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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 29/07/2020 

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   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: comunicou sobre a preocupação de todos em relação aos recursos que 

Ponta Grossa recebeu do Governo Federal para o combate ao Covid-19, enfatizando que deve ser realizada 

uma audiência pública para a Prefeitura esclarecer isso. Salientou sobre o blog PG Transparente, solicitou ao 

Vereador Paulo Balansin um relatório de prestação de contas e comentou sobre a reunião pública que o 

Vereador Divo fez, realçando que ela foi muito boa. Abordou sobre o Jocelito Canto, que em seu programa 

tem divulgado uma série acerca do Mercadão Municipal e convidou a todos para acompanhar, já que esse tema 

é muito importante. Concluindo sua fala, relatou sobre a omissão do poder público durante a fiscalização do 

Mercadão Municipal. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: abordou sobre as ações que foram feitas pelo Prefeito 

Marcelo Rangel, até o momento, relacionadas ao Covid-19, afirmando que só viu as restrições de horários e 

declarou que algumas empresas estão sendo beneficiados com isso. Observou que as grandes redes de mercado 

vendem roupas e eletrodomésticos também, alegou achar “no mínimo imbecil restringir o horário de 

funcionamento do comércio”, frisando querer ver o comércio voltar a funcionar normalmente e mencionou 

sobre as aglomerações em todos os mercados da cidade, destacando que tudo tem em um supermercado. 
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Registrou que se nós não nos manifestarmos ajudaremos a matar várias empresas de Ponta Grossa, dispôs sobre 

os óbitos em nossa cidade e citou que foi até a tribuna para pedir apoio e não só se queixar, informando que  

irá entrar com uma ação coletiva na justiça pedindo a revisão de tudo o que está acontecendo em nossa cidade. 

Reforçou que não adianta só fazer toque de recolher, o que deve ser feito é um trabalho de conscientização e 

pronunciou ainda que não podemos nos curvar mais às vontades do Prefeito. 

VEREADOR FLORENAL: afirmou que ouve muita gente falando sobre o comércio e registrou que vê o 

comércio sofrendo as consequências dessa pandemia, realçando que não foi o Prefeito Marcelo Rangel que 

trouxe essa pandemia à Ponta Grossa e não existe uma cartilha sobre o que fazer nesse momento. Expôs que 

todos temos conhecimento de que o único resultado que está dando certo é o isolamento social, álcool gel e o 

uso de máscaras, informou que anda em toda as ruas e comércios do bairro de Uvaranas, destacando que os 

comércios de bairros nunca fecham, mas os mais aos centros sentem o impacto dessa pandemia e observou que 

com supermercados há uma concorrência desleal. Declarou que nós ainda estamos dentro de um patamar 

suportável, apesar da falta de UTI em nossa cidade e relatou sobre ter passado 4 meses em uma UTI com seu 

filho, frisando que com isso viu na pele que é preferível fechar um comércio do que ficar em uma UTI. 

Evidenciou que há restrições de horários para os funcionários não precisarem superlotar os ônibus, deixou claro 

que essas medidas são as que por enquanto estão dando certo e pontuou sobre o Mercadão Municipal, 

ressaltando que a empresa que teve a licitação não conseguiu cumprir o contrato. Mencionou que conseguiu 

quatro recursos odontológicos da Deputada Mabel Canto e comunicou que acha interessante a audiência 

pública que o Vereador Pietro Arnaud propôs, para sabermos como estão os recursos em Ponta Grossa. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR DR. MAGNO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: não se encontra em sessão. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: pontuou sobre os 40 milhões de reais destinados ao combate ao 

Covid-19 em Ponta Grossa e mencionou sobre a prestação de contas que irá acontecer amanhã na Câmara, 

ressaltando ser interessante que os vereadores estejam presentes, já que é dever deles esclarecerem o que foi 

feito com esses 40 milhões do Governo Federal. Comentou sobre a ação do Vereador Vinicius Camargo, 

relacionada à taxa de lixo em Ponta Grossa e fez um apelo ao judiciário referente a esse assunto. Declarou que 

o Prefeito Marcelo Rangel irá deixar a Prefeitura quebrada e os próximos Prefeitos que irão ter que pagar isso. 

