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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 26/08/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

Representante do Sindicato Rural de Ponta Grossa utilizou a Tribuna. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: dispôs sobre o seu apoio aos Guardas Municipais e abordou sobre a 

Lei Federal que a Prefeitura não está cumprindo, referente aos salários desses policiais. Comentou sobre o 

assunto tratado pelo representante do Sindicato Rural, frisando estar preocupado com isso e ponderou sobre a 

região de Uvaranas e o Distrito Industrial, destacando que o projeto mencionado pelo Sindicato Rural é bacana, 

mas deve ser feito em um local ideal, já que envolve a comunidade em geral e deve também ser questionado. 

Salientou sobre a CPI do Estar, realçando que estão na reta final disso e querem, o quanto antes, terminar para 

trazerem resultados eficientes e sanar as irregularidades e informou ainda que hoje foi convocado o Prefeito 

Marcelo Rangel para prestar depoimento. Alegou que já estamos em um período de pré campanha, comunicou 

que gosta muito do seu trabalho de fiscalizar e declarou que o Prefeito não sendo candidato proporciona uma 

maior tranquilidade para se fazer o trabalho de fiscalização. Pontuou sobre a Lei do Programa de Metas, cujo 

objetivo é acabar com o estelionato eleitoral, ressaltando que devem tomar cuidado com o que prometem e 

registrou que em novembro ou dezembro o Prefeito deve comparecer a Câmara para falar desse programa de 

metas, em relação ao seu mandato. 
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VEREADOR FELIPE PASSOS: relatou sobre o trabalho e os salários dos Guardas Municipais, destacando 

sua moção de apelo e um ofício referentes a isso. Citou alguns artigos da CLT, relacionados aos salários que 

devem ser pagos, evidenciou que deve ser cumprido o que está em lei e salientou sobre a regulamentação que 

deve haver, em relação a agora ser Polícia Municipal e não mais Guarda Municipal. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comentou sobre o acordo que o Prefeito Marcelo Rangel 

celebrou com a Guarda Municipal e lamentavelmente não cumpriu, destacando que já houve manifestações por 

meio das redes sociais e todos já sabem disso. Declarou que estão encaminhando um ofício para pedir o 

cumprimento integral desse acordo, expôs que teve 14 assinaturas de Vereadores e comunicou que negar a 

própria assinatura é uma vergonha. Mencionou sobre a viagem para a Alemanha da Vice Prefeita e da Primeira 

Dama, que foi feita com dinheiro público, frisando que irá pedir informações oficiais sobre isso. Evidenciou 

que o que se exige é que a Prefeitura cumpra a CLT e pronunciou ao Prefeito que acordo é para ser cumprido, 

caso contrário os Guardas entrarão na justiça. Abordou sobre o debate que terá, através de suas redes sociais, 

que irá reunir vários empresários do ramo do entretenimento, ressaltando que irão pedir juridicamente para 

liberar eventos com 30% de sua capacidade, tendo os devidos cuidados de distanciamento, máscaras e álcool 

em gel e observou que ninguém aguenta mais essa pandemia, realçando que é fácil para quem tem o salário 

todo mês. Afirmou ser contra shows nacionais que tenham muitas pessoas juntas, mas é favorável a casamentos, 

aniversários e formaturas, enfatizando ainda que as coisas devem voltar ao normal mesmo que devagar. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: salientou sobre os Guardas Municipais, mencionou sobre a proposta do 

Governo Municipal, frisando que foi na hora das assinaturas dos policiais que descobriram que eles deveriam 

abrir mão de suas horas extras e registrou que Ponta Grossa vem sendo administrada por péssimos 

administradores, que são pessoas que não respeitam o dinheiro público. Agradeceu os Vereadores que 

assinaram a moção de apelo, citou Jocelito Canto e a Mabel Canto, realçando o carinho que tem por eles e se 

solidarizou pelo momento que eles estão passando. Enfatizou sobre o SAMU, afirmou que uma pessoa na vida 

deve ter caráter e posicionamento, dispôs que ele não fica em cima do muro e comunicou que a força dele é 

pequena, pois não compõe a base do Governo e o Prefeito Marcelo Rangel não o atende, mas desejou aos outros 

Vereadores que tenham muitas conquistas. Cedeu a palavra ao Vereador Florenal que registrou que a luta dos 

Guardas Municipais também é nossa, se solidarizou à Deputada Mabel Canto e ao Jocelito Canto e repudiou 

as declarações de um certo Deputado que não representa Ponta Grossa, ressaltando que a política não se faz 

sob pressão. O Vereador Pietro Arnaud evidenciou que uma das maiores indignações que tem com esse 

Governo é de que não há diálogo algum entre a Câmara e a Prefeitura. Cedeu a palavra a Vereadora Professora 

Rose que também se solidarizou a Mabel Canto, já que ela é uma pessoa que tem o nosso respeito e admiração. 

O Vereador Pietro Arnaud reforçou que a família Canto tem o carinho de muitos colegas ali e desejou que na 

próxima administração seja feita uma política de diálogo e sensibilidade, em um Governo honesto. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: informou que esteve no Sindicato dos Servidores para tratar de alguns 

assuntos referentes aos funcionários públicos e mencionou sobre o projeto das câmeras, destacando que 

acharam melhor fazer emendas. Afirmou que a Câmara deve se posicionar e que ouvir os servidores é muito 

importante. Comunicou sobre o SAMU, ressaltando sobre as responsabilidades que eles têm. 

