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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 02/09/2020 

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 

Secretário Municipal de Segurança Pública utilizou a Tribuna e respondeu alguns questionamentos dos 

Vereadores. 

Representante do Setor de Eventos utilizou a Tribuna. 

VEREADOR DR. MAGNO: comentou sobre política, partidos e eleições passadas, enfatizou que o PDT teve 

que se reinventar, destacando sobre a atuação desse partido em Ponta Grossa e salientou sobre seus 

atendimentos a pacientes, que se para ele já é compensador prestar atendimento a 350 pessoas por mês, imagina 

para mais de 350 mil habitantes, sendo isso muito mais cativante e desafiador, e que valeria a pena. Ponderou 

sobre os corredores de Brasília, onde lá não sabem o que acontece em nosso município e tomam decisões em 

desacordo com o próprio partido. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que expôs sobre os porões podres da 

política que vem de Brasília, observou que quem conhece a política local é quem vive dia a dia aqui e 

parabenizou o Vereador Dr. Magno pelas palavras. O Vereador Dr. Magno comunicou acreditar que em 4 anos 

na Câmara sempre tentou ser um Vereador com independência, mostrando que o Legislativo pode ser 

independente do Executivo. 
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VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: agradeceu o Pastor Jackson e sua família, que estão na sessão de hoje, 

destacando que entregou uma moção de aplausos a ele, relatou sobre o trabalho dos pastores e agradeceu as 

pessoas que tem contribuído ao tema saúde mental em nossa cidade. Pontuou sobre a liberação da maconha, 

que voltou a ser debatido no Congresso Nacional, frisando que devem parar com isso de uma vez, pois estamos 

em uma pandemia e há muitas pessoas desempregadas, afirmou que o uso de droga vem crescendo no Brasil e 

citou que drogas são uma porcaria. Informou que fez em Ponta Grossa a lei que regulamenta o Proerd, 

evidenciou que antes dos 18 anos as pessoas já conhecem as drogas e observou que parece que só existe Covid-

19 agora, como se não existissem outras doenças. Declarou que o Congresso Nacional deve tomar vergonha na 

cara, ressaltando que eles devem cuidar do programa Proerd, alegou que as drogas causam vários danos e 

registrou que vai defender principalmente os mais inocentes, que são as crianças. Expôs que o Brasil é um dos 

maiores mercados mundiais de crack, realçando ser vergonhoso trazer um dado desse, mas tem fé que iremos 

mudar isso, pois dependemos do nosso Congresso Nacional. Demonstrou seu carinho e respeito pela Guarda 

Municipal e pronunciou sobre projetos relacionados a eles. 

VEREADOR FLORENAL: abordou sobre a Guarda Municipal, destacando que no começo desse mandato 

criticaram e cobraram eles, mas hoje viram que teve efeito essas críticas, pois atualmente temos a Guarda 

Municipal como Polícia Municipal, e declarou que em 2018 o índice de criminalidade em Ponta Grossa era 

muito alto e hoje vemos nos números que a segurança em nossa cidade melhorou muito, ressaltando que tudo 

isso é um conjunto de ações. Mencionou sobre as quase 4 mil indicações que fez nesse mandato, expôs uma 

retrospectiva do quanto nossa cidade cresceu nos últimos 4 anos e afirmou que não conseguiu tudo o que pediu, 

mas sempre foi atrás do melhor para a população. Dispôs que estamos em um momento político totalmente 

indefinido, pois na política as mudanças são muito rápidas e registrou que continua firme em seu propósito de 

que qualquer lado que seja estar sempre do lado do povo e trabalhar por eles, que é o que tem feito. Cedeu a 

palavra ao Vereador Celso Cieslak que ponderou sobre a Guarda, que se tornou muito importante em várias 

cidades do Brasil, frisando sobre o salário deles que é uma vergonha e comentou sobre o modelo de salário de 

São José dos Pinhais que é melhor. O Vereador Florenal evidenciou que temos que trabalhar muito sobre o 

tema dos salários dos Guardas, realçando que isso é uma missão para o futuro Prefeito e para a Câmara. 

