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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 31/08/2020 

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   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: comunicou sobre as igrejas, em relação as idades das pessoas que 

podem frequentá-la, destacando que fica feliz por muitos estarem falando sobre isso. Lamentou sobre o 

preconceito religioso, principalmente ao evangélico, enfatizou ser difícil ensinar alguma coisa espiritual à 

pessoas que acreditam que vieram de macacos e declarou que há pessoas que não tem compreensão para 

discutirem certas coisas. 

VEREADOR FLORENAL: dispôs sobre as pessoas que cobram as ações dos vereadores, evidenciou que tem 

acompanhado os cemitérios da cidade, ressaltando o descaso deles e as ações de vândalos, solicitou às 

autoridades para que tomem providências quanto a isso e declarou que está fazendo uma moção de apelo para 

que aumentem o número de pessoas que fazem a manutenção dos cemitérios. Mencionou sobre a atitude do 

Jocelito Canto por deixar a Rede Massa e repudiou a atitude do Deputado que causou tudo isso, realçando que 

isso deixa todos chateados. Parabenizou o Governo, já que sábado começou a última etapa de recuperação dos 

asfaltos da Av. Carlos Cavalcanti, pontuou sobre as outras vias também, frisando que as coisas estão andando 

devagar e alegou entender que é um momento difícil, mas não podemos deixar de dar atenção aos bairros. 

Sugeriu aos candidatos a Prefeito, que uma das bandeiras principais é atender aos bairros e apontou sobre suas 
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mais de 3 mil indicações de problemas que ele detectou em bairros. Cedeu a palavra ao Vereador Ricardo 

Zampieri que parabenizou as palavras do Vereador Florenal e comentou sobre o asfalto da Av. Carlos 

Cavalcanti e de outras vias também. O Vereador Florenal ponderou sobre as ruas do bairro de Uvaranas e 

solicitou para que atendam o povo do bairro de Uvaranas e dos outros bairros também. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: afirmou concordar em grande parte com o discurso do Vereador 

Florenal, referente as ruas, evidenciou que se está ruim para o Vereador Florenal, que apoia tudo do Prefeito 

Marcelo Rangel, imagina para os Vereadores que apontam o que está errado no Governo e observou que em 

todo esse processo quem sai perdendo sempre é o povo. Declarou que em momento algum promete coisas que 

não compete a um Vereador, relatou que conversou com um cidadão, que alegou que o Prefeito tinha prometido 

arrumar a sua rua e se questionou que talvez por ele morar perto da rua o Prefeito pode não ter atendido. 

Abordou sobre uma situação onde uma ambulância não chegou à casa de uma pessoa por conta da rua, expôs 

sobre as ruas asfaltadas onde não há casas e comunicou que nossa cidade precisa de um administrador. 

Mencionou sobre os candidatos a Prefeito, ressaltando que para esse cargo deve ter estudo, pois ser honesto 

deve ser requisito para qualquer pessoa e se solidarizou ainda a Deputada Mabel Canto e ao Jocelito Canto. 

Pontuou sobre uma votação de tempos atrás, referente ao projeto do fundão do transporte coletivo, destacando 

que um secretário ligava várias vezes a ele para saber sua postura, porque era de interesse do Prefeito saber 

isso, pois se o voto dele fosse contrário ele seria tratado de maneira diferente. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: parabenizou as palavras do Vereador Eduardo Kalinoski, pontuou 

sobre o trabalho de um Vereador e relatou sobre as ruas asfaltadas onde não há casas. Agradeceu ao empenho 

da comissão especial de investigação do Mercado da Família, comentou sobre o Mercado da Família, 

destacando os seus produtos e abordou sobre uma das maiores apreensões de drogas realizadas pela Polícia 

Federal, em Irati. Cedeu a palavra ao Vereador Pastor Ezequiel que parabenizou toda a força policial e 

enalteceu um artista plástico, premiado internacionalmente, que representa nossa cidade. O Vereador Sargento 

Guiarone declarou que estarão organizando uma moção de aplausos aos atendentes da Polícia Federal, 

informou que ontem recebeu uma situação lamentável de que a Guarda Municipal está sendo freada, se 

referindo as escalas que os proíbem de sair as ruas, afirmou que essa escala deve ser revista para que os policiais 

possam atuar novamente em escalas noturnas e concluindo sua fala, evidenciou seu apoio aos policiais. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: declarou ter recebido várias ligações de denúncias, da 

região de Oficinas, sobre a interrupção do fornecimento de água, realçando que “a Sanepar deve estar de 

sacanagem, porque interromper por algumas horas o fornecimento de água é uma coisa, já dois dias é muito”. 

Afirmou que irão fazer uma representação contra a Sanepar, comunicou que defende a bandeira de expulsar a 

Sanepar de Ponta Grossa, destacando que ainda temos esgoto a céu aberto em nossa cidade e registrou que foi 

anunciado a hora que a água voltaria, mas só voltou duas horas mais tarde. Reiterou a fala do Vereador Florenal 

sobre os cemitérios, ressaltando que ele tem seu apoio e mencionou sobre seu projeto referente a isso, que é de 

2005, mas se questionou como o Prefeito Marcelo Rangel vai cuidar dos mortos se não cuida nem dos vivos. 