VEREADOR DR. MAGNO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: abordou sobre os Guardas Municipais e os servidores do SAMU e 

registrou que o Prefeito Marcelo Rangel já fez promessas aos Guardas Municipais, aos funcionários do SAMU 

e aos estagiários, sendo três nichos de trabalhadores que estão esperando uma promessa do Prefeito. Afirmou 

que isso é uma situação delicada e se alguém promete deve cumprir e dispôs ainda que aguarda que essas 

promessas se cumpram antes do mandato do Prefeito acabar. Cedeu a palavra ao Vereador Felipe Passos que 

informou que comentou sobre os estagiários com o Prefeito que alegou que quem deve aprovar esse projeto 

são os Vereadores. O Vereador Geraldo Stocco solicitou ao Vereador Felipe Passos para depois questionar a 

Mesa Diretora se o Prefeito enviou o projeto para à Câmara, porque dessa maneira parece que os Vereadores 

não querem votar esse projeto, sendo que ele anda não foi enviado e deixou claro que isso não é culpa da 

Câmara, porém devemos questionar sobre isso. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 26/08/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

 

DO PODER EXECUTIVO 

VETO à Lei nº 13.770, que determina a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos 

os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e a manutenção da ordem pública, durante a 

emergência de saúde pública decorrente do surto do novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito do Município 

de Ponta Grossa. 

 

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Total 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 11 FAVORÁVEIS – 10 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (VETO APROVADO – LEI ARQUIVADA) 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

Projeto de Lei Ordinária nº 184/2020: 

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

nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
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DOS VEREADORES SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR E FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 455/2017: 

Proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas nas imediações dos estabelecimentos de ensino superior do 

Município de Ponta Grossa. 

 

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Sebastião Mainardes Júnior 

 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade do Projeto de Lei nº 455/17 e da Emenda  

                                       Modificativa a ele apresentada 

                         CFOF   - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 455/17, vencido o  

                                      Vereador Rudolf Polaco que apresenta seu voto separado,  

                                       contrariamente à aprovação do projeto de lei 

                         COSPTTMUA   - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 455/17 e da  

                                       Emenda Modificativa apresentada 

                         CAPICTMA   - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 455/17 e da  

                                       Emenda Modificativa apresentada pelo Autor 

                         CECE   - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 455/17 e da Emenda  

                                        Modificativa a ele apresentada 

 

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Vinícius Camargo 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Contrariamente à aprovação 

                         COSPTTMUA   -  

                         CAPICTMA   - Contrariamente à aprovação 

                         CECE   - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 15 (QUINZE) DIAS – VER. GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 11 FAVORÁVEIS – 9 CONTRÁRIOS – 

0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 157/2020: 

Denomina de Subtenente JOSÉ CORADIM DA SILVA, a Rua nº 06, do Residencial CANDIDO PORTINARI, 

Bairro Uvaranas, 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: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 447/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  Soberano Plenário, seja enviada 

a presente. 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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A ser encaminhada a NILSON DIOGO por seu profissionalismo exemplar como socorrista junto ao Samu de 

Ponta Grossa. 

 

Nº 448/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a ALBERTO KORGUT por seu profissionalismo exemplar como socorrista junto ao Samu 

de Ponta Grossa. 

 

Nº 449/2020 do Vereador CELSO CIESLAK,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. O  Instituto  também  atua  coibindo  danos  ao  meio ambiente e recuperando áreas degradadas  

nas  Unidades  de  Conservação,  lançando  mão  da  Polícia  Ambiental, quando  necessário. Por  essas  e  

outras  razões  fazem-se  oportunas  as  manifestações  de  aplauso,  as  pessoas que  compõem  o  quadro  de  

funcionários  do  Instituto Chico Mendes. 

                 Conforme  relação  abaixo: 

• Sr. Emerson de Barros Pinheiro 

• Sra. Gabriela Leonhardt 

• Sr. Juliano  Rodrigues  Oliveira 

• Sr. Antônio César Caetano 

• Sr. Benjamim  Bordallo  da  Luz 

• Sr. Geraldo Machado Pereira 

• Sr. João Heitor Faraco Junior 

• Sr. Jorge  Luiz  de  Almeida  Marques 

• Sra. Paula  Janaina  Schemberg 

 

Nº 450/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD,  

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.  

 

Nº 451/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APELO 

À PROLAR - Unidade Ponta Grossa, para que seja aumentada as fiscalizações dos loteamentos, os quais são 

de sua responsabilidade. 

 

Nº 452/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 454/2020 do Vereador DOMINGOS MENEZES JR. MINGO MENEZES,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcelo Rangel de Oliveira Cruz, para que determine ao 

departamento competente que seja efetuada a abertura das farmácias das Unidades Básicas de Saúde do 

Município ás 08 (oito) horas da manhã, juntamente com o horário das unidades. 
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Nº 455/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APELO 

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)  

 

Nº 456/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida às abalizadas nutricionistas Aline Gebeluka e Elaine Fernandes Pupo, 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. 

 

Nº 457/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,  

MOÇÃO DE APELO 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcel 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. 

 

Nº 458/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI,  

MOÇÃO DE APELO 

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.  

 

Nº 459/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APELO 

À Caixa Econômica Federal, , para que seja aumentada as fiscalizações dos loteamentos da PROLAR, os quais 

são de sua responsabilidade. 

 

Nº 460/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 13 

PASTOR EZEQUIEL: 4 

CELSO CIESLAK: 1 

PIETRO ARNAUD: 1 

RUDOLF POLACO: 2 

MINGO: 1 

FELIPE PASSOS: 1 

PROFESSORA ROSE: 1 

SARGENTO GUIRONE: 1 

RICARDO ZAMPIERI: 1 
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INDICAÇÕES 

 

Nº 1864/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107do 

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 reconstituição da infraestrutura da rua Eduardo Bonjean, em Uvaranas, nessa 

cidade. 

 

Nº 1865/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO, Senhor Presidente: Indico à 

Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja avaliado a possibilidade de diminuição 

na arrecadação de 4Kg para 3Kg de resíduos sólidos recicláveis no Programa Feira Verde. 