Abordou sobre o Mercadão Municipal, afirmou que o Prefeito é contra a UPA e não queria outra em Ponta 

Grossa porque ele não sabia como iria custeá-la e ponderou que nós viramos uma cidade onde o que vale mais 

é quantas curtidas se tem no Instagram. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 29/07/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 
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Projeto de Lei Ordinária nº 180/2020: 

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

 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISUSSÃO 
 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 254/2018: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de monitoramento com câmeras de vigilância nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com voto em separado apresentado pelos  

                                        Vereadores Pietro Arnaud e Vinícius Camargo 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 1 (UM) DIA – VER. MINGO MENEZES: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

Projeto de Lei Ordinária nº 341/2018: 

Estabelece, no âmbito do Município de Ponta Grossa, sanções e penalidades administrativas para aqueles que 

praticarem maus-tratos aos animais, e dá outras providências. 

 

PARECERES:  CLJR     -  

                         CFOF   - 

                         COSPTTMUA   - 

                         CAPICTMA   -  

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 15 (QUINZE) DIAS – VER. PIETRO ARNAUD: 18 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 

ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

Projeto de Lei Ordinária nº 55/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARTINHO STADLER. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 17 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 120/2020: 
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Denomina de CLÁUDIO HOHMANN, a Rua “A” do Loteamento Campo Real, nesta cidade. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 16 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 367/2020 do Vereador DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Antônio dos Santos Rosa Servente da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente 

trabalho realizado em nossa cidade. 

 

Nº 368/2020 do Vereador DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Silvana Machado de Lima Pedreira da Companhia Ponta Grossense de Serviços pelo excelente 

trabalho realizado em nossa cidade. 

 

Nº 369/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A Salamacha Advogados, que juntamente a outras empresas doou ao o Hospital Universitário de Ponta Grossa 

(HU-UEPG) 3.900 capas (aventais) descartáveis de segurança, visando auxiliar os profissionais no trabalho de 

combate ao Coronavírus. 

 

Nº 370/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Grupo GMAD, que junto a outras empresas doou ao o Hospital Universitário de Ponta Grossa (HU-UEPG) 

3.900 capas (aventais) descartáveis de segurança, visando auxiliar os profissionais no trabalho de combate ao 

Coronavírus. 

 

Nº 371/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A DHL Valtra, que junto a outras empresas doou ao o Hospital Universitário de Ponta Grossa (HU-UEPG) 

3.900 capas (aventais) descartáveis de segurança, visando auxiliar os profissionais no trabalho de combate ao 

Coronavírus. 

 

Nº 372/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A Rede de Postos Contorno, que junto a outras empresas doou ao o Hospital Universitário de Ponta Grossa 

(HU-UEPG) 3.900 capas (aventais) descartáveis de segurança, visando auxiliar os profissionais no trabalho de 

combate ao Coronavírus. 

 

Nº 374/2020 do Vereador JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à  IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA pelo Projeto Missão Calebe o qual é um programa 

voluntário de serviço social e testemunho que desafia os jovens adventistas a dedicarem suas férias ao 



 

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

 

evangelismo em lugares onde não há presença adventista, para fortalecer as congregações pequenas e 

conquistar novas pessoas para o reino de Deus.  

 

Nº 375/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Dr. JHONI EMANUEL SCHEUNEMANN. 

 

Nº 376/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que sejam atendidas com 

celeridade as demandas dos taxistas do município, principalmente nas requeridas no protocolo SEI nº 30.827 

de 2020. 

 

Nº 377/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Soldado Marcos Vinicius dos Santos Domingues, do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná, 

pela sua colaboração no salvamento do incêndio da madrugada do dia 24 de julho de 2020. 

 

Nº 378/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Soldado Thiago Manoel Pereira da Silva, do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná, pela sua 

colaboração no salvamento do incêndio da madrugada do dia 24 de julho de 2020. 