Informou que esteve no Lagoa Dourada e que estão fazendo melhorias lá, e concluindo sua fala, comunicou 

que uma das bandeiras do próximo Prefeito deve ser a melhoria nos bairros mais afastados da área central da 

cidade. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comunicou sobre a RodoNorte, destacando que ela acabou 

com várias árvores em torno da Av. Souza Naves e do bairro Sabará, por conta de obras, registrou que isso 

deve ser esclarecido, pois tem gerado muito impacto e informou que está indo a instância do poder judiciário 

por essa situação. Relatou sobre a cadeia produtiva de eventos em nossa cidade, salientou sobre a criação de 

uma entidade em Ponta Grossa, referente a eventos e pronunciou sobre reinventar eventos. Declarou que precisa 

haver mais sensibilidade por parte do poder público, afirmou que há lugares que oferecem muito mais riscos 

do que os eventos e dispôs que é há mais de 30 anos promotor de evento, mais tempo do que é Vereador. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: pontuou sobre a lei da liberdade econômica, que foi aprovada e o Poder 

Executivo ainda não a regulamentou, declarou que precisamos que essa lei entre em vigor para que as pessoas 

possam ser beneficiadas e pronunciou que estão encaminhando ofícios ao Prefeito Marcelo Rangel, para que 

ele regulamente logo essa lei. Comentou sobre a questão da linha de crédito, mas que também ainda não foi 

sancionada pelo Prefeito, ressaltando que as pessoas estão precisando disso, registrou que esses assunto são 

temas simples, mas muito importantes e comunicou que não adianta os Vereadores aprovarem as leis e elas 

não saírem do papel. Enfatizou que se entristece um pouco pelo fato da Vice Prefeita Elizabeth estar tão 

próxima do Prefeito em mais uma campanha, mas deseja todo o sucesso para ela. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: parabenizou o pessoal do Gaeco, mencionou sobre a operação 

deles de ontem, que realizou a prisão de alguns servidores da nossa região, envolvidos em situações de licenças 

e ponderou sobre as operações que ele vê sendo realizadas fora de nossa cidade, frisando para que sejam 

realizadas aqui também. Relatou sobre os terrenos próximos ao Supermercado Condor, comunicou sobre a 

situação da Guarda Municipal, destacando que nunca criticou eles, mas sim a gestão e abordou sobre projetos 
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relacionados aos Guardas Municipais e seus salários. Afirmou que os Guardas Municipais são uma classe que 

não tem plano de carreira, salientou sobre as escalas de trabalho deles, informou que irá conferir o que o 

Secretário Municipal de Segurança Pública declarou na Tribuna, referentes as escalas, e concluindo sua fala, 

observou que a população ainda não se conscientizou de cumprir o toque de recolher. 

  

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 02/09/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 210/2019: 

Altera a Lei nº 9.848, de 30/12/2008, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 
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RETIRADO PARA VISTAS POR 15 (QUINZE) DIAS – VER. MAURÍCIO SILVA: 15 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 

ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 9/2020: 

Promove alterações na Lei nº 6.795, de 05/10/2001, conforme especifica. 

 

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

                         CFOF    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CAPICTMA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 16 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 22/2020: 

Autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula nº 32.868, 

do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 1 (UM) DIA – VER. CELSO CIESLAK: 15 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

Projeto de Lei Ordinária nº 149/2020: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do Município de Ponta Grossa, de avisos com o número 

do Disque 100 Racismo. 

 

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

                         CFOF    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CAPICTMA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 16 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 472/2020 dos Vereadores CELSO CIESLAK, DANIEL MILLA FRACCARO, EDUARDO GUIMARÃES 

KALINOSKI, FELIPE PASSOS, GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, GERALDO STOCCO, GUIARONE DE 

PAULA JR. - SGT. GUIARONE, JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, MAGNO 

ZANELLATO - DR. MAGNO, MAURICIO SILVA, PIETRO ARNAUD, RICARDO ZAMPIERI, ROSELI 
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A. MENDES - PROFª. ROSE, SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR e WALTER JOSÉ DE SOUZA - 

VALTÃO,  

MOÇÃO DE APELO 

O infra Vereador assinado GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, vem mui respeitosamente a presença do Senhor 

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

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

Municipal.  