 

Nº 1866/2020 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 serviços de patrolamento e cascalhamento ou pavimentação 

asfáltica na Rua Tobias Moscoso à Rua Chile, localizadas na Ronda. 

 

Nº 1867/2020 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 

Asfaltamento da via denominada Rua Henrique Romanowski Grissai, Colônia Dona Luiza. 

 

Nº 1868/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem a troca do poste de iluminação na 

Unidade de Saúde João Oliveira Bello, situado na Rua Tibúrcio Pupo nº 95, Distrito de Guaragi, nesta cidade. 

 

Nº 1869/2020 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 projeto e a pavimentação da Rua Jacobe Biscarra, 

Bairro Sabará  nesta cidade. 

 

Nº 1870/2020 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 projeto e a pavimentação das Ruas do Jardim 

Gralha Azul, nesta cidade. 

 

Nº 1871/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO, Senhor Presidente: Indico à 

Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja avaliado a possibilidade da criação de um 

curso de qualificação na área de alimentação (panificação) que estão na informalidade, de acordo com a 

vigilância sanitária. 

 

Nº 1872/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buracos no Túnel de  acesso a Vila  San 

Martin e Estrada de Alagados, Neves. 

 

Nº 1873/2020 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 na Rua Arichernes 

Carlos Gobo, San Martin, Neves. 

 

Nº 1874/2020 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 Fresado na Rua Lavino Domingues 

Stadler, na alturas do nº 02, Jardim Cerejeira. 

 

Nº 1875/2020 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 Reforma do Consultório Odontológico da Unidade de Saúde 

da Família Silas Sallen, situado na Rua Rodrigo Silva, Vila Claudionora.  

 

Nº 1876/2020 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 na Rua Abilio 

Holzmann, na altura do nº 2283, Neves. 

 

Nº 1877/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a Instalação de uma Academia ao Ar  Livre e um Parquinho para as crianças 

ao lado do  Campo de futebol Society da Vila Odete. 

 

Nº 1878/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome 

providências objetivando a instalação uma lombada e melhoria da sinalização na Rua Leopoldo Miques com 

Rua Silvia Machado de Souza. 

 

Nº 1879/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107do 

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 instalação de dispositivos redutores de velocidade na rua do Rosário, esquina com a 

rua General Carneiro, no Centro, nesta cidade. 

 

Nº 1880/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107do 

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, 
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providências objetivando o desentupimento de bueiros que se encontram na rua Ticunas, próximo ao número 

62, no bairro Tropeiros 2, em Uvaranas, nessa Cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 17 

GERALDO STOCCO: 4 

RUDOLF POLACO: 2 

PIETRO ARNAUD: 1 

FELIPE PASSOS: 1 

DANIEL MILLA: 3 

FLORENAL: 6 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 25 de agosto de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: pontuou sobre a farmácia central de medicamentos, onde a população 

está tendo problemas com demoras de recebimento dos medicamentos, já que desse jeito as receitas vencem. 

Agradeceu alguns Vereadores pela escolha certa do pré candidato Márcio Pauliki e citou que uma gestão nova 

está vindo. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comentou sobre o projeto dos bares, declarou o que a falta 

de experiência e maturidade leva as pessoas a fazerem e dispôs que defende os empresários que estão lá. 

Enfatizou ter que ouvir bobagens de pessoas que nem sabem o que estão fazendo na Câmara, abordou sobre o 

posicionamento dos Vereadores e solicitou calma aos Vereadores que alegaram coisas sem o menor sentido hoje. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: declarou que já convocaram o Prefeito Marcelo Rangel para prestar 

depoimento segunda-feira, pois hoje ele desmarcou, frisando que estão avisando isso com antecedência. 

Comunicou sobre os projetos que já estão na Casa há bastante tempo, realçando que quer votar esse ano para os 

defender e registrou que não se pode criminalizar os pedidos de vistas. 

VEREADOR DR. MAGNO: relatou sobre a fome no Brasil, destacando sobre os dados de brasileiros que 

passam fome durante essa pandemia, evidenciou sobre medidas equivocadas e ponderou sobre as UTIs lotadas. 

VEREADOR CELSO CIESLAK: registrou que não pode falar no Projeto de Lei n°455, informou que estudou 

por sete anos na UEPG Central, destacando que nunca foi incomodado pelas bebidas alcoólicas ou coisas 

parecidas, afirmou que jamais pode ter monopólio de qualquer estabelecimento e dispôs que é totalmente contra 

esse projeto, sendo ele um retrocesso para a população. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que pronunciou 

sobre o posto de saúde de Guaragi, que não está podendo atender a população por falta de energia elétrica, 

mencionou que um caminhão acabou derrubando um poste interno e o pessoal está se deslocando para vir tomar 

vacinas em Ponta Grossa, comunicou que recebeu a notícia de que até segunda-feira a Secretaria de Saúde vai 

arrumar o poste e reforçou seu apelo para que isso realmente aconteça. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/08

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRECENTÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE. (XVII LEGISLATURA) 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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  Aos vinte e seis 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 as ausências justificadas 

dos Vereadores Paulo Balansin e 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, 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 1709/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

277/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1710/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

296/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 921/20-GP, em atendimento à Moção de Apelo nº 175/20, 

de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1023/20-GP, em atendimento a Moção de Sugestão 

Legislativa nº 210/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1024/20-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 134/20, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1098/20-GP, em atendimento a Moção 

de Sugestão Legislativa nº 65/20, de autoria do Vereador Mingo Menezes. Of. nº 1098/20-GP, em atendimento 

a Moção de Apelo nº 87/20, de autoria dos Vereadores Mingo Menezes, Florenal Silva e Maurício Silva. Of. nº 

1099/20-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 141/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 