 

Nº 379/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Soldado André Magalhães Machado JR, do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná, pela sua 

colaboração no salvamento do incêndio da madrugada do dia 24 de julho de 2020. 

 

Nº 380/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

À ASPIRANTE Danielle Anne Kulka, do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná, pela sua 

colaboração no salvamento do incêndio da madrugada do dia 24 de julho de 2020. 

 

Nº 381/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora Secretária de Saúde do Município de Ponta Grossa, Angela Conceição 

Oliveira Pompeu, para que possa providenciar em regime de urgência a reabertura da Unidade de Saúde 

Ezebedeu Linhares, no bairro Jardim Amália. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 14 

DIVO: 2 

RUDOLF POLACO: 4 

DR. ZECA: 1 

PASTOR EZEQUIEL: 1 

FELIPE PASSOS: 1 

DANIEL MILLA: 4 

GERALSO STOCCO: 1 

 

 

INDICAÇÕES 
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Nº 1603/2020 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 Recapeamento Asfáltico da Rua General Aldo 

Bonde, entre os Bairros Santa Terezinha e Villa Ricci, nesta cidade. 

 

Nº 1604/2020 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 imediata e manutenção e colocação de grades e tampas no  bueiro  na Rua Lagoa de Itaipu  - 

Olarias,  nesta cidade. 

 

Nº 1605/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando a colocação de lombada, faixa de sinalização na Rua Querência do Norte que e conhecida como 

corredor Santana    -  Vila Santana  -  Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 1606/2020 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  Lagoa do Bonfim  -  Estrela do Lago,  nesta cidade. 

 

Nº 1607/2020 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 reparos imediatos com, patrolamento, acostamento e  cascalhamento na Rua Sertanapolis  ¬- 

Contorno,  nesta cidade. 

 

Nº 1608/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando a colocação de lombada, faixa de sinalização na Rua Almeida Garrett  -  Vila Curitiba principal 

rua para Vila Ibirapuera   -  Oficina, nesta cidade. 

 

Nº 1609/2020 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 execução de um estudo para mudança de sentido da vida, tornando sentido único 

da rua Freire Alemão, no bairro Estrela. 

 

Nº 1610/2020 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 melhoria de sinalização da Rua Freire Alemão, no bairro Estrela. 

 

Nº 1611/2020 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 instalar um radar de velocidade ou uma 
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lombada na Avenida Eusébio de Queirós em frente ou nas proximidades da Escola Dr. Carlos Ribeiro de 

Macedo, tendo em vista que os veículos que trafegam por esta via, muitas vezes o fazem com excesso de 

velocidade, vindo a causar vários incidentes graves, o último, acabou causando o falecimento de um jovem 

trabalhador - Vila São Francisco 

 

Nº 1612/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a instalação de uma lombada elevada na Rua Freire Alemão próximo a praça João 

Montes Filho, no bairro Estrela. 

 

Nº 1613/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento ao longo da Rua 

Osmário Oliveira Capote, Uvaranas. 

 

Nº 1614/2020 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 Aplicação de Material Fresado  na Rua Osmário Oliveira Capoti, Uvaranas. 

 

Nº 1615/2020 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 implantação de redutores de velocidades ao longo da Rua Duarte da Costa, 

Uvaranas. 

 

Nº 1616/2020 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 limpeza em Bueiro de córrego, localizado na 

Rua Padre Arnaldo Janssen, entre a sede do Sindicato dos Bancários e a empresa Pontamed Farmacêutica, 

Cara-Cara. 

 

Nº 1617/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência a limpeza de Bueiro em córrego localizado na Rua Henrique 

Ligeski, ligação entre as Vilas São Francisco e Jardim Paraíso. 

 

Nº 1618/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando a reparos, na Rua Egito- Vila Santa Mônica - Jardim Carvalho, nesta cidade. 

 

Nº 1619/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando a reparos,de manilhamento, cascalhamento, acostamento e patrolamento na Rua Gaza Vila Santa 

Monica - Jardim Carvalho, nesta cidade. 
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Nº 1620/2020 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 reparos imediatos com a colocação de fresado  na Rua Itaipu  - Estrela do Lago , nesta cidade. 