Enfatizou que o comércio está cada vez mais desprestigiado pela atual administração, agradeceu um grupo de 

empresários e jornalista de Ponta Grossa, citou sobre a imprensa que é paga, aí não fala mal, frisando que não 

generaliza, mas isso é 90% em nossa cidade e concluindo sua fala, pronunciou sobre a Rede Massa. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR DR. MAGNO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: comentou sobre a questão dos estagiários, abordou sobre os estagiários 

em enfermagem de curso técnico, destacando seus salários e comunicou que tudo isso é uma situação muito 

difícil. Declarou estar enviando uma moção de sugestão legislativa, quanto a esses assuntos e registrou que 

antes não sabia da situação dos estagiários de enfermagem, mas agora que tem essa informação acredita que 

os Vereadores não podem ficar sem fazer nada e como Câmara Municipal pode-se mudar essa situação. Deixou 

claro que o que pedem é simples e não vai onerar os cofres públicos e aguarda que a Secretaria da Saúde possa 

ajudar nesse pedido. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 31/08/2020   -    SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 157/2020: 

Denomina de Subtenente JOSÉ CORADIM DA SILVA, a Rua nº 06, do Loteamento Residencial Cândido 

Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 159/2020: 

Concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora DANIELE DE ANTONI CALIXTO 

STRACK. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 170/2020: 

Promove alterações na Lei nº 13.751, de 06/07/2020, conforme especifica. 

 

PARECERES: CLJR    - Pela admissibilidade 

                        COSPTTMUA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

Projeto de Lei Ordinária nº 179/2020: 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
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                         CECE    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 182/2020: 

Dispõe sobre a logística reversa de embalagens recicláveis, poliestireno e resíduos volumosos comercializados 

no Município de Ponta Grossa. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

 
RETIRADO PRA VISTAS POR 5 (CINCO) DIAS – VER. DANIEL MILLA: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 183/2020: 

Altera a Lei nº 13.563, de 21/10/2019, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 2 (DOIS) DIAS – VER. RICARDO ZAMPIERI: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 

ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 461/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APELO 

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

município de Ponta Grossa. 

 

Nº 462/2020 do Vereador CELSO CIESLAK,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. Por  essas  e  outras  razões  fazem-se  oportunas  as  manifestações  de  aplauso,  as  pessoas 

que  compõem  o  quadro  de  funcionários  do  Centro  de  Especialidades  Médicas  da  Santa  Casa  de 

Misericórdia  de  Ponta  Grossa. 
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                 Conforme  relação  à  baixo: 

• Dra. Eliane de Barros Pinheiro - Médica Coordenadora Centro de Especialidades - Santa Casa. 

• Dr. Luiz Fernando Pallu - Médico Colaborador. 

• Dr. Cláudio Busnardo - Médico Colaborador. 

• Dr. Adalberto Souza Raymundo - Médico Colaborador. 

• Dr. Henrique Hoffmann - Médico Colaborador. 

• Sra. Siomara Chociai - Primeira Instrumentadora. 

• Sra. Elena Kluczkovski - Segunda Instrumentadora. 

• Sra. Sandra Aparecida Inocêncio Spinardi - Técnica de Enfermagem. 

 

Nº 463/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD 

MOÇÃO DE APLAUSO: 

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.  

 

Nº 464/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 465/2020 dos Vereadores DANIEL MILLA FRACCARO e VINICIUS CAMARGO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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?". 

 

Nº 466/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA,   

MOÇÃO DE APELO 

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

aumente os serviços de manutenção e segurança nos cemitérios municipais. 

 

Nº 467/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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

CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMO DIAS. 

 

Nº 468/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 469/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

 

Nº 470/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APELO 
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Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que as Horas Extras da Guarda 

Municipal observe o previsto pelo Regime CLT 

 

Nº 471/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

À Ilustríssima Sra. Ivone Kemelmeier pela vasta dedicação à alfabetização de crianças, inclusive em braile, 

através de projetos sociais. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 11 

RUDOLF POLACO: 1 

CELSO CIESLAK: 1 

PIETRO ARNAUD: 1 

DANIEL MILLA: 3 

VINICIUS CAMARGO: 1 

FLORENAL: 1 

PASTOR EZEQUIEL: 3 

FELIPE PASSOS: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1881/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

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

departamento competente da Municipalidade, o conserto e manutenção completos (melhorias na iluminação, 

condições de trafegabilidade da via e passagem para pedestres) nas estradas José Kalinoski e Cirema Becker, 

ambas localizadas no Shangrilá. 

 

Nº 1882/2020 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 imediatos no calçamento na Rua Jabuticabeira -  Núcleo Santa Paula  - Contorno, nesta 

cidade. 

 

Nº 1883/2020 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 patrolamento e cascalhamento na Rua Deodoro Alvez  Quintiliano   -  JD Maracanã -  

Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1884/2020 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  Alberto tramontin  -  Shangrila,  nesta cidade. 

 

Nº 1885/2020 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 patrolamento, cascalhamento e acostamento na Rua Canário  -  Borato - Chapada, nesta 

cidade. 
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Nº 1886/2020 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 acostamento, patrolamento,  cascalhamento  na Rua Itapuias, Jardim 

Tropeiro - Uvaranas nesta cidade. 

 

Nº 1887/2020 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 imediatos com patrolamento, cascalhamento   na Rua Trumais, Jardim Tropeiro - 

Uvaranas nesta cidade. 

 

Nº 1888/2020 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 ao acostamento, patrolamento e cascalhamento na Rua  Frei de Deus  -  Vila Cristina - Contorno, 

nesta cidade. 

 

Nº 1889/2020 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 com patrolamento, cascalhamento e acostamento na Rua Alvorada do sul  -Bonsucesso 

, nesta cidade. 

 

Nº 1890/2020 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 acostamento, patrolamento,  cascalhamento  na Rua  Professor Vitor 

Antônio Batista - Vila Mariana - Neves,  nesta cidade. 

 

Nº 1891/2020 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 Dias da Rocha Filho -  Oficinas, nesta cidade. 

 

Nº 1892/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Indico a Mesa Executiva, de 

acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que sua Excelência determine aos órgãos competentes da 

municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar a instalação de uma 

LOMBADA (REDUTOR DE VELOCIDADE) na Rua David Hilgemberg Júnior, próximo ao nº 95, bairro 

Boa Vista. 