 

Nº 473/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 474/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 475/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à CROSSFIT HIGH PULSE PONTA GROSSA pelo Desafio "Quilo por Quilo" em que foram 

arrecadadas 45 cestas básicas. 

 

Nº 476/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APELO 

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

escolares das escolas Municipais. 

 

Nº 477/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. .   

 

Nº 478/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 479/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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". 

 

Nº 480/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO,  
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MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Engenheiro Agrônomo RULIAN BERNARDI BERGER pela sua brilhante gestão como Presidente 

da Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais - AEACG. 

 

Nº 481/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Sr. EMANUEL SANSANA. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 10 

CELSO CIESLAK: 1 

DANIEL MILLA: 2 

EDUARDO KALINOSKI: 1 

FELIPE PASSOS: 1 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 1 

GERALDO STOCCO: 1 

SARGENTO GUIARONE: 2 

FLORENAL: 1 

DR. MAGNO: 1 

MAURÍCIO SILVA: 3 

PIETRO ARNAUD: 1 

RICARDO ZAMPIERI: 1 

PROFESSORA ROSE: 1 

SEBASTIÃO MAINARDES: 1 

VALTÃO: 1 

VINICIUS CAMARGO: 3 

RUDOLF POLACO: 1 

PASTOR EZEQUIEL: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1909/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Ponta Grossa 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de um CAMPO 

SOCIETY, uma ACADEMIA AO AR LIVRE e um PARQUE INFANTIL  entre as ruas, Jaime Alves dos 

Anjos, Janete Ângela Carneiro Jacomel e Roseli Souza Pinto, no Bairro Cara Cara. Os moradores da região 

reivindicam um melhor aproveitamento do terreno, propiciando a comunidade qualidade de vida, através do 

esporte. Essas são as razões pelas quais apresentamos esta proposição, esperando a compreensão e apoio dos 

Nobres Pares para a sua aprovação. 

 

Nº 1910/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando com urgência a troca de lâmpadas no poste de iluminação pública, 

na Rua Paulo Setúbal frente ao número 45, no bairro de Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1911/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, 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 
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municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento ao logo de toda a extensão da Rua 

Família Zuk (antiga Rua da Cerâmica), em Uvaranas. 

 

Nº 1912/2020 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 realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Conde 

de Irajá, Uvaranas. 

 

Nº 1913/2020 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 os serviços de pintura e implantação de sinalização vertical em 

lombada situada na Rua Henrique Ligeski, próximo ao nº 1340, frente a mecânica automotiva, Jardim Paraíso. 

 

Nº 1914/2020 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 realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Dovanil 

Vitórino de Matos, Neves. 

 

Nº 1915/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando à imediatos a pintura de faixa e placa de estacionamento de parada rápida para a loja de tintas 

Loures Covers Cores na Rua Julio de Castilho enfrente o nº 1065 - centro,  nesta cidade. 

 

Nº 1916/2020 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 pintura de faixas, sinalização em toda a via e colocação de lombada na  Rua Franco Grilo - 

Oficinas, nesta cidade. 

 

Nº 1917/2020 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 realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua  Alfredo 

Rodrigues, Jardim Primor. 

 

Nº 1918/2020 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 Aurora Ribas 

Droppa - Jardim Esplanada - Boa Vista nesta cidade. 

 

Nº 1919/2020 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. 
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Nº 1920/2020 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  Carlos Vetorazi 

- Oficinas,  nesta cidade. 

 

Nº 1921/2020 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 realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua  Júlio 

Perneta, Vilela. 