 

Nº 1621/2020 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 imediata e manutenção e colocação de grades e tampas no  bueiro  na travessa da Rua Palmas 

esquina com a rua Amélia    -Olarias,  nesta cidade. 

 

Nº 1622/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando a colocação de lombada, faixa de sinalização na Rua João Carlos Cogo em frente o nº 171 -  Boa 

vista, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 20 

DANIEL MILLA: 1 

CELSO CIESLAK: 10 

GERALDO STOCCO: 3 

MAURÍCIO SILVA: 1 

FLORENAL: 5 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 28 de julho de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO: pontuou sobre uma notícia triste no site da Prefeitura, referente a uma 

moção de apelo aos estagiários, para a volta do salário integral deles, e declarou que aguarda que o salário volte 

ao normal. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comentou sobre o seu posicionamento em relação as medidas 

adotadas pela administração pública, realçando que está questionando uma série de medidas que foram adotadas 

e as que não foram também. Declarou que além das cestas básicas devem ser entregues também máscaras e 

álcool em gel e abordou sobre as empresas que quebraram. Pontuou sobre as pessoas que se preocupam com o 

Covid-19 e as que não estão nem aí e observou que se deve ter um ponto de equilíbrio. Enfatizou sobre o 

comércio, em relação aos horários, ponderou que não podemos continuar mais em estado de pânico, como 

estamos, e registrou que continuam acontecendo, diariamente, mais de 10 mortes em Ponta Grossa, por diversas 

situações. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
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  ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E 

VINTE. (XVII LEGISLATURA) 

   Aos vinte e nove dias do mês de julho 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, participando ainda 

na Mesa dos Trabalhos,  os Vereadores Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad - 

Dr. Zeca - Terceiro Secretário, com a ausência justificada do Vereador Walter José de Souza - Valtão 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 e Vinícius Camargo. À hora 

regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anteriormente 

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

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

PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 58/20 (Projeto de Lei nº 185/20, acompanhado de pedido para 

apreciação em regime de urgência, o qual foi deliberado favoravelmente nesta oportunidade), institui o Programa 

de Fomento ao Empreendedorismo de Ponta Grossa. Of. nº 1351/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

235/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1357/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

245/20, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1358/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

230/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1359/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 234/20, 

de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1360/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 233/20, de 

autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1361/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 229/20, de autoria 

do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1362/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 232/20, de autoria 

do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1363/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 231/20, de autoria do 

Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1387/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 228/20, de autoria da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Requerimento nº 134/20, consoante informações prestadas 

pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes. Ofs. nºs 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 

1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 

1332, 1333, 1334, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 

1412, 1413, 1414, 1415/20-GP, respectivamente em atendimento às Indicações nºs 1399, 1400, 1401, 1402, 

1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, (1459, 1460, 1461), (1462, 1463, 1464), (1466, 1467, 1468), 

(1469, 1470, 1471), (1472, 1473, 1474, 1475, 1476), (1477, 1478, 1479), 858, 859, 860, 861, (876, 877), (878, 

879), 880, 829, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 832, (907, 908, 909), (905, 906), (903, 904), (901, 902), 

1418, 1417, 1411, 1416, 1415, 1412, 1413, 1414, 282/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. DO 

VEREADOR MAGNO ZANELLATO - Projeto de Lei nº 184/20, denomina de Doutor BARTHOLOMEU 

LISBÔA a Rua "D do Loteamento Campo Real Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DO VEREADOR FELIPE 

PASSOS - Projeto de Lei nº 186/20, altera a Lei nº 13.418/2019, conforme especifica. DO VEREADOR 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Projeto de Lei nº 187/20, dispõe sobre o exercício do direito da propriedade 

privada do Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, e dá outras providências. DO VEREADOR WALTER 

JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO - Requerimento nº 271/20, solicitando para que seja justificada a sua ausência na 

presente sessão (29/07/2020), por motivos de acompanhamento a consulta médica de sua filha menor de idade. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de 

Aplauso nº 382/20, Dirigida as Empresas Salamacha Advogados, Grupo Gmad, DHL Valtra e Rede de Postos 

Contorno, que juntas doaram 3.900 aventais descartáveis para o Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais, para auxiliar neste momento de intenso combate ao Covid-19. DO VEREADOR FLORENAL SILVA - 

Moção de Sugestão Legislativa nº 383/20, Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. 

