votado antes e aprovado antes. O projeto senhores, vejam como o ego das pessoas é algo impressionante 

e algo a ser estudado. Eu elogiei o projeto aqui e falei que existem pontos que devem ser melhorados. Em 

momento algum eu falei que esse projeto é ruim, mas não sei, parece que se o projeto não for aprovado agora eu 

não vou poder pedir voto das pessoas que eu prometi esse projeto, entendem? É isso que está acontecendo. 

Senhores, eu acredito que a gente tem que ser humilde, nada é tão bom que não possa sem melhorado, Senhores. 

Esse projeto é bom, mas pode ser melhorado. Em tempos de crise, justamente por conta disto que nós não 

devemos aprovar este projeto. Este projeto vai trazer taxa, esse projeto vai dificultar, a pessoa vai ter que vir na 

Prefeitura para pedir luz, a pessoa vai demorar, não vai ser da noite para o dia senhores. Vossas Excelência são 

vereadores, claro, muitas coisas acontecem na Prefeitura da noite para o dia, mas solicitações, energia, Vossa 

Excelências sinceramente acham que vai ser assim, rápido? A pessoa vai perder tempo. Esse projeto é bom, tem 

pontos positivos, mas tem pontos negativos. Agora o Vereador George nunca, parece que em todos esses anos 

que está aí nunca foi confrontado, não sabe, é uma pessoa que não sabe ouvir não. Agora Vossa Excelência tem 

que ter coragem para dizer que eu, para falar da minha pessoa, Vossa Excelência me chama de destemperado, 

Vossa Excelência citou o meu pai em discurso de Vossa Excelência. Eu não tenho palavras para Vossa 

Excelência. Eu quero que o senhor tente a sorte de falar que eu sou contra os traillers da cidade de Ponta Grossa. 

Eu quero que Vossa Excelência tente essa sorte, porque Vossa Excelência no discurso acabou de falar que eu 

sou contra, que eu sou contra esses trabalhadores. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma Senhores 

Vereadores, eu fico chateado em não discutir tecnicamente um projeto. Eu fico chateado em ter que me desviar 

de um vereador que veio correndo atrás de mim, sabe-se Deus lá para falar o que, para ameaçar o que. Eu não 

sou desses que Vossa Excelência enquadra num canto e oferece alguma coisa. Eu não sou desses não. (Vr. 

George - Senhor Presidente, eu quero que conste em Ata por gentileza esse absurdo que ele falou...) Senhor 

Presidente, eu estou terminando a minha fala, fazendo o favor, eu estou terminando a minha fala. Como eu falei, 

esse projeto é bom, existem pontos positivos, existem pontos negativos e com toda a humildade, eu sou uma das 

pessoas aqui que mais defende que nós temos que conversar com as pessoas. Se nós esperamos desde dois mil e 

dezesseis esse projeto ser aprovado, eu não tenho medo de esperar mais uns meses para aprovar esse projeto. Eu 

não tenho medo de vereador gritando na minha orelha, eu não tenho medo. Dessa maneira ele deslegitima esta 

Câmara Municipal, gritando, ele acha que vai aprovar o projeto. Eu lamento porque o vereador Mainardes faz 

parte deste projeto e este projeto, como eu falei, tem muitos pontos positivos e eu respeito Vossa Excelência, 

Vereador. Só que falar dessa maneira, usar essas palavras, citar a minha família para tentar me deslegitimar, 

Vereador? Vossa Excelência é pai, Vossa Excelência é avô e deveria se portar como tal, obrigado pela palavra". 

Manifestaram-se no horário destinado ao PEQUENO EXPEDIENTE os Vereadores DANIEL MILLA 

FRACCARO: Para explanar o projeto de lei que foi aprovado de antemão, 293/16, parabenizando aos autores 

pelo avanço do mesmo, destacando que todas as categorias alimentares estavam ansiosas, sendo pessoas que 

gostariam de suas regulamentações e ter o direito de estar nas vias públicas. Destacou que durante os mandatos 
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que está na Casa, debateram inúmeras matérias e o referido projeto vem ao encontro de uma necessidade de 

pessoas, justamente na época de pandemia em que há necessidade de higienização daqueles que manipulam 

alimentos na cidade, considerando que o setor que está exercendo as fiscalizações não consegue cobrar tal 

atribuição em função de não se ter uma lei específica, acabando dificultando a ação correta do Município e dos 

empresários que trabalham de forma regular e dos parâmetros necessários. O que o fez inserir o mesmo na Ordem 

do Dia é em função de que pessoas que estão devidamente regulamentados reclamaram que algumas que não 

tinham tais condições estavam armazenando carnes em desobediência da legislação específica. VEREADOR 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Agradeceu a sensibilidade dos vereadores que votaram favoravelmente, 

permitindo a aprovação do Projeto de Lei nº 293/16, cumprimentando e parabenizando aos que exercem 

atividades com traillers, food trucks, destacando os quatro anos de luta, relatando que realizaram audiência 

pública, reuniões com sindicato de hotéis, bares e similares. Disse ainda que atenderam o pessoal do Convention 

Bureau e todos os interessados que foram convidados a vir à esta Casa, destacando que será grande notícia que 

irão receber com a tranqüilidade em ter seus locais fixos de trabalho. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para 

afirmar que respeita a presidência, e que não cobrou o mesmo quanto ao projeto dos estagiários, não quis expor, 

mas defender esta Casa, ao fato de presenciar o Senhor Prefeito Municipal mentir nas rádios que os salários dos 

mesmos não estava sendo pago de maneira normal por culpa dos vereadores. Outro assunto, para dizer que viu 

a politicagem que o Vereador George queria fazer e conseguiu, através do Projeto de Lei nº 293/16, onde tem a 

consciência tranqüila, apesar de estarem em poucos na Casa no momento, onde está preocupado se a matéria for 

sancionada em tempos de pandemia, onde algumas taxas e obrigações serão impostas à essas pessoas. Votou 

favoravelmente ao mesmo com a idéia de realizar emendas tão logo seja sancionado, para poder regularizá-lo. 

Rebateu-se das acusações recebidas por parlamentar, onde precisam ser técnicos, enquanto seu trabalho é sério. 

Não havendo mais vereadores inscritos para o Pequeno Expediente, o Senhor Presidente encerrou a presente 

sessão, convocando outra para o dia vinte e quatro do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, 

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

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

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

dezenove de agosto de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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