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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 24/08/2020 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK   

DANIEL MILLA   

DIVO   

MINGO   

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 

Representante da Academia Pontagrossense de Letras e Artes utilizou a Tribuna para abordar sobre o 

concurso: “Ponta Grossa qual é a sua saudade?”. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: parabenizou toda a equipe da Família Acolhedora e salientou sobre a 

Represa do Alagados, destacando sobre suas turbinas e armazenamento. Lamentou sobre o estado dos rios do 

Paraná, ponderou sobre os dias de chuvas que aconteceram, mas que ainda não foram suficientes e comentou 

sobre as várias cidades da região metropolitana de Curitiba que estão fazendo revezamento de água, frisando 

que não podemos deixar isso acontecer em nossa cidade. Declarou que a água é uma riqueza e deve ser bem 

cuidada, ressaltando que continuará batalhando para que nossa cidade tenha água, e comunicou que irá 

conversar com o Prefeito Marcelo Rangel, a Sanepar e a Copel também. Afirmou que não existe só o Covid-

19, há outras doenças que estão deixando pessoas doentes e dispôs sobre as cirurgias que precisam ser feitas, 

realçando que precisamos ver as situações dos hospitais para que essas cirurgias sejam feitas logo. Informou 

que irá conversar com o Prefeito e o comitê de crise sobre a volta dos jovens à igreja e aumentar a idade para 

que mais idosos possam também frequentar. Parabenizou o pessoal da Guarda Municipal, registrou que tem 

orgulho de ser policial e pronunciou que temos que valorizar nossos agentes de segurança. 
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VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: pontuou sobre uma reunião em que participou, relacionada 

ao projeto de colocação de câmeras, mencionou sobre os gastos disso, frisando que esse dinheiro deveria ser 

utilizado de outra forma e afirmou que a vigilância não tem sala na Prefeitura. Enfatizou sobre o carnaval, 

salientou sobre a Guarda Municipal e alegou que na próxima eleição a bandeira dele é branca e azul. Declarou 

que o Prefeito Marcelo Rangel não tem feito muitos esforços em Ponta Grossa porque não tem mais dinheiro, 

observou que o Prefeito, a cada dia, traz mais pânico a nossa cidade e registrou que a secretária de saúde não 

fala mais nada. Comentou sobre os horários de funcionamento do comércio e pronunciou que as ações do 

Prefeito são irresponsáveis e trazem mais aglomerações. Deixou claro que não respeita o toque de recolher do 

Prefeito e abordou sobre a aglomeração no Hospital da Criança, destacando que devem multar todas as pessoas 

que estavam presentes. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: relatou sobre a reunião que o Vereador George Luiz de Oliveira 

mencionou, destacando que é melhor rejeitar o projeto nesse momento, observou que muitos Vereadores 

apoiam a Guarda Municipal e assim solicitou à eles para também apoiarem a incorporação do adicional dos 

policiais. Declarou não conseguir falar com o Prefeito Marcelo Rangel, pois foi bloqueado por ele em suas 

redes sociais e afirmou que o Governo deve cumprir com o que promete, realçando que a Guarda Municipal 

merece os parabéns, mas também que as leis sejam cumpridas. Registrou estar chocado com certos documentos 

que recebeu, referentes a pavimentação de ruas que estão paralisadas por falta de empenho de verba, ressaltando 

que não foi empenhado para não comprometer o orçamento que não tinham. Cedeu a palavra ao Vereador 

Eduardo Kalinoski que dispôs que fala frequentemente sobre essa situação. O Vereador Pietro Arnaud 

evidenciou reconhecer o trabalho do Vereador Eduardo Kalinoski e comunicou que o Prefeito precisa arrumar 

a casa para o próximo Prefeito pegar, sendo isso um ato de responsabilidade. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR DR. MAGNO: pronunciou sobre o Covid-19 em nossa cidade e declarou que o Prefeito Marcelo 

Rangel mencionou sobre uma máquina que receberíamos, relacionada a esse vírus. Pontuou sobre o horário de 

funcionamento dos estabelecimentos, evidenciou que agora estamos em uma situação complicada, com mais 

casos e comentou sobre medicações e pacientes. 

VEREADOR JORGE DA FAMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: enfatizou sobre a Guarda Municipal, destacando sobre o plano de 

carreira deles e alegou que a Câmara sempre estará favorável a esses assuntos. Apontou sobre sua moção de 

apelo ao Poder Executivo, relacionada ao pessoal que trabalha no setor da cultura e solicitou para que todos os 

Vereadores possam apoiar essa moção. Cedeu a palavra ao Vereador Geraldo Stocco que parabenizou o 

Vereador Sargento Guiarone por levantar esse tema, registrou que há muitas pessoas capacitadas que estão 

passando por dificuldades e parabenizou a Secretaria de Cultura que também está correndo atrás de auxílios. 