1124/20-GP, em atendimento a Indicação nº 458/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1126/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 448/20, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1127/20-GP, em atendimento a 

Indicação nº 451/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1128/20-GP, em atendimento a Indicação nº 

453/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1129/20-GP, em atendimento a Indicação nº 454/20, de 

autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1130/20-GP, em atendimento a Indicação nº 455/20, de autoria do 

Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1131/20-GP, em atendimento a Indicação nº 456/20, de autoria do Vereador 

Celso Cieslak. Of. nº 1132/20-GP, em atendimento a Indicação nº 808/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1133/20-GP, em atendimento a Indicação nº 810/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1135/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 805/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1137/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 772/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1139/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 756/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1140/20-GP, em atendimento a Indicação nº 

758/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1141/20-GP, em atendimento a Indicação nº 759/20, de 

autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1142/20-GP, em atendimento a Indicação nº 773/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1146/20-GP, em atendimento a Indicação nº 774/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 147/20-GP, em atendimento a Indicação nº 761/20, de autoria da Vereadora Professora 

Rose. Of. nº 1148/20-GP, em atendimento a Indicação nº 775/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 

1149/20-GP, em atendimento a Indicação nº 763/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1150/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 764/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1151/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 766/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1152/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 767/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1153/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 769/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1154/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 776/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1155/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 777/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1156/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 778/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1157/20-GP, em atendimento a Indicação nº 779/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1158/20-GP, em atendimento a Indicação nº 780/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1159/20-GP, em atendimento a Indicação nº 781/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1160/20-GP, em atendimento a Indicação nº 782/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1242/20-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 254/20, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. 

Of. nº 1243/20-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 259/20, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno.Of. nº 1244/20-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 215/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 
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Of. nº 1245/20-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 214/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 

1246/20-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 216/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 

1248/20-GP, em atendimento a Indicação nº 468/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1249/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 460/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1250/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 457/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

- Projeto de Lei nº 216/20, fica autorizado a implementação da Política Municipal de Incentivo e Fomento a 

Comercialização de Alimentos em Veículos de Propulsão Humana e Outras providênicas. DO VEREADOR 

SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR - Projeto de Lei nº 217/20, denomina de Orlando Borsato a nova sede da 

Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Valério Ronchi, nº 150, Bairro Uvaranas. DA COMISSÃO 

ESPECIAL NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - Requerimento nº 318/20, 

solicitando a prorrogação de todos os prazos concedidos à esta Comissão por mais 30 (trinta) dias. Colocado o 

mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento, solicitando para 

que seja justificada sua ausência na presente sessão (26/08/2020) por assuntos particulares. Colocado o mesmo 

em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Requerimento, solicitando para 

que seja justificada sua ausência na presente sessão (26/08/2020), por motivos de saúde. Colocado o mesmo em 

discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de Apelo nº 461/20, Ao 

Prefeito Municipal para que seja realizada operação tapa buracos em todos os bairros que necessitam no 

município de Ponta Grossa. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Moção de Aplauso nº 462/20, A 

Coordenação  Médica  e  aos  demais  Médicos  integrantes  da  equipe,  como  também a Técnica de 

Enfermagem e Instrumentadoras, que compõem o quadro clínico  do  Centro 

de  Especialidades  Médicas  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Ponta Grossa. 

Pelo  excelente  e  árduo   trabalho  desempenhado,  fazendo  uso  de  seu  juramento 

profissional  para  estar  diariamente  salvando  vidas,  promovendo esperança  a tantas 

pessoas.  Motivados  pelo  amor,  vestem  todos  os  dias  a  camisa  da  idealização  de  vivenciar   um   mundo

  melhor.    Com   essa   idéia   de   praticar  o  bem,  estão  enriquecendo   a  nossa  cidade, 

trazendo  acalento  a  muitas  famílias. DO VEREADOR PIETRO ARNAUD - Moção de Aplauso nº 463/20, À 

empresa UNI Ambiental, inscrita no CNPJ nº 14.453.347/0001-02, pelo excelente desenvolvimento de suas 

atividades no que concerne ao oferecimento de serviços de monitoramento das emissões atmosféricas e da 

qualidade do ar. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Apelo nº 464/20, ao 

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

implemente a coleta seletiva do “Lixo Eletrônico” no município de Ponta Grossa. DOS VEREADORES 

DANIEL MILLA FRACCARO E VINÍCIUS CAMARGO - Moção de Aplauso nº 465/20, dirigida à 

ACADEMIA PONTA-GROSSENSE DE LETRAS E ARTES (APLA), na pessoa de sua Presidente Dionezine 

de Fátima Navarro, pela promoção do concurso literário denominado "PONTA GROSSA - qual é a sua 

saudade?". DO VEREADOR FLORENAL SILVA - Moção de Apelo nº 466/20, e segurança nos cemitérios 

municipais. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 467/20, A ser 

encaminhada aos responsáveis do PROJETO SOCIAL MÃOS QUE AJUDAM, DA IGREJA DE JESUS 

CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMO DIAS.  Moção de Aplauso nº 468/20, A ser encaminhada aos 

responsáveis pelo PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DOS SERVIÇOS FAMILIARES 

SUD, da Igreja De Jesus Cristo Dos Santos Dos Últimos Dias. Moção de Aplauso nº 469/20, a ser encaminhada 

a Polícia Militar do Paraná, pelo aniversário de 166 anos de existência, a ser comemorado em 10/08/2020, na 

pessoa do seu Comandante Tenente-Coronel LEONEL JOSÉ BESERRA e extensiva a todos os policiais 

militares, que ao longo dos anos tem prestado relevantes serviços à comunidade. DO VEREADOR FELIPE 

PASSOS - Moção de Apelo nº 471/20, À Ilustríssima Sra. Ivone Kemelmeier pela vasta dedicação à 

alfabetização de crianças, inclusive em braile, através de projetos sociais. Finda a leitura do Expediente, a 