 

Nº 1893/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, Indico a Mesa Executiva, de 

acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que sua Excelência determine aos órgãos competentes da 

municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar a instalação de uma 

LOMBADA (REDUTOR DE VELOCIDADE) na Rua David Hilgemberg Júnior, próximo ao material de 

construção LAMÓGLIA, bairro Boa Vista. 
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Nº 1894/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI,  ndico 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 retirada ou que sejam arrumadas as placas que encontram-se no 

cruzamento da rua Leopoldo Fróes com a Avenida General Carlos Cavalcanti, nesta cidade. 

 

Nº 1895/2020 do Vereador DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO, 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 para que seja feito Poste de iluminação pública para a Rua: Atílio Gardinal na Vila Margarida 

no Bairro Órfãs. 

 

Nº 1896/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, Indico à Mesa Executiva, 

de acordo com o que faculta o art. 107, do Regimento Interno(Resoluçãon°301), após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira determine junto aos departamentos competentes da Administração Municipal, providências 

objetivando “a religação  do poste padrão dentro da unidade ” na Rua Tibúrcio Pupo 95, dentro da unidade de 

saúde João de Oliveira Bello, Distrito de Guaragi  ,nesta. Na qualidade de legítimos representantes do povo, 

devemos estar atentos aos clamores dele emanados, especialmente quando dizem respeito aos serviços 

essenciais .Tal preposição visa atendera reivindicação da comunidade local, onde pede solidariamente que seja 

realizada a religação  de energia elétrica, decorrente o fato que a mesma encontra-se desligada. Por essas razões, 

espera-se a compreensão e apoio dos Nobres Pares para a aprovação da matéria, esperando, também, a 

sensibilidade do Poder Público nas reivindicações da comunidade, razão maior das ações governamentais. 

 

Nº 1897/2020 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 patrolamento, cascalhamento e acostamento na Rua Canário  -  Borato - Chapada, nesta 

cidade. 

 

Nº 1898/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento da Rua Cap. Rivadavia Maciel, Vila Francelina. 

 

Nº 1899/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento ou aplicação de fresado da Rua Raposo Tavares a 

partir da Rua João Holzman até a Rua Dr. Mario Jorge, Vila Francelina. 

 

Nº 1900/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco na Rua Padre Anchieta em Oficinas. 

 

Nº 1901/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 
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da municipalidade, objetivando a implantação de redutor de velocidade na RUA PADRE ANCHIETA, nas 

proximidades do nº 715, Col. Dona Luiza, Oficinas. 

 

Nº 1902/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, o Patrolamento e Cascalhamento na  Rua Franklin 

Távora, Parque Nª Sra das Graças, nesta cidade. 

 

Nº 1903/2020 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 “OPERAÇÃO TAPA BURACOS” na 

Rua Luiz Trentin esquina com Jacobe Faintych, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1904/2020 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 um Semáforo no cruzamento entre as Ruas Washington Luís 

com Almirante Barroso, Neves. 

 

Nº 1905/2020 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 redutor de velocidade (Lombada) na Rua Almirante Barroso, 

próximo ao nº 2400, Neves. 

 

Nº 1906/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, Indico à Mesa Executiva, 

de acordo com o quefaculta o art. 107, do Regimento Interno(Resoluçãon°301), após a manifestação do 

Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo SenhorPrefeito Municipal, Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira determine junto aos departamentos competentes da Administração Municipal, providências 

objetivando “Troca de lâmpada  ” na Rua José Salles Rosa, em frente 481Parque Tarobá ,nesta.Na qualidade 

de legítimos representantes do povo, devemos estar atentos aos clamores dele emanados, especialmente quando 

dizem respeito aos serviços essenciais. Tal preposição visa atendera reivindicação da comunidade local, onde 

pede solidariamente que seja realizada a troca de lâmpadas em três postes de iluminação publica da rua,  

decorrente o fato que as mesmas encontram-se queimadas.Por essas razões, espera-se a compreensão e apoio 

dos Nobres Pares para a aprovação da matéria, esperando, também, a sensibilidade do Poder Público nas 

reivindicações da comunidade, razão maior das ações governamentais. 

 

Nº 1907/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, 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 de Oliveira, para que determine aos departamentos competentes da 

Municipalidade a aplicação de fresado de asfalto na Rua Arichernes Carlos Gobbo, localizada na Vila San 

Martin. 

 

Nº 1908/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, 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 de Oliveira, para que determine aos departamentos competentes da 

Municipalidade a realização de melhorias na iluminação, poda e corte de grama e execução de um local de 

lazer para os moradores da região das Ruas Francisco Beltrão e Sengés, no bairro Chapada. 
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INDICAÇÕES APROVADAS – 28 

PIETRO ARNAUD: 3 

CELSO CIESLAK: 11 

PASTOR EZEQUIEL: 2 

EDUARDO KALINOSKI: 1 

DIVO: 1 

JORGE DA FARMÁCIA: 2 

FLORENAL: 6 

DANIEL MILLA: 2 

 

 

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

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO: relatou sobre a questão da Sanepar no bairro de Oficinas, Cará-Cará e 

Santa Barbara, em que os moradores ficaram sem água por 2 dias, destacando que sabem que é por conta de 

obras, mas se essas obras demorarem muito precisamos de uma solução, pois nesse tempo de pandemia a higiene 

é extremamente necessária. Afirmou que tem trabalhado muito em busca de segurança para nossa cidade, 

pronunciou à Guarda Municipal para que continuem efetuando rondas, ressaltando sobre o Mercado da Família 

que foi assaltado, evidenciou que precisamos avançar na segurança dos bairros e da nossa cidade e enalteceu o 

trabalho da Guarda Municipal. 