O Vereador Sargento Guiarone ponderou que o dinheiro que já chegou ou chegará aos cofres públicos também 

possa ser empregado nessa área e concluindo sua fala, parabenizou a Guarda Municipal, realçando que a cada 

dia está mais difícil de trabalhar nessa área. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: mencionou sobre as alegações feitas por Jocelito Canto em seu 

programa, sobre ter equipamentos em um Hospital e não os colocarem em funcionamento, ser o mesmo que 

não ter, destacando concordar com ele. Informou que irá fazer um encaminhamento à Secretaria de Saúde, 

questionando o porquê dos equipamentos do Hospital da Criança ainda não estarem operando, afirmou que 

isso é algo que deve ser esclarecido e registrou que, durante todo esse tempo de pandemia, a população de 

Ponta Grossa nem sabe quem é a secretária de saúde. Evidenciou que ano que vem já assumirá outro Prefeito 

com várias dificuldades, devido a falta de responsabilidade do atual gestor, principalmente em relação às 

finanças e declarou ficar preocupado por ter colegas na Câmara, que são candidatos à Prefeito, e não vê 

pronunciamento sobre o que vai acontecer com as finanças do Município a partir do ano que vem, frisando 

achar importante que os vereadores pré candidatos se pronunciem sobre esse assunto. Abordou sobre as 

pavimentações das ruas que estão paralisadas, por não terem empenho e reforçou o que o Vereador Pietro 

Arnaud alegou, de que não se deve empenhar o que não tem recurso. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 24/08/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 1 ABSTENÇÃO 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 1 ABSTENÇÃO 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
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DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 153/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MAURO DALTRO BASTOS. 

 

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

                         CECE     - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

Projeto de Lei Ordinária nº 184/2020: 

Denomina de Doutor BARTHOLOMEU LISBOA a Rua “D” do Loteamento Campo Real, Bairro Cará-Cará, 

nesta cidade. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 188/2020: 

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração dos Orçamentos do Município para o exercício de 

2021. 

 

 PARECERES: CFOF - Recomenda a aprovação do Projeto e da EMENDA MODIFICATIVA  

                                           a ele apresentado 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

 

MOÇÕES 

 

Nº 431/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 432/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 433/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE APELO 
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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. 

 

Nº 434/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 435/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 436/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Senhor ADELAR GARCIA DAS CHAGAS, pelos relevantes serviços prestados em favor de toda 

comunidade princesina ao longo de 30 anos. 

 

Nº 437/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Senhor BERNARDO NABOZNY, pelos relevantes serviços prestados em favor de toda 

comunidade princesina. 

 

Nº 438/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APELO 

Ao Prefeito Municipal para que sejam reabertas as pistas de skates no âmbito Municipal, respeitando todas as 

normas de combate ao Covid-19. 

 

Nº 439/2020 do Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA,  

MOÇÃO DE APELO 

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.  

 

Nº 440/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  
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Nº 441/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser concedida a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA, na 

pessoa da Presidente Dra. Rubia Carla Goedert, pelo belíssimo trabalho 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.  

 

Nº 442/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE REPÚDIO 

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.  

 

Nº 443/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 444/2020 do Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 445/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 446/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

 
MOÇÕES APROVADAS – 16 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 

FELIPE PASSOS: 1 

GERALDO STOCCO: 4 

MAURÍCIO SILVA: 2 

RUDOLF POLACO: 1 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 2 

RICARDO ZAMPIERI: 5 

 

 

INDICAÇÕES 

 



 

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

 

Nº 1824/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

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

competente da Municipalidade, a manutenção das galerias de águas pluviais localizadas na Rua Padre Antônio 

Darius, localizada no Jardim Pontagrossense em Uvaranas (próximo ao grêmio recreativo). 

 

Nº 1825/2020 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 reposição da lombada na Rua 

Leopoldo Fróes em frente ao número 212 - Uvaranas. 

 

Nº 1826/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico  à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento  

interno, após a manifestação  do  Soberano Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito 

Municipal  a  sugestão  de  providências  objetivando  os  reparos  e  manutenções  na  Rua: Parque do Iguaçu 

- Gralha Azul - Contorno, nesta cidade. 

       

Nº 1827/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico  à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento  

interno, após a manifestação  do  Soberano Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito 

Municipal  a  sugestão  de  providências  objetivando  os  reparos  e  manutenções  na  Rua: Buraco do Padre - 

Gralha Azul - Contorno, nesta cidade. 

       

Nº 1828/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico  à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento  

interno, após a manifestação  do  Soberano Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito 

Municipal  a  sugestão  de  providências  objetivando  os  reparos  e  manutenções  na  Rua: Morro do Cristo - 

Gralha Azul - Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1829/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico  à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento  

interno, após a manifestação  do  Soberano Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito 

Municipal  a  sugestão  de  providências  objetivando  os  reparos  e  manutenções  na  Rua: Botuquara - Gralha 

Azul - Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1830/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico  à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento  

interno, após a manifestação  do  Soberano Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito 

Municipal  a  sugestão  de  providências  objetivando  os  reparos  e  manutenções  na  Rua: Recanto dos 

Papagaios - Gralha Azul - Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1831/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico  à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento  

interno, após a manifestação  do  Soberano Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito 

Municipal  a  sugestão  de  providências  objetivando  os  reparos  e  manutenções  na  Rua: Palácio dos 

Diamantes - Gralha Azul - Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1832/2020 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 com a colocação de fresado na Rua Major Sólon -  Nova Rússia,  nesta cidade 

 

Nº 1833/2020 do Vereador FELIPE PASSOS, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

para que Sua Excelência providencie o envio de documentação oficial dirigida ao Deputado Estadual Emerson 
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Bacil (PSL), a transferência de 01 (um) TRATOR AGRÍCOLA, para as localidades rurais em Ponta Grossa 

.Em Reunião com o Deputado Estadual, ficou acordado que este disponibilizará um trator patrola para o 

município. 

 

Nº 1834/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Patrolamento e cascalhamento da Rua Itapetininga, 

Uvaranas. 

 

Nº 1835/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência a notificação da PGA - Ponta Grossa Ambiental S/A para que 

realize a coleta regular de lixo doméstico na Rua Itapetininga em Uvaranas. 

 

Nº 1836/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Alfredo Sirkoski, 

Jardim La Fiori. 

 

Nº 1837/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Alfredo Rodrigues, 

Jd. Primor. 