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que em contrapartida referente a liberação da construção de um 

condomínio residencial na Av. Eusébio de Queirós, a empreiteira responsável também construa uma rotatória 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=29/07/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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junto à Praça Batalha de Guararapes. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 384/20, 

Dirigida aos taxistas de Ponta Grossa, na pessoa de José Carlos Dobginski, pelos seus relevantes trabalhos junto 

à comunidade pontagrossense. Moção de Aplauso nº 385/20, Dirigida aos Policiais Militares Aspirante Danielle 

Anne Kulka, Soldado André Magalhães Machado JR, Soldado Thiago Manoel Pereira da Silva, Soldado Marcos 

Vinicius dos Santos Domingues do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que heroicamente salvaram cinco 

pessoas de um incêndio no bairro Ronda, em Ponta Grossa, na madrugada do dia 24 de julho de 2020. O Senhor 

Presidente reiterou seu comunicado às Lideranças Partidárias para que possam se reunir e indicar um novo 

membro a fim de compor a Comissão Especial que investiga a decoração de natal e eventos natalinos no 

Município de Ponta Grossa, em função da renúncia do Vereador Geraldo Stocco. Em seguida anunciou a 

COMUNICAÇÃO PARLAMNETAR - VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para discorrer a respeito da 

preocupação sua e que tem percebido, da comunidade, com relação aos recursos que o Município tem recebido 

do Governo Federal para utilização de temas afins e relacionados à COVID-19, onde está encaminhando ofício 

para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização desta Casa, na pessoa do Vereador Paulo Balansin, 

solicitando que o mesmo convoque audiência pública no sentido da Prefeitura Municipal prestar contas quanto 

as receitas e despesas realizadas pela administração pública de nossa cidade. Ressaltou o fato de muitas pessoas 

estarem questionando esse assunto em decorrência da publicação realizada pelo Blog PG Transparente. Solicitou 

ainda ao Vereador Paulo Balansin a disponibilidade de cópia das prestações de contas desses valores. Outro 

assunto, para citar que o comunicador Jocelito Canto em seu programa O Repórter tem divulgado séries em 

relação ao Mercado Municipal, com gravações das quais convidou todos a acompanhar através das redes sociais 

e facebook, por se tratar de tema importante para a cidade, ressaltando reunião que participou na segunda-feira 

com a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, virtualmente, com a presença do Secretário de 

Indústria e Comércio José Loureiro e também o fiscal da obra Engenheiro Servidor Efetivo Concursado Michel 

Hadad, onde aquele informou que a situação toda estava na Procuradoria Geral do Município, porém ao pesquisar 

o protocolo percebe já ter sido despachado para a Secretaria de Indústria e Comércio, enquanto que o Senhor 

Prefeito Municipal deu entrevista dizendo que se a empresa Tecla ainda tiver recursos financeiros, irá autorizá-

la a continuar com seus serviços. Vê nesse sentido descaso com relação àquele Mercado Municipal, atribuindo 

ser dramática e clara a omissão do Poder Público durante a fiscalização e também agora demorando a realizar a 

rescisão do contrato, tendo em vista que notificou a empresa a cumprir a caução, tendo passado mais de duzentos 

e trinta dias após a assinatura do contrato. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Apresentou balanço 

da pandemia no Município, cobrando o que foi feito até então com recursos do Governo Federal, não sabendo 

exatamente onde foi aplicada tal verba, dizendo ter obrigação regimental e constitucional em correr atrás de 

informações para não se ter problemas futuros. Questionou as ações pontuais em relação ao que foi realizado 