Vereadora Professora Rose propôs e foi acatado pelo Senhor Presidente, tendo sido concedido um minuto de 

silêncio em razão do falecimento do empresário Josué Pilatti Montes, filho do ex-vereador e ex-presidente desta 

Casa, David Pilatti Montes, e ainda em homenagem à Escriturária Escolar Dilma Lepac, destacando que a mesma 

trabalhou por 26 anos nas escolas da rede pública. O Vereador Pastor Ezequiel Bueno em Questão de Ordem, 

agradeceu a presença de Kawan e sua mãe Fabiana, onde referendou haver entregado ao mesmo a Moção de 
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Aplauso nº 424/20, dirigida ao Atleta KAWAN RAFAEL LANDMANN MARINIUK, ressaltando sua 

participação no esporte de nossa cidade, levando o nome de Ponta Grossa a vários lugares, tendo conquistado 

diversas medalhas. Também fez menção à entrega da Moção de Aplauso nº 423/20, 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. O Senhor Presidente informou estar inscrito para se manifestar o Senhor Gustavo Ribas Neto, Presidente 

do Sindicato Rural e Núcleo dos Campos Gerais, cedendo-lhe a palavra nesta oportunidade, o qual fez 

explanações a respeito da construção que está sendo erguida ao lado do Seminário localizado na região de 

Uvaranas, denominando de Distrito Industrial Penitenciário com quinze indústrias, sediando ainda um cadeião 

que servirá de alojamento aos detentos, questionando nesse sentido a respeito da localização, em se tratando de 

zona residencial, e ainda por não conseguir obter maiores informações sobre o projeto, sendo até de 

desconhecimento do Presidente da Associação de Moradores. Manifestaram-se em questão de ordem os 

Vereadores Celso Cieslak, prestando informações a respeito do projeto mencionado pelo manifestante, dizendo 

que acompanhou sua elaboração junto ao Cescage, autorizado pelo DEPEM de Curitiba, Secretaria de Segurança 

Pública e Governador do Estado, dando conta que os presos passarão por triagem, sem trazer prejuízo à 

comunidade. Valtão, complementando as palavras do Presidente do Sindicato Rural e diante das manifestações 

do Vereador Celso Cieslak, disse que está ocorrendo falta de informações, ressaltando não haver passado pelo 

crivo desta Casa de Leis, considerando importante a re-socialização dos presos na sociedade e assegurar-lhe 

profissão, sugerindo que este Legislativo solicite informações de maneira oficial, sendo a preocupação do 

entorno. Rudolf Polaco, lembrando que em 2.018 saiu matéria em jornal a respeito de decisão judicial retratando 

o pólo de confecções de Ponta Grossa no local, havendo questionando Adilson Strack que trabalha no Distrito 

Industrial e setor de empreendimentos da cidade, o qual destacou que aquele pólo foi cancelado, havendo estudos 

da implantação de outros empreendimentos naquele local. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - 

se manifestaram: VEREADOR RICARDO ZAMPIERI, em inscrição preferencial, informando haver sido 

agendada para o dia seis de setembro a manifestação do Presidente do SINDISERV Roberto Ferensoviz, para 

apontar a questão das reivindicações dos Guardas Municipais. Também comentou a respeito da convocação para 

depor perante CPI DO ESTAR DIGITAL o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para esta data, ainda 

discorrendo sobre a questão do SAMU, dizendo que será adiada a conversa em função das regras desta Casa de 

Leis. Lembrou que está com ação junto ao Ministério Público, quanto a questão dos Guardas Municipais, 

cobrando a lei federal a qual a Prefeitura Municipal não cumpre. Em relação às palavras do Presidente do 

Sindicato Rural dos Campos Gerais, Gustavo Ribas Neto, particularmente ficou preocupado, sendo sabedor do 

crescimento e importância do Bairro de Uvaranas, expondo que se a idéia é realizar penitenciária industrial é de 

opinião que se construa no Distrito Industrial, sendo área preparada estruturalmente para essas situações. Entende 

assim que cabe aos vereadores procurar esclarecimentos e sugestões, sendo ponto que entende importante a 

atenção desta Casa. Comentou sobre as oitivas da CPI DO ESTAR DIGITAL, referendando a colaboração do 

Vereador Pietro Arnaud, com os trabalhos, já tendo ouvido o sócio da empresa, presidente da AMTT e vários 

servidores relatando sobre diversas situações situações e agora na reta final, com o relatório estando para ser 

redigido pelo Vereador Valtão e corpo jurídico desta Casa, onde desejam o quanto antes encerrar com resultados, 

trazendo melhorias e verificando possíveis irregularidades que estão constatando.Dessa forma, para sanar, 

informou que foi convocado para comparecer perante a mesma nesta data, após a sessão ordinária o Senhor 

Prefeito Municipal Marcelo Rangel, esperando que o mesmo esclareça alguns pontos. Destacou existir lei da 

qual fez parte com o Vereador Valtão, instituindo o programa de metas da Prefeitura Municipal, no sentido de 

acabar com o estelionato eleitoral, alertando aos candidatos nesse sentido a fim de tomar cuidado naquilo que 

estarão divulgando em promessas de campanha, onde serão responsabilizados ao final do mandato. Citou 

prerrogativa do Senhor Prefeito Municipal em comparecer na Casa no último ou penúltimo mês de seu mandato 

a fim de realizar audiência pública, relatando sobre metas cumpridas ou não, quantitativamente e 

qualitativamente. VEREADOR FELIPE PASSOS (em inscrição preferencial), para se manifestar em defesa dos 

trabalhos que vem realizando a tempos junto aos Guardas Municipais, referendando moção de apelo que realizou, 

encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal, englobando diversas questões trazidas pela classe durante o último 

mês quanto a vir cumprir a CLT, sobre a execução de horas extraordinárias de trabalho, além das duas realizadas, 
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o respectivo pagamento que é dever do Poder Público Municipal, reconhecendo que o efetivo deverá estar nas 

ruas de forma completa. Leu o Art. 59 da CLT que respalda tal situação, firmada ainda em acordo coletivo de 

trabalho com transformação de horas extras em saldo positivo, somando as do saldo e as executadas em sobre 

jornadas para geração de crédito a compensar, não podendo exceder o número de duas diárias salvo hipóteses 

previstas na referida consolidação. Ressaltou ainda o direito assegurado aos mesmos através da Lei Federal nº 