 

Nº 1838/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Arnaldo Teixeira, 

Jardim La Fiori. 

 

Nº 1839/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Cesar Hadad, Jardim 

La Fiori. 

 

Nº 1840/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Fermiano Onofre 

Coelho, Jardim La Fiori. 

 

Nº 1841/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 
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da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Jose Antonio Primor, 

Jardim La Fiori. 

 

Nº 1842/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Jose Sales Rosa, 

Jardim La Fiori. 

 

Nº 1843/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Luciano Spinardi, 

Jardim La Fiori. 

 

Nº 1844/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Maria de Lourdes 

Primor, Jardim La Fiori. 

 

Nº 1845/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Naldi Teixeira, Jardim 

La Fiori. 

 

Nº 1846/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Ramilia Ferreira 

Lima, Jardim La Fiori. 

 

Nº 1847/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco ao longo da Rua Virginia Medeiros 

Sirkoski, Jardim La Fiori. 

 

Nº 1848/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD,  Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

departamento competente da Municipalidade, o conserto e manutenção completos, incluindo a realização de 

patrolamento e cascalhamento na Rua Colômbia, localizada na Ronda. 

 

Nº 1849/2020 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 o serviço de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Aracy Moraes de 

Rodrigues, no Cará-Cará 
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Nº 1850/2020 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   aplicação de fresado ou cascalhamento na  Rua Duarte da 

Costa,Uvaranas,  nesta cidade. 

 

Nº 1851/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

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

departamento competente da Municipalidade, o conserto e manutenção completos, incluindo a realização de 

patrolamento e cascalhamento na Rua Frei Leandro do Sacramento, localizada na Ronda. 

 

Nº 1852/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

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

departamento competente da Municipalidade, o conserto e manutenção completos, incluindo a realização de 

patrolamento e cascalhamento na Rua Alceu Dejar Marquês Guimarães, localizada na Ronda. 

 

Nº 1853/2020 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   aplicação de fresado ou cascalhamento na  Rua República da 

Argentina,Órfãs,  nesta cidade. 

 

Nº 1854/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

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

competente da Municipalidade, a execução de pavimentação asfáltica na via de continuação da Rua Hercílio 

Arnaldino Rosa, localizada no Jardim Barreto (próximo ao lago de Olarias). 

 

Nº 1855/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com a Urgência os Serviços  de Recuperação do Pavimento na Rua José 

Ferreira de Menezes, Núcleo Pitangui. 

 

Nº 1856/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Recuperação do Pavimento do trecho Pavimentado 

da Rua Andrade Neves, Uvaranas. 

 

Nº 1857/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Recuperação de Pavimentação da Rua Alda Eberte, 

Núcleo Pitangui. 
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Nº 1858/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buracos na Rua Frederico Bahls, Centro. 

 

Nº 1859/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Ponta Grossa 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 o Patrolamento,  

Cascalhamento e colocação de Manilhas na Rua Alagoas, Bairro Olarias, no trecho compreendido entre a Rua 

Domício da Gama e Rua Guatemala. Esta reivindicação é justa e atende a necessidade de segurança e acesso 

dos moradores .  Essas são as razões pelas quais apresentamos esta Proposição, aguardando a compreensão e 

apoio dos Nobres Pares. 

 

Nº 1860/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Ponta Grossa 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  limpeza e 

patrolamento na Rua Bento do Amaral, na altura do nº 237. Esta reivindicação é justa e atende a necessidade 

de segurança e acesso dos moradores .  Essas são as razões pelas quais apresentamos esta Proposição, 

aguardando a compreensão e apoio dos Nobres Pares. 

 

Nº 1861/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

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

departamento competente da Municipalidade, o conserto e manutenção completos, incluindo a realização de 

patrolamento e cascalhamento na Rua Buraco do Padre, localizada na Gralha Azul.  

 

Nº 1862/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

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

departamento competente da Municipalidade, o conserto e manutenção completos, incluindo a realização de 

patrolamento e cascalhamento na Rua Morro do Cristo, localizada na Gralha Azul.  

 

Nº 1863/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

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

departamento competente da Municipalidade, o conserto e manutenção completos, incluindo a realização de 

patrolamento e cascalhamento na Rua Parque do Iguaçu, localizada na Gralha Azul. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 40 

PIETRO ARNAUD: 8 

MAURÍCIO SILVA: 1 

CELSO CIESLAK: 7 

FELIPE PASSOS: 1 

FLORENAL: 19 

DR. MAGNO: 2 

PAULO BALANSIN: 2 
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 21 de agosto de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: informou que acabou de receber um comunicado, de que a assessoria 

deles tentou entregar um requerimento, mas o pessoal do gabinete do Prefeito Marcelo Rangel se escondeu, cada 

um em uma sala, e ninguém quis receber o documento de convocação, destacando que quem não deve não teme 

e declarou que só querem esclarecer algumas dúvidas sobre a CPI do Estar. 

VEREADOR VALTÃO: fez uma critica ao Governo Municipal, em relação a criação do novo UPA e lembrou 

que em 2012, quando o Prefeito Marcelo Rangel assumiu a Prefeitura, havia uma verba para a construção de um 

novo UPA, mas o Prefeito devolveu essa verba, frisando que isso foi o que ele ficou sabendo. Deixou um 

questionamento, de como irão construir um UPA onde não tem possibilidade de estacionamento, pois ele será 

no lugar da antiga Unimed e afirmou que vê a necessidade de um novo UPA, não só um, mas não vê o local 

como certo. 