 

Nº 1922/2020 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 revitalizar a praça Miguel Sallum, 

localizada na Vila Rubine II, com plantio de grama, colocação de bancos, conserto da calçada, colocação de 

iluminação pública e a colocação de uma academia de ginástica ao ar livre.  

 

Nº 1923/2020 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 revitalizar a praça Mário Luis Garbuio, 

em frente ao antigo Cescage - Jardim Paraíso. 

 

Nº 1924/2020 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 realizar o recapeamento asfáltico na Rua 

José Branco Ribas, desde a Av. Gal. Carlos Cavalcanti até a Rua Orestes de Deus Colecte - Rubine II. 

 

Nº 1925/2020 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 recolocar o super porte para a iluminação 

do Largo Deputado Edmar Luiz Costa - Jardim Paraíso. 

 

Nº 1926/2020 do Vereador MAURICIO SILVA, Indico à Mesa Executiva de acordo com o que faculta o artigo 

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

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes desta Municipalidade, providências no sentido de realizar operação tapa buracos em todas 

as ruas da Vila Rubine II - Uvaranas. 

 

Nº 1927/2020 do Vereador MAURICIO SILVA, Indico à Mesa Executiva de acordo com o que faculta o artigo 

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

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes desta Municipalidade, providências no sentido de realizar operação tapa buracos em todas 

as ruas da Vila Francelina - Uvaranas. 
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Nº 1928/2020 do Vereador MAURICIO SILVA, Indico à Mesa Executiva de acordo com o que faculta o artigo 

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

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes desta Municipalidade, providências no sentido de realizar a pintura e a sinalização das vias 

ao redor da Escola Zanoni Rogoski - Vila Rubini 

 

Nº 1929/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

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

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1930/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

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

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1931/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

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

Carneiro Ribeiro, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1932/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “TAPA BURACO” na Rua Mendes Timóteo, 

Bairro Ronda, nesta cidade. 

 

Nº 1933/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

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

Mendes Timóteo, Bairro Ronda, nesta cidade. 

 

Nº 1934/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “TAPA BURACO” na Rua Isaak Alfred 

Schilklaper, Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade. 

 

Nº 1935/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

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

Alfred Schilklaper, Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade. 

 

Nº 1936/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 
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ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, na Rua Sabiá, trecho 

compreendido na Vila Borato, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 1937/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “PATROLAMENTO”, na Rua Sabiá, trecho 

compreendido na Vila Borato, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 1938/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “ANTI-PÓ”, na Rua Sabiá, trecho compreendido 

na Vila Borato, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 1939/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, na Rua Frederico 

Constante Degraf, trecho de ligação entre Sabará e Idelmira, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 1940/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “PATROLAMENTO”, na Rua Frederico 

Constante Degraf, trecho de ligação entre Sabará e Idelmira, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 1941/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “ANTI-PÓ”, na Rua Frederico Constante 

Degraf, trecho de ligação entre Sabará e Idelmira, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 33 

PAULO BALANSIN: 1 

DR. MAGNO: 1 

PROFESSORA ROSE: 1 

FLORENAL: 5 

CELSO CIESLAK: 5 

MAURÍCIO SILVA: 7 

RICARDO ZAMPIERI: 13 

 
 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 01 de setembro de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

Vereadores declinaram o uso da palavra. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtRe

uniao=02/09/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRECENTÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. (XVII LEGISLATURA) 

Aos dois dias do mês de setembro 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 

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

MUNICIPAL - Of. nº 1573/20-GP, em atendimento a Indicação nº 915/20, de autoria do Vereador Florenal 

Silva. Of. nº 1574/20-GP, em atendimento a Indicação nº 916/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 

1575/20-GP, em atendimento a Indicação nº 917/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1577/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 919/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1578/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 920/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1579/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 921/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1580/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 922/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1581/20-GP, em atendimento a Indicação nº 923/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1582/20-GP, em atendimento a indicação nº 924/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1583/20-GP, em atendimento a Indicação nº 925/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1584/20-GP, em atendimento a Indicação nº 926/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1585/20-GP, em atendimento a Indicação nº 966/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1586/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 968/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1587/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 969/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1588/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 97/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1589/20-GP, em atendimento a Indicação nº 