13.022, reconhecendo Ponta Grossa nacionalmente por comandantes que passaram pelo Município, que são 

polícia municipal e não guarda municipal, entendendo que deva ser regulamentada através de projeto de lei de 

iniciativa desta Casa ou do Poder Executivo. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Dirigindo-se aos 

Guardas Municipais, lembrou do acordo firmado junto ao Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel e que 

lamentavelmente não cumpriu, destacando estar encaminhando o Ofício nº 36/20 ao gestor municipal, no sentido 

de solicitar cumprimento integral do referido acordo firmado em 04/03/20, entre os servidores da Guarda 

Municipal e Administração Municipal, agradecendo que além de sua assinatura, ganhou ainda dos Vereadores 

Pietro, Celso, Rudolf Polaco, Eduardo Kalinoski, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Guiarone, Florenal, Magno 

Zanellato, Ricardo Zampieri, Maurício Silva, Professora Rose, Sebastião Mainardes Júnior e Walter José de 

Souza no mencionado ofício. Estará também solicitando informações à Vice-Prefeita, para saber o valor de 

passagens e o que foi produzido em viagem junto com a Primeira Dama na Alemanha com o valor de trinta e 

um mil reais, em fevereiro ou março, sob o subterfúgio da visita em feira de construção civil, não sendo portanto 

nenhuma das duas formadas em engenharia. Lembrou que algum tempo atrás o Senhor Prefeito Municipal viajou 

até a China com grande comitiva, não trazendo nenhum resultado prático. Citou que exige que a prefeitura 

cumpra com a CLT, lembrando mais uma vez ao Senhor Prefeito Municipal que acordo realizado é para ser 

cumprido, caso contrário os guardas municipais são obrigados a entrar na justiça. Repercutiu dizendo que estará 

apresentando debate nesta data, em suas redes sociais, reunindo empresários do ramo de entretenimento e um 

padre que estará tratando sobre a realização de casamentos, além de empresa promotora de eventos, e, ainda, 

pessoas que trabalham com cerimonial, seguranças, representantes, e aqueles que trabalham em limpezas, 

estando defendo de forma pioneira no Paraná a liberar as igrejas (juridicamente) a fim de serem realizados 

eventos como casamentos, formaturas, com trinta por cento de capacidade, obedecendo as regras sanitárias e uso 

de máscara, por conseqüência os eventos, festas, jantares de casamento, formatura e aniversário, com mesas com 

distanciamento, ficando a família em cada local específico com pessoas que moram na mesma residência. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Cumprimentou o Presidente do SINDISERV, os servidores públicos do 

SAMU presentes e Guardas Municipais. Solidarizou-se aos Guardas Municipais, dizendo que estão sendo traídos 

por conta do não cumprimento de proposta feita junto ao Governo Municipal e agora na ocasião em que foram 

assinar acordos individuais, tomam conhecimento que precisam abrir mão das horas extras, gerando inúmeras 

ações judiciais, advindo futuramente em prejuízo aos cofres públicos a título de precatórios. Agradeceu aos 

vereadores que assinaram a Moção de Apelo, de sua iniciativa e do Vereador George Luiz de Oliveira, 

solicitando ao Senhor Prefeito que cumpra com sua palavra. Disse que do seu ponto de vista os vereadores que 

tem acesso ao governo, devem fazer o mesmo que fez o Apresentador Jocelito Canto: ter palavra e honradez e 

não deixar misturar as coisas, porque a sua filha Mabel Canto que deseja fiscalizar os atos do Poder Executivo, 

começa a ser cerceada, prejudicada, perseguida além do fato de um deputado sugerir questões sobre seu pai por 

trabalhar em rede de TV. Registrou seu carinho e admiração a ambos, se solidarizando nesse momento de 

dificuldade, ressaltando que também essa postura deveria ser desta Casa, considerando que o Guarda Municipal 

é o escudo da população, da mesma forma o SAMU REGIONAL que protege e salva vidas, enquanto o 

tratamento dado pelo governo não passa do fato de fazer promessa e não cumprir. Cedeu aparte ao Vereador 

Florenal Silva, somando-se à luta dos Guardas Municipais, solidarizando-se à Deputada Mabel e Ex-Prefeito e 

Ex-Deputado Jocelito Canto, repudiando as declarações de deputado que não representa Ponta Grossa, 

pressionando no sentido de que a citada parlamentar passe a constituir a base do governo estadual. Retornando, 

Pietro destacou não haver diálogo entre Prefeitura e Câmara Municipal, onde tenta buscar informações e aquele 

não responde, fazendo somente lives que interessa ao gestor. Professora Rose também em aparte, externou sua 

solidariedade a Deputada Mabel Canto, dizendo que tem seu respeito e admiração, onde terá orgulho de entregar 

a mesma o título de cidadã desta cidade. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para manifestar sua 

felicidade em ver os vereadores na sua grande maioria manifestando-se favoravelmente às questões do 
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funcionalismo público. Relatou sua visita ao SINDISERV onde tratou sobre assuntos referentes aos funcionários 

públicos, quanto a projeto de lei dispondo sobre situações das câmeras e outras questões, onde achou por bem 

elaborar emenda, achando por bem segurar a matéria, para de maneira alguma vir a prejudicá-los. Destacou a 

importância desta Casa ouvir o servidor em conjunto, principalmente o que está na ponta. Ressaltou o trabalho 

do SAMU que além de salvar vidas, seus integrantes correm risco em função de encontrarem cidadãos armados 