VEREADOR DANIEL MILLA: dispôs que recebeu uma ligação do Secretário do Governo do Município de 

Ponta Grossa e a orientação dada à assessoria do Vereador Ricardo Zampieri foi a de que façam um protocolo 

para que fique oficializado o pedido, realçando que em momento algum foi deixado de corresponderem a tal 

situação. Mencionou sobre as alegações do Vereador Valtão sobre a UPA, registrou que onde ela vai ser, já era 

um Hospital, então já tem a estrutura certa, evidenciou que nem tudo que o poder público desenvolve consegue, 

de uma forma imediata, realizar esse trabalho, ressaltou que mais um Hospital é mais uma conquista e 

parabenizou o Prefeito Marcelo Rangel. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=24/08

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

LEGISLATURA) 

  Aos vinte e quatro 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 o Vereador Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente, com a ausência justificada do 

Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" Terceiro Secretário, estando presentes os Vereadores Celso Cieslak, 

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

Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. À hora regimental 

o Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata da sessão 

anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida, pelo Vereador Primeiro 

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

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Of. nº 1693/20-GP, comunicando haver vetado o § 2º do Art. 2º, da Lei 

nº 13.792. Of. nº 1480/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.768. Of. nº 1609/20-GP,em 

atendimento aos Requerimentos nºs 262 e 263/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1619/20-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 268/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1630/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 266/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1631/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 282/20, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Of. nº 1632/20-

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=24/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=24/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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GP, em atendimento ao Requerimento nº 270/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1635/20-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 269/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1692/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 267/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Ofs. nºs 1102, 1099, 1100, 1101, 

1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112/20-GP, em atendimento às Indicações nºs 1087, 

595, 550, 593, 552, 594, 592, 553, 554, 551, 596, 555, 556, 359/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Ofs. 

nºs 853, 1111/20-GP, em atendimento à Indicação nº 344, 547/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. 

n1113/20-GP, em atendimento a Indicação nº 549/20, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 1116/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 608/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Ofs. nºs 1117, 1122/20-GP, 

em atendimento as Indicações nºs 614, 613/20, de autoria do Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca". DO 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 215/20, obriga os condomínios residenciais e 

comerciais localizados no Município de Ponta Grossa a comunicar aos órgãos de segurança pública a ocorrência 

de casos de maus-tratos a animais. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Emenda 

Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei nº 33/20, dando ao Art. 2º e Incisos I e II,  nova redação conforme 

especifica. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Emenda Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei 

nº 116/20, acrescentando-se o Art. 4º e dando nova redação ao Inciso IV do Art. 3º, conforme especifica. DA 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, instituída através do Requerimento nº 134/20, (Estar Digital), 

solicitando, através do Requerimento nº 313/20 a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da mesma, 

por igual período, 90 (noventa) dias. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o presente requerimento. 

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD "DR. ZECA" - Requerimento, solicitando para que seja justificada 

a sua ausência na presente sessão (24/08/20), por assuntos particulares. Colocado o mesmo em votação, foi 

aprovado. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 447/20, A ser encaminhada 

a NILSON DIOGO por seu profissionalismo exemplar como socorrista junto ao Samu de Ponta Grossa. Moção 

de Aplauso nº 448/20, A ser encaminhada a ALBERTO KORGUT por seu profissionalismo exemplar como 

socorrista junto ao Samu de Ponta Grossa. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Moção de Aplauso nº 449/20, 

Ao  Instituto  Chico  Mendes  de Conservação  da  Biodiversidade  -  ICM bio, criado em agosto de 

2017,  sediado  em  Brasília,  é  um  órgão  federal  vinculado  ao Ministério do Meio Ambiente. A instituição é 

responsável por gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de 

conservação  instituídas  pela  União,  além  de  promover  e  executar  ações 

voltadas  para  a  preservação   e  pesquisas  relacionadas  a  biodiversidade. DO VEREADOR PIETRO 

ARNAUD - Moção de Apelo nº 450/20, O Vereador que o presente subscreve, em consonância com o disposto 

nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ponta Grossa, requerem à Mesa Executiva, 

após manifestação do Soberano Plenário, seja enviada a presente MOÇÃO DE APELO ao Presidente da 

Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), Sr. Carlos Valter Martins Pedro, para que não encerre 

definitivamente as atividades do Colégio SESI Internacional de Ponta Grossa. DO VEREADOR RUDOLF 

POLACO - Moção de Apelo nº 451/20, À PROLAR - Unidade Ponta Grossa, para que seja aumentada as 

fiscalizações dos loteamentos, os quais são de sua responsabilidade. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Moção de Aplauso nº 452/20, ao Excelentíssimos ao Pastor Titular da IGREJA PENTECOSTAL 

DECISÃO DE DEUS, que está comemorando 9 anos de fundação da Igreja nos dias 22 e 23 de agosto de 2020. 

DO VEREADOR MINGO MENEZES - Moção de Apelo nº 454/20, Em consonância com o disposto no art. 