pelo Senhor Prefeito Municipal até o presente momento, onde não viu nada mais além do que restringir o horário 

de funcionamento de atividades, com volta gradativa de alguns serviços que percebia que era claramente por 

interesses da própria Administração Pública por ter laços fraternais com alguns ramos de atividade comercial na 

cidade de Ponta Grossa. Citou que supermercados e grandes redes estão fazendo o papel do comércio e lojas da 

cidade, concentrando o dinheiro em pouquíssimos estabelecimentos, fazendo concorrência pesada com redes de 

lojas de artigos para vestuários e eletrodomésticos, registrando grandes aglomerações de pessoas em seu interior. 

Nesse sentido considera no mínimo imbecil restringir o horário de funcionamento do comércio no Município. 

Por questão de comparativo, registrou, com pouca exceção que os óbitos atribuídos à covid-19 no Município 

decorreram de problemas imunológicos colocados com seriedade no grupo de risco e por conta dessa, as pessoas 

acabaram expostas ao vírus perdendo suas vidas, com  registro de doze óbitos nesse tempo - pessoas estão 

morrendo muito mais de AVC, ataque cardíaco, existindo ainda quem cometeu suicídio, não podendo ser leviano 

e afirmar ser tudo culpa da covid, do prefeito ou da administração pública. Nesse sentido disse não parecer 

sensato que o horário do comércio se estenda para até as vinte horas, com presença de público controlada. Irá 

entrar assim, com ação coletiva na justiça, solicitando a revisão de tudo o que está acontecendo na cidade. 

VEREADOR FLORENAL SILVA: Para também se manifestar quanto ao comércio da cidade, citando que está 

sofrendo as conseqüências da pandemia, dizendo não existir cartilha de como tratar do vírus, onde todos tem 

conhecimento que o único resultado definitivo é o isolamento social, uso de álcool gel, máscara e isso tem sido 

praticado na cidade. Registrou que em suas visitas, percebeu que o comércio das vilas não está sentindo o reflexo 
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das restrições, os que estão mais em evidência sentem a concorrência em função das grandes redes de 

supermercados, sendo até desleal aos que tem comércio menor. Registrou que apesar da falta de UTI em Ponta 

Grossa, o município ainda se encontra em patamar tolerável. Citou cidades onde o caos já se instalou e aqui 

ainda está se sobrevivendo. Justificou o horário escalonado de funcionamento estabelecido pelo Senhor Prefeito 

Municipal, em função de não superlotar o transporte coletivo, considerando não ter como controlar o isolamento 

social dentro dos ônibus da cidade, principalmente em horário de pico. Falou sobre o Mercado Municipal, 

dizendo que comemorou quanto a empresa ganhou licitação para restaurá-lo, em função das denúncias de 

moradores em face do local estar servindo para tráfico de drogas, assaltos e esconderijo de produtos roubados. 

Disse que hoje virou mais um problema, devido a situação econômica que o país atravessa, onde a empresa não 

conseguiu cumprir o contrato e pelo que sabe está acionado na justiça, existindo ainda possibilidade de se 

recomeçar a obra. Relatou coisas boas que acontecem na cidade, citando haver conseguido quatro gabinetes 

odontológicos através de Emenda da Deputada Mabel Canto e dois já estão à disposição para a prefeitura realizar 

instalação, onde escolheu contemplar o posto de saúde Silas Sallem na Vila Francelina. Quanto à solicitação do 

Vereador George Luiz de Oliveira ao Vereador Paulo Balansin, para que a CFOF realize audiência pública, acha 

interessante saber dos recursos oriundos do Governo Federal, apesar que as redes sociais colocam a par disso, 

fazendo menção à construção da UPA no Centro da Cidade, quando irá começar, quanto irá ser gasto, para poder 

defender, criticar ou cobrar o governo municipal, e dar resposta à população. VEREADOR EDUARDO 

KALINOSKI: Para manifestar seu posicionamento às questões que estão repercutindo nas redes sociais. 