"machões de cozinha", indo além daquilo que pensam, tendo que ser valorizados e esta Casa ter que se posicionar 

em conversar com o Senhor Prefeito para que acolha suas reivindicações. Em Questão de Ordem, o Vereador 

George Luiz de Oliveira acrescentou ao ofício que cobra cumprimento de acordo entre Prefeitura e Guarda 

Municipal a assinatura dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro e Divo, colocando à disposição dos demais pares. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Também se pronunciou-se quanto as questões dos Guardas Municipais e 

servidores com servidoras do SAMU, ressaltando que o Senhor Prefeito Municipal começou prometendo atender 

as reivindicações dos guardas municipais, dos servidores do SAMU e posteriormente dos estagiários e 

estagiárias, não sendo contemplados, clamando ao Vereador Felipe Passos que ajude nessa cobrança. Em aparte 

solicitado o Vereador Felipe Passos, comunicou haver perguntado ao Senhor Prefeito Municipal nesse sentido, 

cuja resposta foi que quem deve aprovar o referido projeto são os vereadores. Retomando, Geraldo solicitou ao 

mesmo que em questão de ordem, questione à Mesa Executiva se o mesmo enviou esse projeto à Casa, não sendo 

culpa do presidente ou da Mesa Diretora, quando salvo engano a matéria não foi protocolada. Não havendo mais 

vereadores inscritos, passou-se à votação da ORDEM DO DIA - EM DISCUSSÃO ÚNICA - VETO À LEI Nº 

13.770 (Poder Executivo), que determina a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos 

os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e a manutenção da ordem pública, durante a 

emergência de saúde pública decorrente do surto do novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito do Município de 

Ponta Grossa: MANTIDO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 

Felipe Passos, Florenal Silva, Maurício Silva, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Pietro Arnaud, Rudolf 

Polaco e Vinícius Camargo. Votaram contrariamente os Vereadores Magno Zanellato, Eduardo Kalinoski, 

George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Jorge da Farmácia, Professora Rose, Ricardo Zampieri, Sebastião 

Mainardes Júnior, Sgt. Guiarone Júnior e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. EM SEGUNDA 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, 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, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião 

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

justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 184/20 (Vereador 

Magno Zanellato), denomina de Doutor BARTHOLOMEU LISBÔA a Rua "D" do Loteamento Campo Real, 

Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. 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 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, Pietro Arnaud, 

Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter 

José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo 

Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 455/17 (Vereadores Sebastião Mainardes 

Júnior e Felipe Passos), proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas nas imediações dos estabelecimentos de 

ensino superior do Município de Ponta Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, POR QUINZE DIAS, a pedido do 

Vereador George Luiz de Oliveira, cuja solicitação verbal foi aprovada com os votos favoráveis dos Vereadores 

Celso Cieslak, Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia, Maurício Silva, Pastor Ezequiel 

Bueno, Pietro Arnaud, Professora Rose, Ricardo Zampieri, Sebastião Mainardes Júnior e Walter José de Souza 

- Valtão. Votaram contrariamente ao pedido de vistas os Vereadores Divo, Magno Zanellato, Felipe Passos, 



 

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

 

Florenal Silva, Geraldo Stocco, Mingo Menezes, Rudolf Polaco, Sgt. Guiarone Júnior e Vinícius Camargo. 

Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. Foi colocado 

em discussão e votação, tendo sido aprovado pedido verbal do Vereador Rudolf Polaco, a fim de se ausentar em 

função de compromisso agendado. O Senhor Presidente se manifestou nesta oportunidade para informar que em 

conversa com a Mesa Executiva, diante da questão período eleitoral, considerando que vários dos Senhores 

Vereadores são pré-candidatos às próximas eleições municipais, farão regulamentação da utilização da Tribuna 

Livre, no sentido de não ter um aproveitamento político em relação ao uso desse espaço. Em questão de ordem, 

o Vereador George Luiz de Oliveira apelou para que dentro de tal regulamentação seja cumprido acordo feito 

em passado recente, propondo a entrega de moções após a realização das sessões. Ainda em questão de ordem, 

o Vereador Geraldo Stocco se posicionou contrariamente à solicitação de seu antecessor, entendendo importante 

a entrega de moção de aplauso, não devendo ser jogado ao final dos trabalhos, quando os parlamentares não 

estiverem mais em Plenário. Pastor Ezequiel Bueno, para concordar com o Vereador Geraldo Stocco, dizendo 

ser questão de honra e respeito às pessoas, cabendo a cada parlamentar ser breve na entrega. Complementando 

o Senhor Presidente deixou claro a todos os parlamentares que irá reunir a Mesa Executiva para tratar do tema 

referente a entrega de moções de aplausos a fim de não atrapalhar os trabalhos desta Casa, deixando claro aos 

parlamentares que como já iniciou esse período pré-eleitoral, não abrirá mais a palavra para que pessoas 

convidadas se manifestem, devendo ser inscritos com antecedência, devendo conter na inscrição a pauta do 

debate e algo mais que estará discutindo. PROJETO DE LEI Nº 157/20 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), 

denomina de Subtenente JOSÉ CORADIM DA SILVA, a Rua nº 06, do Residencial CANDIDO PORTINARI, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. 