110, IV, do Regimento Interno, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel 

Cruz de Oliveira, com fundamento no inciso V, do art. 71, da Lei Orgânica do Município c.c. a Lei Federal nº 

12.527 de 2011 - Transparência - Lei de Acesso às Informações Públicas - Regulamentação do inciso XXXIII 

do art. 5º, inciso II do § 3º do art. 37 e § 2º do art. 216 da Constituição Federal, solicitando de Sua Excelência, 

informações e cópia dos seguintes documentos:  vonsiderando a obra de pavimentação da rua Tomás Nogueira 

de Jesus, solicito: 1) Nome do Fiscal que acompanha a obra. 2) Data de início da Obra.3) Eventuais medições 

realizadas pelo Fiscal e liberação de novas etapas. 4) Motivo pelo qual, a obra venha a estar parada no momento. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 455/20, Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Ponta Grossa, para que SEJA AMPLIADO O HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO COMÉRCIO 

DURANTE A FASE AMARELA PARA 8H (OITO HORAS). DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - 

Moção de Aplauso nº 456/20, dirigida às abalizadas nutricionistas Aline Gebeluka e Elaine Fernandes Pupo, 
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lotadas na Secretaria Municipal de Educação, pelo eficiente e responsável trabalho que desenvolvem com a 

alimentação escolar dos mais de 30 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa. DO VEREADOR 

SGT. GUIARONE JÚNIOR - Moção de Apelo nº 457/20, Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que dentro da comoção vivida na classe cultural olhe 

com bons olhos a classe cultural em nossa cidade fazendo uma distribuição justa e perfeita da verba destinada 

pela Lei Aldir Blanc sem distinção de categoria, classe ou área de atuação de quem da cultura vive. DO 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Apelo nº 458/20, ao Excelentíssimo Senhor MARCELO 

RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ponta Grossa, e ao Comitê de Gerenciamento de Ações 

Governamentais para Prevenção e Defesa contra o vírus SARS-CoV, para que, retire a rigorosa proibição da 

entrada de menores de 18 anos em templos religiosos, determinado pelo Decreto nº 17.293 de 06/05/2020, que 

dispõe sobre o protocolo de segurança sanitária para funcionamento de templos e locais de culto durante a 

pandemia de COVID-19, e que acompanhe os critérios adotados para a entrada nos shopping centers, 

supermercados e em diversas cidades do Paraná, que adotam a restrição apenas para menores de 12 anos. DO 

VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de Apelo nº 459/20, À Caixa Econômica Federal, , para que seja 

aumentada as fiscalizações dos loteamentos da PROLAR, os quais são de sua responsabilidade. DO 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 460/20, ao Excelentíssimos ao Pastor 

Titular JACKSON OLIVEIRA da IGREJA BATISTA VERDADE E VIDA, que está comemorando 15 anos de 

fundação da Igreja nos dias 22 e 23 de agosto de 2020. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente cedeu 

tempo para se manifestar no espaço Tribuna Livre, a Dione Navarro, Presidente da Academia Pontagrossense 

de Letras e Artes, a qual nesta oportunidade registrou suas considerações diante dos trabalhos prestados pela 

referida academia e projetos e eventos apresentados diante do quadro em que a população vivencia em função 

da quarentena imposta pela contaminação do vírus da Sars-Covid 19, anunciando o concurso literário intitulado 

PONTA GROSSA, QUAL É A SUA SAUDADE, para homenagear a passagem dos 197 anos de Ponta Grossa, 

distribuindo aos Senhores Vereadores o edital do referido concurso a fim de escreverem em forma de poesia, 

prosa, contos, crônicas, aquilo que relembram com saudade de nossa cidade, referendando ainda as presenças 

das representantes Rosilene Tramontin, Elza Prestes e Letícia Teixeira. Deixou registrada suas considerações a 

Vereadora Professora Rose, parabenizando as representantes da APL, colocando desafio aos Senhores 

Vereadores para apoiarem o referido concurso. O Vereador Pastor Ezequiel Bueno  solicitou questão de ordem 

para proceder a entrega da Moção de Aplauso à Família Acolhedora, estando presentes as representantes 

Adriane, Celia, Reni e Estagiária Raíssa, as quais foram convidadas a se dirigir ao centro do Plenário, tendo 

recebido a homenagem das mãos do proponente, acompanhado dos demais vereadores presentes. Posteriormente 

foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: 

Parabenizou a equipe da Família Acolhedora, dizendo que tem prestado serviço de referência na cidade de Ponta 

Grossa. Fez menção à celeuma de situações causadas por causa do aborto de uma criança de dez anos que foi 

abusada sexualmente, lamentando pelo acontecido. Comentou sobre as condições apresentadas pela represa dos 

Alagados, criticando quando chamou atenção ao presenciar na RPC os rios do Paraná com níveis lamentáveis. 

Citou que apesar das chuvas dos últimos dias, a represa e rios do Paraná não chegaram aos níveis que pretendia. 

Lembrou que foi por várias oportunidades à Curitiba, agradecendo a direção da COPEL pelo atendimento de seu 

clamor, quanto ao fechamento das turbinas do Alagados, destacando a necessidade de desassorear o mesmo para 

aumentar a capacidade de armazenagem. Irá continuar batalhando em prol dessa bandeira na Casa. Outro 

assunto, onde tem recebido várias ligações, desejando falar com os coordenadores da saúde a fim de rever 

situação dos hospitais no sentido de prestar atendimento a população quanto a outros atendimentos, 

principalmente à questão das cirurgias eletivas, apesar das ações em função da pandemia. Também estará 

conversando com o Senhor Prefeito Municipal e Comitê de Crises, dizendo já ter passada a hora do retorno de 

jovens e o aumento da faixa de idosos para voltarem a freqüentar as igrejas. Finalizou fazendo menção à GETAN, 

da Guarda Municipal que faz aniversário de quatro anos no mês de setembro, parabenizando a todos os seus 

integrantes, fazendo breve relatório das suas ações na cidade, registrando seu respeito e gratidão pelos trabalhos 

prestados. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Dirigiu-se aos Guardas Municipais, ressaltando sua 

conversa em reunião com o Presidente do Sindicato, com as presenças de Daniel Milla, Pietro Arnaud e Pastor 