VEREADOR FLORENAL: ponderou sobre os cemitérios, destacando que tem acompanhado e cobrado 

bastante melhorias, principalmente a fiscalização, afirmou ser lamentável ver os estados dos cemitérios por conta 

do que os vândalos fazem e mencionou sobre sua moção de apelo, relacionada a isso. Dispôs sobre fazerem uma 

capela mortuária no bairro de Uvaranas e comunicou aguardar que o Prefeito Marcelo Rangel se sensibilize 

quanto a isso. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=31/08

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRECENTÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE. (XVII 

LEGISLATURA) 

  Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, 

reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado pelos 

Vereadores Florenal Silva - Primeiro Secretário e Jorge da Farmácia - Segundo Secretário, fazendo parte também 

da Mesa dos Trabalhos os Vereadores Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. 

Zeca" - Terceiro Secretário, estando presentes os Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes, Divo, Eduardo 

Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, 

Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf 

Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. À hora regimental o Senhor Presidente considerou 

abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual 

foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida, pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=31/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=31/08/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL - Mensagem nº 71/20 (Projeto de Lei nº 219/20, acompanhado de pedido para apreciação em 

regime de urgência, deliberado favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 862.403,41, e dá outras providências. Mensagem nº 72/20 (Projeto de Lei nº 

220/20, acompanhado de pedido para apreciação em regime de urgência, deliberado favoravelmente nesta 

oportunidade), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 201.043,51, e dá 

outras providências. Of. nº 1621/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.778. Of. nº 1622/20-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.779. Of. nº 1623/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.780. Of. nº 1624/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.786. Of. nº 1625/20-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.788. Of. nº 1626/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.789. Of. nº 

1627/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.796. Of. nº 1628/20-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.797. Of. nº 1629/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.798. Of. nº 1649/20-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.784. Of. nº 1650/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 13.785. Of. nº 1651/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.787. Of. nº 1652/20-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.791. Of. nº 1770/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 278/20, de autoria 

do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1773/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 299/20, de autoria do 

Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1775/20-GP, em atendimento aos Requerimentos nºs 311, 312/20, de autoria do 

Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1781/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.805. Of. nº 1789/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 309/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1790/20-GP, 

solicitação dilação do prazo por um período de quinze dias úteis para atendimento ao Requerimento nº 279/20. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Of. nº 1251/20-GP, em atendimento a Indicação nº 

459/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1254/20-GP, em atendimento a Indicação nº 469/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1257/20-GP, em atendimento a Indicação nº 472/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1258/20-GP, em atendimento a Indicação nº 473/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1259/20-GP, em atendimento a Indicação nº 474/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1260/20-GP, em atendimento a Indicação nº 475/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1263/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 476/20, de autoria do Vereador Florenal Siolva. Of. nº 1264/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 477/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1265/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 478/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1266/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 480/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1267/20-GP, em atendimento a Indicação nº 481/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1268/20-GP, em atendimento a Indicação nº 482/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1269/20-GP, em atendimento a Indicação nº 483/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1270/20-GP, em atendimento a Indicação nº 484/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1271/20-GP, em atendimento a Indicação nº 485/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1272/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 487/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1273/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 488/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1274/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 489/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1275/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 490/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1276/20-GP, em atendimento a Indicação nº 491/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1277/20-GP, em atendimento a Indicação nº 494/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1278/20-GP, em atendimento a Indicação nº 495/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1279/20-GP, em atendimento a Indicação n? 676/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. 

Of. nº 1280/20-GP, em atendimento a Indicação nº 675/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1281/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 677/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1282/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 679/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1283/20-GP, em atendimento a 

Indicação nº 683/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1284/20-GP, em atendimento a Indicação nº 

707/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1285/20-GP, em atendimento a Indicação nº 708/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1286/20-GP, em atendimento a Indicação nº 709/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1287/20-GP, em atendimento a Indicação nº 706/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1288/20-GP, em atendimento a Indicação nº 710/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1293/20-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 285/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 
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1297/20-GP, em atendimento a Indicação nº 711/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1298/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 712/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1299/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 755/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1300/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 757/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1301/20-GP, em atendimento a Indicação nº 

760/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1302/20-GP, em atendimento a Indicação nº 762/20, de 

autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1304/20-GP, em atendimento a Indicação nº 806/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1305/20-GP, em atendimento a Indicação nº 807/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1338/20-GP, em atendimento a Indicação nº 783/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1339/20-GP, em atendimento a Indicação nº 785/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1340/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 786/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1341/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 787/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1342/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 788/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1343/20-GP, em atendimento  a Indicação 

nº 789/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1344/20-GP, em atendimento a Indicação nº 790/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1345/20-GP, em atendimento a Indicação nº 791/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1346/20-GP, em atendimento a Indicação nº 792/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1347/20-GP, em atendimento a Indicação nº 793/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1348/20-GP, em atendimento a Indicação nº 768/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 

1349/20-GP, em atendimento a Indicação nº 784/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1441/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 797/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1442/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 799/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1443/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 800/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1444/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 801/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1445/20-GP, em atendimento a Indicação nº 802/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1446/20-GP, em atendimento a Indicação nº 803/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1447/20-GP, em atendimento a Indicação nº 04/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1448/20-GP, em atendimento a Indicação nº 798/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1449/20-GP, em atendimento a Indicação nº 811/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 770/20-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 91/20, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1451/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 698/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1452/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 813/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1453/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 814/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1454/20-GP, em atendimento a Indicação nº 815/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1455/20-GP, em atendimento a Indicação nº 816/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1456/20-GP, em atendimento a Indicação nº 817/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1458/20-GP, em atendimento a Indicação nº 818/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1459/20-GP, em atendimento a Indicação nº 819/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1460/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 820/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1461/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 822/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1462/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 823/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1463/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 824/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1464/20-GP, em atendimento a Indicação nº 825/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1510/20-GP, em atendimento a Indicação nº 884/20, de autoria do 

Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1511/20-GP, em atendimento a Indicação nº 844/20, de autoria do 

Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1538/20-GP, em atendimento a Indicação nº 845/20, de autoria do 

Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1539/20-GP, em atendimento a Indicação nº 846/20, de autoria do 

Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1540/20-GP, em atendimento a Indicação nº 847/20, de autoria do 

Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1541/20-GP, em atendimento a Indicação nº 849/20, de autoria do Vereador 

Paulo Balansin. Of. nº 1542/20-GP, em atendimento a Indicação nº 850/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. 

nº 1543/20-GP, em atendimento a Indicação nº 851/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1544/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 852/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1454/20-GP, em atendimento a 

Indicação nº 853/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1546/20-GP, em atendimento a 

Indicação nº 854/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1547/20-GP, em atendimento a 

Indicação nº 855/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1548/20-GP, em atendimento a 
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Indicação nº 856/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1549/20-GP, em atendimento a 

Indicação nº 883/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1550/20-GP, em atendimento a 

Indicação nº 885/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1551/20-GP, em atendimento a 

Indicação nº 887/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1552/20-GP, em atendimento a Indicação nº 

888/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1553/20-GP, em atendimento a Indicação nº 889/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1554/20-GP, em atendimento a Indicação nº 890/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1555/20-GP, em atendimento a Indicação nº 891/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1556/20-GP, em atendimento a Indicação nº 892/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1557/20-GP, em atendimento a Indicação nº 893/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1558/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 894/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1559/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 895/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1560/20-GP, em atendimento 

a indicação nº 896/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1561/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 897/20, de autoria do Vereador Forenal Silva. Of. nº 1562/20-GP, em atendimento a Indicação nº 898/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1563/20-GP, em atendimento a Indicação nº 899/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1564/20-GP, em atendimento a Indicação nº 900/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1565/20-GP, em atendimento a Indicação nº 911/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1566/20-GP, em atendimento a Indicação nº 912/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1571/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 913/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1572/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 914/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

- Projeto de Lei nº 218/20, concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora SANDRA MARA 

CAMARGO QUEIROZ. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS - Moção de Apelo nº 

472/20, O infra Vereador assinado GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, vem mui respeitosamente a presença do 

Senhor Excelentíssimo Prefeito Municipal Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, requerer o cumprimento integral 

do Acordo firmado na data de 04/03/2020 entre os servidores da Guarda Municipal e a Administração Pública 

Municipal. DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Moção de Apelo nº 473/20, dirigida ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, solicitando 

remanejamento de parte dos valores arrecadados com ITR, de maneira que sejam destinados ao Departamento 

de Infraestrutura Rural vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Moção de 

Apelo nº 474/20, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, MARCELO RANGEL 

CRUZ DE OLIVEIRA, solicitando estudos para a criação de adicional de desempenho destinado aos servidores 

públicos lotados no mercado da família, nas funções de trabalhador braçal e assistente administrativo II,  este 

valor poderá ser custeado pelo fundo do mercado da família. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Moção 

de Aplauso nº 475/20, dirigida à CROSSFIT HIGH PULSE PONTA GROSSA pelo Desafio "Quilo por Quilo" 

em que foram arrecadadas 45 cestas básicas. DO VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de Apelo nº 476/20, 

Ao Prefeito Municipal para que o sistema penitenciário de Ponta Grossa realize a confecção dos uniformes 

escolares das escolas Municipais. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Moção de Aplauso nº 477/20, 

Dirigida ao Soldado QPM 1-0 Elcio Fesckiu, militar este pertencente ao pelotão de Choque do 1º Batalhão da 

Policia Militar do Estado do Paraná,o qual foi responsável pela apreensão de 14 Kg de maconha distribuídos em 

17 tabletes. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Aplauso nº 478/20, Para ser 

encaminhada ao Sr Frederico Germano de Geus, pela sua atuação musical na cidade de Ponta Grossa, sendo um 

dos fundadores da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa e por 13 anos regente do Coral Santa Cecilia. DO 

VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Moção de Aplauso nº 479/20, dirigida à EMANUEL SANSANA, artista 

plástico pontagrossense, pela brilhante participação no concurso internacional ao prêmio "The People's Choice" 

da galeria de artes People and Paintings Gallery em Nova York nos Estados Unidos, com a obra "Folhas de 

Outono". Moção de Aplauso nº 480/20, dirigida ao Engenheiro Agrônomo RULIAN BERNARDI BERGER 

pela sua brilhante gestão como Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais - 

AEACG. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 481/20, A ser encaminhada 

ao Sr. EMANUEL SANSANA. Finda a leitura do Expediente, o Vereador Florenal Silva propôs um minuto de 

silêncio pelo falecimento de Gilcemara Turek Correia, vítima da COVID-19, sendo acatado pelo Senhor 

Presidente que estendeu às famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos devido ao coronavírus. Em 
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seguida foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR VINÍCIUS 

CAMARGO:  Comentou o avanço com relação às idades a serem consideradas para freqüentarem os templos 

religiosos, àqueles que professam a fé, ressaltando que têm trabalho a apresentar, enquanto vê essas situações 

evoluindo. Lamentou ações e atitudes de preconceitos religiosos principalmente dirigidos aos evangélicos, com 

ataques grosseiros aos cristãos, que acreditam em algo sobrenatural, por diversas ideologias. Disse ser difícil 

ensinar para alguém algo que é espiritual, quando esse acredita que se originou do macaco. "tem pessoas que 

não tem compreensão para discutir algumas coisas". VEREADOR FLORENAL SILVA: Para lamentar quanto 

a situação que se encontram os cemitérios da cidade, quanto ao descaso com os mesmos, citando o Cemitério 

Vicentino que se encontra abandonado, com mato tomando conta, onde tem realizado reivindicações, enquanto 

os vândalos estão destruindo esses campos santos. Disse que noventa por cento dos túmulos do Cemitério São 