Zeca e Paulo Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 447, 448, 452, 460/20, 

do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 449/20, do Vereador Celso Cieslak; 450/20, do Vereador Pietro Arnaud; 

451, 459/20, do Vereador Rudolf Polaco; 454/20, do Vereador Mingo Menezes; 455/20, do Vereador Felipe 

Passos; 456/20, da Vereadora Professora Rose; 457/20, do Vereador Sgt. Guiarone Júnior; 458/20, do Vereador 

Ricardo Zampieri e Indicações nºs 1864, 1878, 1879, 1880/20, do Vereador Geraldo Stocco; 1865, 1871/20, do 

Vereador Rudolf Polaco; 1866/20, do Vereador Pietro Arnaud; 1867/20, do Vereador Felipe Passos; 1868, 1869, 

1870/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877/20, do Vereador Florenal 

Silva. O Vereador Ricardo Zampieri solicitou questão de ordem para convocar os membros da CPI DO ESTAR 

DIGITAL para uma rápida reunião. Inscreveram-se no PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADOR JORGE DA 

FARMÁCIA: Para registrar seus comentários quanto a duas queixas existentes sobre a Farmácia Central de 

Distribuição de Medicamentos, em que a população está encontrando dificuldade em buscar remédios 

controlados, diante da pandemia, desde o fato de necessitar tomar ônibus e outros motivos particulares, quando 

consegue contato com a atendente, agendam para mais trinta dias. Relatou que duas pessoas o procuraram 

dizendo que o prazo para a entrega foi estendido até o dia 29/09, considerando assim que a receita terá vencido 

seu prazo. Agradeceu e parabenizou ao Presidente do PRTB junto com o Vereador Valtão, Celso Cieslak e Sgt. 

Guiarone por ter escolhido grupo tendo como pré-candidato Márcio Pauliki, tendo certeza que fizeram a escolha 

certa. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para registrar sua consideração às manifestações diante 

do Projeto de Lei nº 455/17, destacando que está defendendo os empresários que estão sediados à anos em seus 

locais exercendo suas atividades, indagando: para que irá criar concorrência aos mesmos, onde a emenda 

apresentada pelo Vereador Sebastião Mainardes Júnior prevê exatamente isso? VEREADOR RICARDO 

ZAMPIERI: Citar que convocou através da CPI DO ESTAR DIGITAL o Senhor Prefeito Municipal, para a 

próxima segunda-feira as dezessete horas, a fim de responder aos questionamentos referentes aos trabalhos. 

Comentou pautas importantes tramitando na Casa, com projetos de sua lavra de 2017, que ainda não entraram 

em pauta, onde solicitou ao Senhor Presidente para segurar onde desejava realizar audiência pública, a qual não 

foi possível em razão da pandemia, porém deseja a apreciação ainda esse ano para poder defender em Plenário. 

Destacou que não pode criminalizar pedido de vistas, onde sempre foi favorável a esse expediente, por ser 

prerrogativa do vereador. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Para comentar sobre notícia circulando nos 

meios de comunicação, tratando da fome no Brasil, em estudo realizado com UNICEF e IBOPE, em que foram 

pesquisados, sendo descobertos que nove milhões de brasileiros passaram fome durante a pandemia do 
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coronavírus. Trouxe assim reflexão que apresentou em outras oportunidades, citando o desemprego, falta de 

ocupação que gera miséria, além de doença e morte, onde o futuro está mostrando que muitas vezes se tomam 

medidas equivocadas de vários municípios, estados e países, e o mundo está vendo não ser bem dessa maneira 

as coisas, considerando que as mortes terão que ser contabilizadas, não ser unicamente consideradas como um 

problema econômico. Colocou que tudo o que gira uma sociedade, e, não estar preocupados com vidas, não é 

verdade total, onde os dados mostram com muita clareza.Vê com muito desconforto por parte da sociedade que 

está extremamente amedrontada de certa forma e com certa razão, mas que talvez as medidas adotadas talvez 

não tenham sido as melhores. Nesse sentido questionou: "Será que fizemos as melhores escolhas?". 

VEREADOR CELSO CIESLAK: Discorreu sobre o Projeto de Lei nº 455/17, apreciado durante a Ordem do 

Dia, que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas nas imediações dos estabelecimentos de ensino superior 

do Município de Ponta Grossa, dizendo que estudou no CAMPUS central por sete anos e nunca foram 

incomodados por bebidas alcoólicas ou algo parecido, não somente na mesma, como em outros estabelecimentos 

de ensino, dizendo que jamais pode existir monopólio de qualquer estabelecimento, e que todo cidadão pode 

comprar e montar seu estabelecimento comercial do gênero. Nesse sentido se manifestou totalmente contrário à 

matéria, dizendo ser um retrocesso para a população e empresários. Tomando de aparte, o Vereador Valtão, 

registrou que aproximadamente dez dias o Posto de Saúde do Distrito de Guaragi não está podendo prestar 

atendimento devido a falta de energia, onde um caminhão acabou por derrubar o poste de sustentação da rede 

elétrica e as pessoas estão se deslocando para tomar vacina e ser atendidos em Ponta Grossa. Recebeu notícia, 

que até segunda-feira a Secretaria de Saúde irá restabelecer a energia para atender aquela comunidade. Deixou 

assim seu apelo no sentido de que realmente venha a acontecer. Em Questão de Ordem, o Vereador Magno 

Zanellato solicitou a possibilidade de inclusão em pauta, na próxima sessão, do Projeto de Lei nº 202/20, onde 

o Senhor Presidente informou que irá verificar a situação dos pareceres da referida matéria. O Senhor Presidente 

ainda solicitou aos Presidentes e Membros das Comissões que pudessem acelerar os pareceres em projetos com 

prazos expirados, onde por falta dos mesmos, tem que incluir em pauta sem os respectivos pareceres. Não 

havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o 

dia trinta e um 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 disponível 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 seis de agosto de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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