Ezequiel Bueno, no sentido de ouvir os reclames, estando representantes da Guarda Municipal e Vigilância 
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Sanitária quanto ao Projeto em trâmite, nº 33/20, que autoriza o registro em áudio e vídeo das ações realizadas 

pelos Agentes de Segurança ou de fiscalização integrantes do Poder Executivo Municipal, criticando a 

modalidade e como se dará tal aquisição, entendendo também, ser um deboche do Senhor Prefeito Municpal e 

de Roberto Pelissari, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, o fato de pagar em torno de 

setecentos reais de aluguel em cada máquina para o Estar Digital, sendo de opinião que tal recurso deverá ser 

direcionado de outra forma, colocando outras medidas que devem ser pautadas antes de desejar fazer 

investimento com a cifra de milhões de reais, tendo sugerido a convocação de reunião com representante de cada 

parte a fim de decidir o que é prioridade para a Guarda Municipal e AMTT, ressaltando a indignação da 

Vigilância Sanitária, que não conta com sala para se instalar. Afirmou sua bandeira na próxima eleição, branca 

e azul, aceitando todos aqueles que desejam minimizar os problemas, sobretudo da Guarda Municipal, no sentido 

de que seja feita justiça social na cidade. Alertou aos Vereadores quanto as pessoas que estão perecendo na 

pandemia, enquanto o prefeito opina pelo "quanto pior, melhor", trazendo cada dia mais pânico na cidade, 

tomando atitudes que vem em desencontro com o que "desinsentiva'' a ocorrência de aglomerações. Finalizou 

dizendo que movimentou o Poder Judiciário semana passada, para investigar a participação da vice-prefeita 

Elizabeth Schimidt em inauguração e em segundo lugar, pedindo multa para aproximadamente trinta pessoas 

que aparecem nas imagens, contrariando o decreto prefeitural, sob pena das multas que foram aplicadas em toda 

a cidade caírem por terra. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Cumprimentou o Presidente do SINDISERV 

Roberto Ferensovicz e demais representantes, junto com integrantes da Guarda Municipal. Referendou reunião 

mencionada pelo Vereador George Luiz de Oliveira, concluindo ser melhor rejeitar o projeto em questão e 

esperar ser apresentado para o próximo ano. Vê que muitos parlamentares apóiam a Guarda Municipal, 

solicitando assim apoio de todos nesse sentido, além de outras reivindicações dos mesmos, principalmente 

quando do acordo feito a respeito da criação de banco de horas para se compensar as duas primeiras e as outras 

seriam compensadas com pagamento, porém ressaltou que na hora que o governo municipal os chamou, disse 

que nenhuma hora extra será paga, não existindo tal cláusula, descumprindo proposta aprovada em assembléia. 

Disse que se não resolverem essa situação hoje, irão entrar com ações judiciais, criando mais precatórios para a 

cidade. Disse ainda estar chocado ao fato de haver recebido documentos da empreiteira Arena protocolados na 

prefeitura, dando conta que as pavimentações de ruas das Vilas Vicentina, Hilgemberg, Ronda, Dom Bosco, 

Maracanã estão paralisadas por falta de empenhos de verbas da Prefeitura Municipal, considerando uma situação 

dramática, diante das propagandas que o Senhor Prefeito Municipal tem feito nesse sentido. Em aparte, Vereador 

Eduardo Kalinoski disse que tem levantado tal preocupação que apresenta com freqüência na Casa. Pietro 

solicitou apoio dos demais pares, no sentido de trazer ofício e cobrar do Secretário Linhares a cumprir com o 

que o governo se comprometeu. O Vereador Sebastião Mainardes Júnior no exercício da presidência nesta 

oportunidade cumprimentou pelas presenças do Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e 

demais servidores, dizendo que se o Vereador Pietro Arnaud realizar qualquer documento, estará assinando junto 

com o mesmo. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Para discorrer sobre situações criadas através da 

pandemia quanto ao coronavirus no Município, onde escutou o Senhor Prefeito Municipal anunciar semana 

passada sobre uma máquina para fazer dosagem de sorologia para covid, ficando feliz com a medida, 

considerando estar acusando aumento expressivo dos casos na cidade, com grande incidência da ocupação dos 

leitos das UTIS, que veio avançando nitidamente a partir do mês de julho. Tem evidências que o tratamento 

precoce traz resultados, onde institui medicações a pacientes que o procuram e percebe que não trazem 

complicações. Relatou que a partir dos dez dias para pessoas que não tomaram nenhum tipo de medicação, parece 

que apesar de se fazer de tudo, não se resolve, causando progressão muito rápida, aumentando a quantidade de 

oxigênio disponível, até que se tenha que entubar e colocar no respirador. Dentro dessa batalha, ressaltou que 

existe novidade, quando em Curitiba e alguns lugares estão coletando sangue de pessoas que já tiveram e se 

curaram da covid-19, e em tese desenvolvem imunidade própria, estando na sua circulação e em alguns lugares 

estão colhendo o plasma convalescente e transfundindo em pacientes com estágio avançado. Citou ainda outras 

medidas que estão dando resultado, como uso de corticóides, trombolíticos, anticoagulantes, mas mesmo assim, 

muito está se estudando e na vanguarda, em alguns lugares, estão tentando fazer algo para o paciente. Citou 

haver ministrado plasma convalescente em pacientes com quadro avançado, revertendo, entrando em contato 

com o HEMEPAR para viabilizar anúncio nesse sentido. Lembrou ainda sobre máquina comentada tempo atrás 
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que faz identificação genética do vírus, assim como de micro-bactéria, através de secreções de pacientes que tem 

provável tuberculose onde se coloca na máquina e essa faz identificação, tendo ido atrás e percebeu ser mais um 

equipamento identificador do PCR do coronavírus, já tendo comentado no mês de abril na Secretaria de Saúde, 

que foi solicitado para o Governo Federal, sem vir esses kits. Em questão de ordem, o Vereador Rudolf Polaco 

reivindicou o uso da Tribuna Livre na próxima quarta-feira ao Secretário de Segurança e Cidadania de nossa 

cidade, para explanar a respeito da reivindicação dos Guardas Muncipais, ocasião em que o Vereador Florenal 

Silva, no exercício da presidência nesta oportunidade informou que a Mesa Diretora irá conceder tal espaço. 

VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR: Para fazer menção à realidade das reivindicações da Segurança 

Pública, especificamente da Guarda Municipal, quanto as graduações existentes através de concursos internos. 

Assim, somou-se no sentido de que também a Guarda Municipal conte com plano de carreira, dando certeza que 

o Poder Legislativo estará junto aos mesmos. Comentou sobre Moção de Apelo ao Poder Executivo, no sentido 

de que o pessoal da Cultura, com todos que trabalham no ramo possam ter o cumprimento da Lei Audir Blanc, 

não somente artistas, mas apoiadores, diante do cenário da pandemia, onde muitas classes estão sofrendo por 

não colocar em prática sua forma de subsistência. Pensando nesses profissionais, comunicou que o Governo 

Federal sancionou a Lei nº 14.017/20 que destina três bilhões de reais a serem distribuídos entre estados e 

municípios para garantir a subsistência da classe. Parabenizou Dione Navarro, Presidente da APLA, desejando 

sucesso em seu empreendimento, esperando apoio de todos em sua moção de apelo. Em aparte, o Vereador 

Geraldo Stocco o parabenizou por levantar o tema na Casa, citando pessoas qualificadas e capacitadas que viram 

sua subsistência vir água abaixo, parabenizando a Secretária de Cultura, na pessoa de Eduardo Godoy que está 

correndo atrás de auxílio para essa categoria. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Primeiro tema, para dar 

conta que o apresentador Jocelito Canto, na hora do almoço acabou relatando sobre ter equipamento em hospital 

e não colocar em funcionamento, expondo que "é o mesmo que não ter". Nesse sentido disse que fará 

encaminhamento à Secretaria de Saúde do Município para entender porque os equipamentos do Hospital da 

Criança ainda não estão operando, considerando que pacientes tem que se deslocar a outros ambientes, hospitais 

e UPAS que inclusive fazem triagem da covid no Município. Acredita que a Secretária de Saúde é até impedida 

de se pronunciar nesse sentido. Segundo assunto, referendando pronunciamento do Vereador Pietro Arnaud, 

entendendo ser algo que todos os parlamentares deveriam estar preocupados, quando em primeiro de janeiro 

assume outro prefeito com uma série de dificuldades e desafios a cumprir devido a falta de responsabilidade do 

atual gestor principalmente a respeito das finanças do Município. Não vê pronunciamento desse tipo de parte de 

pré-candidatos desta Casa, entendendo importante que se pronunciassem a respeito desse assunto. Citou ainda, 

que nas audiências públicas de apresentação do orçamento para o próximo exercício e prestações de contas, não 

vê pronunciamentos nesse sentido. Lembrou que na última reunião falou ao Secretário Claudio que orçamento é 

estimativa de recursos a serem arrecadados, citando que um bilhão que se vangloria não vai acontecer, não 

adiantando empenharem o que não conseguirão honrar. Hoje viu Pietro falando que tem documentos da empresa 

Arena cobrando pagamento de asfaltos que não foram empenhados, citando que primeiro não poderia ter sido 

dado ordem de serviços sem empenho, se comprovado que as obras estão executadas sem o mesmo, disse ser 

um grande erro administrativo. Reforçou seu pedido ao Secretário Claudio que não empenhe o que não vai ter 

recurso para pagar, obviamente que não se execute o serviço. Não havendo mais vereadores inscritos, anunciou-

se a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA 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, Felipe Passos, 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, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius 

Camargo e Walter José de Souza - Valtão, com abstenção do voto do Vereador Eduardo Kalinoski. Ficam 

registradas ainda as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Rudolf Polaco, deste por estar 

prestando atendimento parlamentar fora do recinto, tendo sido deliberado e aprovado seu pedido verbal de 

ausências ao referido projeto, bem como aos projetos subseqüentes, de nºs 191 e 192/20. 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 providêcias: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, 
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Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, 

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

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

Camargo e Walter José de Souza - Valtão, com abstenção do Voto do Vereador Eduardo Kalinoski. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Rudolf Polaco. 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, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 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, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius 

Camargo e Walter José de Souza - Valtão, com abstenção do voto do Vereador Eduardo Kalinoski. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Rudolf Polaco. EM SEGUNDA 

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: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George 

Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 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, com abstenção do voto do Vereador 

Eduardo Kalinoski. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 153/20 (Vereador Sebastião Mainardes Júnior), concede Título de 

Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MAURO DALTRO BASTOS: APROVADO, nos termos do 

Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos 

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

Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, 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 registrada 

a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 184/20 (Vereador Magno 

Zanellato), denomina de Doutor BARTHOLOMEU LISBOA a Rua "D" do Loteamento Campo Real, Bairro 

Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação em apenso,apresentada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador 

Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 188/20 (Poder Executivo), dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a 

elaboração dos Orçamentos do Município para o exercício de 2.021: APROVADO, com Emenda Modificativa 

apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, com os votos favoráveis dos Vereadores 