João em Uvaranas, estão depredados, além de pessoas que moram em seu interior, e outras que utilizam para 

prática de crimes e uso de drogas, assim como roubo de placas de bronze. Nesse sentido solicitou as autoridades, 

através da Guarda Municipal, para que se tome providências. Está elaborando Moção de Apelo, clamando ainda 

pelas providências de parte do Senhor Prefeito Municipal, considerando que somente uma pessoa faz 

manutenção, não conseguindo realizar esses serviços em todos os cemitérios públicos da cidade. Comentou sobre 

a atitude do Ex-Prefeito Jocelito Canto em deixar a rede massa, onde era apresentador de noticiário, repudiando 

a ação do deputado que provocou toda essa situação, colocando a vida particular do mesmo em evidência, por 

ser pai da Deputada Estadual Mabel Canto, fazendo com que tomasse essa decisão, destacando que é um grande 

comunicador que está fora do programa de televisão. Parabenizou o governo, mencionando que no sábado 

começou a última etapa  de recuperação através do asfaltamento da Avenida Carlos Cavalcanti, para poder 

finalizar a obra de revitalização, esperando que sejam recuperadas as vias paralelas e transversais, as quais com 

a interrupção do trânsito na referida avenida, ficaram sensivelmente prejudicadas, solicitando assim ação 

imediata da Secretaria de Obras. Sugeriu aos candidatos a prefeito que coloquem em seus planos de governo, 

como bandeira, o atendimento de reivindicações da população dos bairros, destacando ser a que mais precisa da 

ação dos governantes e parlamentares. Em aparte o Vereador Ricardo Zampieri o parabenizou pelo trabalho 

desenvolvido em Uvaranas, dizendo que onde se dirige naquela região, ouve seu nome. Quanto a questão de 

Uvaranas, ressaltou ainda a delicadeza que apresenta outras regiões, principalmente Lagoa Dourada, não 

somente em termos de segurança, estrutura viária, assim como como o San Martin. Em relação à Avenida Carlos 

Cavalcanti, disse que a revitalização pela qual passou é uma conquista de décadas que a comunidade irá pagar 

por dez anos, onde solicitou ajuda em intermediação quanto ao alinhamento no retorno, sentido bairro-centro, 

onde existe certa dificuldade de escoamento, com veículos se atrapalhando após passar pelo Exército Brasileiro, 

onde o Ônibus da VCG avança sobre a ciclovia em alguns pontos. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: 

Registrou suas considerações à manifestação do Vereador Florenal Silva em seu discurso com relação aos 

bairros, sobre a dificuldade em se trafegar por diversas ruas, dizendo estar impressionado, citando que se está 

ruim para o mesmo que apóia o Prefeito Municipal, imagina àqueles que questionam e apontam o que está 

acontecendo de errado no governo, ficando indignado que nesse processo de retaliação quem sai perdendo é a 

população. Disse que irá trazer nas próximas sessões, onde em visita a um cidadão em uma das vias de Olarias, 

o mesmo lhe apresentou um santinho com propaganda do então candidato Marcelo Rangel à Prefeito Municipal, 

assinado, tendo prometido que iria solucionar a situação em que se encontra a via em que reside, e até então não 

cumpriu com sua promessa. Citou a Rua Bonifácio, na Vila Coronel Cláudio, onde vergonhosamente os 

atendentes do SAMU não puderam chegar à residência de um munícipe para prestar atendimento quando foram 

chamados, deixando a ambulância a uma ou duas quadras de distância. Citou ainda outras ruas que se encontram 

em péssimas condições, como Guilherme Voigt, Teixeira de Macedo, Francisco Fajardo, Cesário Alvim, com 

grandes tráfegos de veículos, porém, destacou, que se asfalta na cidade ruas em que o vereador negocia com o 

Secretário de Planejamento. Disse ainda que se percebe inúmeras ruas pavimentadas através do projeto FINISA, 

onde existem uma ou duas residências em trecho de quadra, enquanto que as que não oferecem condições para 

descer ao mínimo o caminhão de coleta de lixo, ambulância, e/ou uber, estão "viradas às casqueiras". Ilustrou 

dizendo que existem na Vila Liane diversas ruas com terrenos baldios, no entanto estando asfaltadas através do 

referido projeto, não existindo outra explicação senão para promover especulação imobiliária. Ressaltou a 

necessidade de quem vir a assumir a prefeitura para os próximos anos conter um diferencial que vai além de ser 
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honesto, sério destacando que isso deveria ser inerente do ser humano, entendendo que no mínimo deve ter 

estudo, competência e vivência. Finalizou dizendo que encaminhou mensagem à Mabel Canto e Jocelito Canto, 

se solidarizando com a situação que aconteceu, dizendo ser situações às quais repensa até que ponto compensa 

dar a cara à tapa e expor a vida por gente de repente despreparada que utiliza de questões politiqueira para 

denegrir este e aquele. Lembrou haver passado por situação parecida nesta Casa, na votação do projeto que 

dispunha sobre a instituição do Fundo Municipal do Transporte Coletivo, em que necessitava de dezesseis votos 

e foi interpelado por ligação telefônica, por diversas vezes, através de um secretário, dizendo que o prefeito 

desejava saber seu posicionamento e se votasse contrário teria tratamento diferenciado na Administração 

Municipal, e na oportunidade, disse que em função de tais declarações, teria tirado sua dúvida, declarando seu 

voto contrário à matéria. VEREADOR STO. GUIARONE JÚNIOR: Parabenizou ao Vereador Eduardo 

Kalinoski, dizendo que devem atuar dessa maneira, buscando o que é correto, legal e que foram eleitos para 

representar uma população e não meia dúzia de secretários ou o prefeito, citando que fazem parte de oposição, 

porém buscando apoio à população. Ressaltou sobre sua visita na Vila Liane, onde provavelmente chegará à casa 

projeto para que aprovem empreendimentos na região, ressaltando dois quarteirões com terrenos vazios que 

foram contemplados com asfalto pelo projeto FINISA, enquanto que diversos bairros estão desassistidos a anos, 

com as vias em péssima situação. Agradeceu o empenho dos pares que atuaram conjuntamente na Comissão 