Primeiro, quanto a questão dos quarenta milhões ditos para serem investidos na pandemia a nível de Município, 

acreditando que serão prestadas contas por parte do Governo Municipal nesta quinta-feira nesta Casa, 

considerando interessante a presença dos Senhores Vereadores, onde verifica nessas ocasiões pouca participação 

de parlamentares, quando é dever que esclarecimentos sejam dados nesse sentido. Disse ter realizado algumas 

sugestões na prestação de contas do quadrimestre anterior, onde solicitou comparação tanto de limite prudencial 

quanto de dívidas ocorridas nas últimas gestões, esperando a apresentação pelo Secretário de Finanças. Outro 

assunto, para cobrar atenção da Casa em relação a ação do Vereador Vinícius Camargo, de forma popular, 

tratando da taxa de lixo do Município, apelando ao Judiciário, na pessoa da Juíza Dra. Jurema, responsável pela 

vara onde tramita esse processo, tendo lido considerações feitas pela Prefeitura Municipal, das razões que lança 

mais taxa de lixo que o correto, considerando um absurdo, citando que por se tratar de contraprestação de serviço 

não se pode lançar no carnê de IPTU do contribuinte valor a maior, destacando estar comprovado o lançamento 

compreendendo o valor de vinte milhões a mais dessa taxa. Comentou a respeito do tema Mercado Municipal, 

divulgado através do programa de Jocelito Canto, entendendo que deva receber intervenção do GAECO em 

função dos áudios apresentados pelos funcionários da Empresa Tecla, falando que não podia pagar fornecedor e 

funcionários, para promover pagamento de servidores da Prefeitura, considerando grave, entendendo que o 

Senhor Prefeito e secretários tem que ajuizar a referida empresa por não ter cumprido o contrato. Comentou 

sobre a Nova UPA, assunto estampado nos jornais, dizendo ser interessante que seja custeada pelo Governador 

do Estado Ratinho Júnior, caso contrário, considera um "presente de grego" para a cidade, lembrando que quando 

foi secretário na gestão anterior, o Prefeito Marcelo Rangel falou diversas vezes que não queria outra upa na 

cidade, não saberia como iria bancar e agora se vangloria, restando três a quatro meses do término de seu 

governo, indagando ainda porque não solicita ao governo do estado que venha a assumir o Pronto Socorro 

Municipal e Hospital da Criança que são também de sua responsabilidade e competência. Torce para que o 

próximo prefeito possa administrar a cidade de Ponta Grossa. Encerrando, fez ainda menção quanto a tramitação 

do Projeto de Lei nº 180/20, constante da Ordem do Dia, que institui o Programa Extraordinário de Recuperação 

Fiscal do Município, destacando que aqueles que pagam seu tributo em dia novamente irão ser "sacrificados" 

em detrimento dos inadimplentes. Encerrada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - 

EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 180/20 (Poder 

Executivo), institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal do Município de Ponta Grossa - PERF: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 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, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, 

Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. Ficam 
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registrados o voto contrário do Vereador Eduardo Kalinoski e a ausência justificada da votação do Vereador 

Walter José de Souza - Valtão. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 254/18 (Vereador Ricardo 

Zampieri), dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de monitoramento com câmeras de vigilância 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS): RETIRADO PARA VISTAS, a pedido do Vereador Mingo Menezes, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Foram aprovadas 

as solicitações de ausências solicitadas pelos Vereadores Vinicius Camargo, Divo e Sgt. Guiarone Júnior em 

função de compromissos pré-agendados. PROJETO DE LEI Nº 341/18 (Vereador Rudolf Polaco), estabelece, 

no âmbito do Município de Ponta Grossa, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem 

maus-tratos aos animais, e dá outras providências: RETIRADO PARA VISTAS, por quinze dias, a pedido do 

Vereador Pietro Arnaud, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Divo, Sgt. 