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

Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, 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 registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. Foi colocado em discussão e votação, em destaque feito 

pelo Vereador Ricardo Zampieri e acatado pelos demais pares, o Art. 21, constante da Emenda Modificativa 

apresentada pela CFOF, o qual foi APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel 

Milla Fraccaro, Divo, Felipe Passos, Florenal Silva, Geraldo Stocco, Jorge da Farmácia, Maurício Silva, Mingo 

Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião 

Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. Votaram contrariamente ao referido artigo os Vereadores Magno 

Zanellato, Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Ricardo Zampieri, Sgt. Guiarone Júnior e Walter José 

de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 431/20, do Vereador Jorge da Farmácia; 432/20, do Vereador 

Felipe Passos; 433, 434, 435, 442/20, do Vereador Geraldo Stocco;  436, 437/20, do Vereador Maurício Silva; 

438/20, do Vereador Rudolf Polaco; 439, 444/20, do Vereador George Luiz de Oliveira; 440, 441, 443, 445, 

446/20, do Vereador Ricardo Zampieri e Indicações nºs 1824, 1848, 1851, 1852, 1854, 1861, 1862, 1863/20, do 
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Vereador Pietro Arnaud; 1825/20, do Vereador Maurício Silva; 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832/20, 

do Vereador Celso Cieslak; 1833/20, do Vereador Felipe Passos; 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 

1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1849, 1855, 1856, 1857, 1858/20, do Vereador Florenal Silva; 1850, 

1853/20, do Vereador Magno Zanellato; 1859, 1860/20, do Vereador Paulo Balansin. Utilizando de Questão de 

Ordem, o Vereador Ricardo Zampieri convidou aos vereadores interessados em participar da oitiva da CPI DO 

ESTAR DIGITAL, posteriormente, onde estarão ouvindo na presente data o Vereador Pietro Arnaud e 

posteriormente, na próxima quarta-feira, com possibilidade de ouvirem o Senhor Prefeito Municipal. Foi 

aprovada autorização solicitada pelo Vereador Florenal Silva, no sentido de se afastar do Plenário para tratar de 

assunto pré-agendado. Anunciado o PEQUENO EXPEDIENTE, se inscreveram os Vereadores RICARDO 

ZAMPIERI, para manifestar seu repúdio, ao receber comunicado de que ninguém do Gabinete do Senhor 

Prefeito Municipal recebeu convocação para o mesmo depor perante a CPI DO ESTAR DIGITAL, tendo certeza 

que o mesmo como bom cidadão poderia vir na próxima quarta-feira, ficando no aguardo. Anunciou que 

posteriormente, após o término da presente sessão, receberão a oitiva do Vereador Pietro Arnaud, restando juntar 

tais depoimentos para apresentar o relatório final. VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO: Para 

fazer crítica ao Poder Executivo, com relação à criação da nova UPA anunciada recentemente no antigo Hospital 

Unimed, lembrando que em 2.012 quando o prefeito atual assumiu, tinha verba conquistada pelo governo 

anterior de Pedro Wosgrau Filho, para criação de nova unidade no Jardim Carvalho, segundo informações que 

obteve, onde o atual prefeito Marcelo Rangel a devolveu e agora anuncia a criação da mesma no imóvel citado, 

questionando como que irão construir uma unidade onde não existe nenhuma possibilidade de estacionamento 

de veículos, a única alternativa existente é rampa para entrega de pacientes. Não vê o local ideal, apesar da 

necessidade da mesma para a cidade, até mesmo de três unidades a mais, uma para cada região. VEREADOR 

DANIEL MILLA FRACCARO: Para informar ao Vereador Ricardo Zampieri, onde acabou de receber ligação 

telefônica de Fabrízio, Secretário de Governo do Município, dando orientação à assessoria deste vereador para 

elaborar protocolo direto a fim de ser oficializado o pedido ora mencionado pelo mesmo, destacando que em 

momento algum foi deixado de corresponder a tal situação. Exemplificando, disse que pode ser realizado 

protocolo. Em relação às falas do Vereador Valtão, em se tratando da nova UPA, recorda que quando assumiu 

sua gestão como vereador recebeu notícia da implantação da UPA DA SANTA PAULA, onde teve que correr 

atrás de toda a infra-estrutura quando na gestão de Pedro Wosgrau Filho foi inaugurada sem quaisquer utensílios 

e estrutura para atender. Na época não era tão necessária, não sendo então ideal para a cidade. Assim, destacou 

que a nova UPA será instalada em antigo prédio com toda a estrutura necessária para atendimento, acreditando 

que os munícipes ganharam muito mais positivamente do que estar tendo algum prejuízo, sendo a rampa de 

acesso específica para a entrada de ambulâncias, a qual facilita prestar atendimento aos munícipes. Ressaltou 

que se devem ajustar várias situações, porém com certeza terão profissionais competentes para prestar 

atendimento à população, parabenizando Marcelo Rangel pela conquista. O Vereador Ricardo Zampieri, ainda 

em questão de ordem, citou que foi orientação por parte da Secretaria de Governo, porém na sua visão, foi 

tentativa de lapso temporal para que estourasse o prazo e o Senhor Prefeito Municipal não pudesse ser notificado 

a tempo, esperando que o município através da Praça de Atendimento encaminhe logo o requerimento a fim do 

gestor poder comparecer nesta Casa para ser ouvido em questões inerentes às investigações. O Senhor Presidente 

lembrou que nesta Casa de Leis todos os protocolos tem que ser oficializados para poder remeter aos órgãos 

competentes. Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia 

vinte e seis do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à 

disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, supervisionei a redação da presente Ata, a 

qual segue assinada por mim, Secretário, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das 

Sessões, em vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 24 de agosto de 2.020. 
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