Especial incumbida em apurar irregularidades no Mercado da Família, lembrando que foi questionado por 

pessoal que trabalha à frente do mesmo, se colocando à disposição, desejando entrar em contato pessoalmente 

com os mesmos para ver o que pode trazer de melhor àquele mercado. Parabenizou a todos os vereadores desta 

Casa, pela ajuda direta e indireta. Disse que o órgão competente que está de posse da referida CEI poderá atuar 

de forma fidedigna para apurar todas as ilicitudes e aplicar a lei ao caso concreto, responsabilizando a todos que 

atuaram de forma imprópria. Rebateu ao impasse dias atrás, onde foi publicado nas redes sociais que os 

vereadores "dormiram no ponto", por situação do Tribunal de Contas, cobrando alguns detalhes desta Casa e por 

não haver resposta acabaram arquivando a CEI. Ressaltou que tal documentação está correndo nas esferas 

estadual e federal a nível de Ministério Público, esperando que a tomada de decisão seja o mais rapidamente 

possível, com punição às pessoas envolvidas. Ressaltou a importância do governo estipular a aquisição de 

mercadorias de boa qualidade a serem comercializadas através do Mercado da Família. Comentou sobre uma 

das maiores apreensões de drogas dos últimos anos em Irati, dez toneladas, através e ação da Polícia Rodoviária 

Federal, parabenizando o Superintendente Marcos que está à frente dos trabalhos. Ressaltou que a equipe, ao 

passar percebeu um caminhão parado e foram verificar o conteúdo da carga, contendo então essa grande 

quantidade de drogas. Passou em aparte ao Vereador Pastor Ezequiel Bueno, parabenizando toda a força policial 

pela ação na apreensão dessa grande quantidade de drogas. Destacou que na tarde de hoje, o Artista Plástico 

Senhor Manoel Sansana recebeu prêmio internacional em Nova Iork, com participação de mais de quinze países 

do mundo, o parabenizando. Retomando, o Vereador Sgt. Guiarone Júnior informou que estará disponibilizando 

aos citados policiais rodoviários e superintendência, Moção de Aplauso, esperando contar com o voto favorável 

dos demais Pares. Questionou, onde acabou recebendo situação lamentável, dizendo que a Guarda Municipal 

está sendo freada, quanto a escala que exercem, indo somente até as vinte e três horas, em função da demanda 

de horas extras, sabendo que a vida noturna começam a partir das vinte e duas horas, esperando que essa seja 

revista pelo Secretário de Segurança. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Comentou sobre sua visita 

à residências da regiões de Maria Otília, e Vila Cipa em Oficinas, constando interrupção do fornecimento de 

água pela SANEPAR, onde fará representação contra a empresa, por essa situação e por todos os escândalos e 

coisas que aconteceram com a mesma em todo o Estado do Paraná, principalmente na questão ambiental e porque 

não dizer também que ainda se constatam esgotos correndo a céu aberto na cidade. Disse ser um sonho talvez 

distante, porém com apoio popular poderá chegar a esse objetivo, assim como outros municípios que tiveram a 

coragem de não renovar seus contratos com a empresa. Pretende exatamente isso na próxima análise de 

renovação contratual ou a questão que entende certamente terá que constar de licitação, com pessoas sérias nesta 

Casa e prefeito sério. Em relação a manifestação do Vereador Florenal Silva, o apoiou com relação à questão 

levantada, dos cemitérios, lembrando que em dois mil e cinco apresentou sugestão nesta Casa, com a instalação 

de Câmeras trezentos e sessenta graus nos mesmos e torre de iluminação, não vendo problema nenhum, 

acreditando que com essa medida se evita a ação de vândalos, marginais, além de bebedeiras, prostituição e 
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consumo de drogas no interior dos mesmos. Indagou como que Marcelo Rangel irá cuidar dos mortos se dos 

vivos não cuidada, com comércio cada vez mais desprestigiado pela atual administração, ao invés de abrir dez 

horas, com as restrições, entende que o gestor está incentivando aglomeração de pessoas, com distribuição desse 

público as seis horas/diárias, apesar de estar entrando com mandado de segurança, tendo opinião pessoal e 

particular ao que está acontecendo, considerando mais grave o pai não poder trabalhar, o trabalhador depender 

de ajuda de seiscentos reais, saber que essa pode diminuir para duzentos reais, embora o governo tenha rechaçado 

tal informação. Saudou e agradeceu grupo de vinte empresários e micro-empresários de Ponta Grossa e meia 

dúzia de jornalistas renomados e apresentadores de rádio e televisão que somam consigo a partir desta data, para 

repercutir o que ocorre de verdade neste Plenário, com relação às suas denúncias, e não àqueles que são pagos 

com dinheiro público, através da prefeitura, pela Rodonorte e SANEPAR, que não falam mal e não tomam 

nenhuma atitude. Viu Jornalista igual Eduardo Farias, que o bloqueou do FACEBOOK, bastando ter falado mal 

do prefeito ou tê-lo confrontado. Irá assim trazer todos os valores que são gastos através do DOC.COM 

publicamente. Irá mostrar o quanto o portal A REDE, que tenta prejudicar com notícias idiotas. Criticou o 

"menino" que está apresentando o programa da rede massa, dizendo que em seu ponto de vista, passou a ser 

REDE MASSA LIXO, TV dos mercenários que recebe dinheiro público, do governador que não tem vergonha 

na cara de fazer as barbaridades que faz ao fato de provocar a demissão de Jocelito Canto, assim como outras 

emissoras de rádio, que tomaram a mesma atitude, tudo por dinheiro. Finalizou dizendo que assim que for 

contada uma mentira por alguém, imediatamente será contada por sua rede social. VEREADOR GERALDO 