Guiarone Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Também foram aprovadas as solicitações 

verbais de ausências solicitadas pelos Vereadores Pietro Arnaud e Ricardo Zampieri, em função de compromisso 

pré-agendado. PROJETO DE LEI Nº 55/20 (Vereador George Luiz de Oliveira), concede Título de Cidadão 

Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARTINHO STADLER: APROVADO, nos termos da Emenda de 

Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores 

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

Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, 

Maurício Silva, Paulo Balansin, Professora Rose, Rudolf Polaco e Sebastião Mainardes Júnior. Ficam registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores Divo, Sgt. Guiarone Júnior, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 120/20 (Vereador Maurício 

Silva), denomina de CLÁUDIO HOHMANN, a Rua "A" do Loteamento Campo Real, nesta cidade: 

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

ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Divo, Sgt. Guiarone Júnior, Pietro 

Arnaud, Ricardo Zampieri, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Manifestando-se em questão de 

ordem, o Vereador Vinícius Camargo cobrou da presidência a inclusão em pauta do Projeto de Lei nº 139/20, 

onde o Senhor Presidente se comprometeu em verificar a viabilidade junto ao departamento competente. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 367, 368/20, do Vereador Divo; 369, 370, 371, 

372/20, do Vereador Rudolf Polaco; 374/20, do Vereador Dr. Zeca; 375/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 

376/20, do Vereador Felipe Passos; 377, 378, 379, 380/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 381/20, do 

Vereador Geraldo Stocco e Indicações nºs 1603/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 1604, 1605, 1606, 1607, 

1608; 1618, 1619, 1620, 1621, 1622/20, do Vereador Celso Cieslak; 1609, 1610; 1612/20, do Vereador Geraldo 

Stocco; 1611/20, do Vereador Maurício Silva; 1613, 1614, 1615, 1616, 1617/20, do Vereador Florenal Silva. 

Em questão de ordem, o Vereador Sebastião Mainardes Júnior informou estar colhendo assinaturas à emenda 

que propôs ao Projeto de Lei nº 180/20, referente ao Programa de Recuperação Fiscal do Município, solicitando 

apoio aos que assim tiverem interesse. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente abriu espaço 

para inscrições no PEQUENO EXPEDIENTE, com as manifestações dos Vereadores GERALDO STOCCO: 

Apresentou notícia dando conta que o Prefeito Marcelo Rangel em nota do site da Prefeitura Municipal, se 

manifestou um dia após os vereadores haverem assinado moção de apelo no sentido de que estagiárias e 

estagiários não fossem dispensados de suas atividades e que seus vencimentos voltassem ao normal, 

considerando que teriam sido cortados pela metade cinco dias antes de receberem. Assim, destacou que em nota 

o Senhor Prefeito Municipal prometeu que voltaria ao normal com encaminhamento de projeto de lei, o qual não 

chegou, entendendo não haver necessidade, quando é o mesmo que decide. Está aguardando, alertando, dizendo 

que não esqueceu dessa promessa da qual espera que espera os salários voltem ao normal. VEREADOR 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para reforçar em relação ao seu posicionamento quanto as medidas adotadas 

pela Administração Pública, onde está questionando os decretos e uma série de medidas que foram determinadas 

e tantas outras que não foram colocadas em prática, dizendo que se faz extremamente necessário, ao invés de 

ficar entregando apenas cestas básicas ao SOS, que também se distribuam álcool em gel, algumas unidades de 

máscaras e essa seja feita de forma ordenada, a domicílio com montagem de várias equipes, ocupando os veículos 

de diversas secretarias, com motoristas levando as ACS a fazer suas visitas, levando esses EPIS e informações 

quanto a pandemia. Não entende o fato do comércio ser aberto de forma restritiva com dias alternados, 
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acreditando que assim estão concentrando pessoas em determinados dias da semana. Quanto aos recursos dos 

governos federal e estadual, deseja ver onde foi aplicado. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para segunda-feira, dia três de agosto do ano em 

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

assim também estará à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, supervisionei a 

redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, Secretário, pelo Senhor Presidente e demais vereadores 

presentes. Sala das Sessões, em vinte e nove de julho de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 29 de julho de 2.020. 

 

Francine Bassani 

Estagiária do Setor Legislativo 

 