STOCCO: Falou sobre a relação dos estagiários que está ajudando junto com o Prefeito Marcelo Rangel, para 

que o projeto que dispõe sobre o retorno à normalidade seus vencimentos venha até esta Casa de Leis para ser 

apreciado. Disse que hoje conversou com outro setor de estagiários do Município, os auxiliares de enfermagem 

com curso técnico, que estão enquadrados no mesmo grau de estágio do pessoal de ensino médio e recebem R$ 

522,50, porém trabalham as seis horas, o mesmo horário dos de nível superior, citando que na área da saúde, 

estão todos os dias nos postos, na linha de frente do combate ao coronavírus e não foram contemplados com os 

quarenta por cento garantido aos profissionais de carreira. Destacou que duas dessas pessoas que conversou por 

vídeo-conferência já contraíram COVID e foram curadas, porém estão na linha de frente e acabaram não 

ganhando quarenta por cento, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que coloque a mão na consciência quanto 

a isso. Está enviando Moção de Sugestão Legislativa e ofício para que isso seja mudado. Acredita que como 

Câmara Municipal podem mudar essa situação, considerando a importância que essas pessoas tem dentro de um 

posto de saúde, entendendo que pelo menos teriam que receber salário integral, porém reivindicam apenas 

quarenta por cento. Espera contar com ajuda da Secretária da Saúde e Vereador Dr. Zeca nessa luta. Encerrada 

a Comunicação Parlamentar, passou-se à apreciação da ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 157/20 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), denomina de Subtenente JOSÉ CORADIM DA 

SILVA, a Rua nº 06, do Loteamento Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade: 

APROVADO, ficando registrada a justificativa de ausência do Vereador Mingo Menezes, por estar ausente do 

recinto, tendo seu pedido deliberado favoravelmente nesta oportunidade. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 159/20 (Vereador Jorge da Farmácia), concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta 

Grossa à Senhora DANIELE DE ANTONI CALIXTO STRACK: 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, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, 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, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão.  PROJETO DE 

LEI Nº 170/20 (Vereador Vinícius Camargo), promove alteração na Lei nº 13.751, de 06/07/2020, conforme 

especifica: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 179/20 (Vereador Walter José de Souza - Valtão), concede 

Título de Cidadã Honorária de Ponta grossa à Senhora ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI: 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, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, 

Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter 
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José de Souza - Valtão.  PROJETO DE LEI Nº 182/20 (Poder Executivo), dispõe sobre a logística reversa de 

embalagens recicláveis, poliestireno e resíduos volumosos comercializados no Município de Ponta Grossa: 

RETIRADO PARA VISTAS, por cinco dias, a pedido do Vereador Daniel Milla Fraccaro. PROJETO DE LEI 

Nº 183/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 13.563, de 21/10/2019, conforme especifica: RETIRADO PARA 

VISTAS, por dois dias, a pedido do Vereador Ricardo Zampieri. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 461/200, do Vereador Rudolf Polaco; 462/20, do Vereador Celso Cieslak; 463/20, 

do Vereador Pietro Arnaud; 464, 471/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 465/20, dos Vereadores Daniel 

Milla Fraccaro e Vinícius Camargo; 466/20, do Vereador Florenal Silva; 467, 468, 469/20, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno; 470/20, do Vereador Felipe Passos e Indicações nºs 1881, 1907, 1908/20, do Vereador Pietro 

Arnaud; 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1897/20, do Vereador Celso Cieslak; 

1892, 1893/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1894/20, do Vereador Eduardo Kalinoski; 1895/20, do 

Vereador Divo; 1896, 1906/20, do Vereador Jorge da Farmácia; 1898, 1899, 1900, 1901, 1904, 1905/20, do 

Vereador Florenal Silva; 1902, 1903/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Concluída a votação da Ordem do 

Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR GERALDO STOCCO: Para falar sobre 

a questão da falta de água nas regiões de Oficinas, Cará-Cará, Santa Bárbara, considerando situação complicada 

os moradores ficarem sem o fornecimento por dois dias, por conta de obras, cobrando solução definitiva nesse 

sentido, principalmente por estar a população vivendo em tempos de pandemia. Relatou que tem trabalhado em 

busca de segurança para os bairros, com envio de ofícios ao Secretário Ary Lovatto, com denúncias, seja de dia, 

de madrugada, agradecendo ao mesmo por sempre o atender. Pediu também para que a Guarda Municipal esteja 

efetuando rondas no Bairro de Oficinas, Vila Estrela, Ronda, Cipa nessas situações, ressaltando o Mercado da 

Família de Oficinas que foi assaltado, sabendo que a aquela faz a sua parte, porém precisa ver o que necessita 

melhorar, precisando mudar, avançar na questão da segurança pública nos bairros e cidade, parabenizando-a, 

pelo seu trabalho, com poucos recursos e salários, citando que mereciam mais. VEREADOR FLORENAL 

SILVA: Referendou com relação aos cemitérios, dizendo que tem acompanhado e cobrado bastante melhorias, 

principalmente em termos de  fiscalização, lamentando o estrago que foram feitos, tendo sido roubado o que 

puderam de equipamentos dos mesmos. Disse que mesmo que a Guarda Municipal e força policial façam ronda, 

os vândalos estão agindo na parte interna, danificando e prejudicando muitas pessoas. Ressaltou que tem várias 

indicações de limpeza no Cemitério Vicentino, onde elaborou moção de apelo para que aumente a equipe de 

trabalho, dizendo ser muito grande a área para somente dois servidores. Disse também que está reivindicando a 

implantação de capela mortuária para o Bairro de Uvaranas, sugerindo para tal o barracão localizado ao lado do 

Cemitério Vicentino, esperando sensibilidade do Senhor Prefeito Municipal. Não havendo mais assuntos a tratar, 

o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia dois de setembro do ano em 

curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de 

computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por 

mim, Secretário, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em trinta e um de 

agosto de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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