971/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1590/20-GP, em atendimento a Indicação nº 972/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1591/20-GP, em atendimento a Indicação nº 973/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1592/20-GP, em atendimento a Indicação nº 974/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1593/20-GP, em atendimento a Indicação nº 975/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1594/20-GP, em atendimento a Indicação nº 978/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. 

nº 1595/20-GP, em atendimento a Indicação nº 981/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1596/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 982/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1654/20-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 44/20, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1658/20-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 301/20, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1660/20-GP, 

em atendimento a Moção de Apelo nº 397/20, de autoria do Vereador Maurício Silva. Of. nº 1661/20-GP, em 

atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 195/20, de autoria do Vereador Rudolf Polaco. Of. nº 1663/20-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 386/20, de autoria do Vereador Maurício Silva. Of. nº 1665/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 979/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1666/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 980/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1667/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 992/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1668/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 993/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1669/20-GP, em atendimento a Indicação nº 994/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1670/20-GP, em atendimento a Indicação nº 989/20, de autoria do 
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Vereador Daniel Milla. Of. nº 1671/20-GP, em atendimento a Indicação nº 987/20, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 1672/20-GP, em atendimento a Indicação nº 988/20, de autoria do Vereador Maurício Silva. Of. 

nº 1674/20-GP, em atendimento a Indicação nº 995/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1675/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 996/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1676/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 997/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1677/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1001/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1678/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1010/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1679/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1008/20, 

de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1680/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1025/20, de autoria 

do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1681/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1026/20, de autoria do Vereador 

Celso Cieslak. Of. nº 1682/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1028/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. 

Of. nº 1696/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1029/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 

1697/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1030/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1698/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1031/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1699/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1032/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1700/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1033/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1701/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1034/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1702/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1039/20, 

de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1703/20-GP, em atendimento a indicação nº 1041/20, de autoria 

do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1704/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1042/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1705/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1043/20, de autoria do Vereador Florenal 

Silva. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Projeto de Lei nº 221/20, denomina de ARNO HERBERTO 

WEISS a Rua "H" do Loteamento Campo Real, no bairro Santa Tereza, na Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Projeto de Lei nº 222/20, denomina de OSMAR RIZENTAL a Rua 

"K" do Loteamento Campo Real, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Moção de Aplauso nº 482/20, a ser encaminhada ao Pastor Antônio Claudio Adão Borges, pelo seu 

aniversário, a ser comemorado em 02/09/2020, que ao longo dos anos tem prestado relevantes serviços à 

comunidade e a Igreja Assembleia De Deus, no conjunto residencial Gralha Azul. DA VEREADORA 

PROFESSORA ROSE - Moção de Aplauso nº 484/20, dirigida à Ivonete Terezinha Martins Pedro, Professora 

da Rede Municipal de Ensino, que orgulhou os ponta-grossenses por sua participação no concurso “Sou 

Gordinha Sim Brasil”, consagrando-se como a candidata mais comentada no blog da competição. DO 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 485/20, ao Excelentíssimo presidente da 

Estaca Ponta Grossa Campos Gerais, Sr. Neverson Paes, que está comemorando o aniversário de 70 anos da 

Igreja Jesus Cristo Dos Santos Dos Últimos Dias em nossa cidade. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - 

Moção de Aplauso nº 486/20, dirigida à Academia Ponta-grossense de Letras e Artes, na pessoa de sua Presidente 

Dionezine de Fátima Navarro, pela promoção do concurso literário “Ponta Grossa: qual é a sua saudade?”, como 

forma de homenagear nossa querida cidade pelos seus 197 anos. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Moção de Aplauso nº 487/20, ao presidente da Estaca Ponta Grossa, Sr. Adriano Barbosa Nogueira, 

que está comemorando o aniversário de 70 anos da Igreja Jesus Cristo Dos Santos Dos Últimos Dias em nossa 

cidade. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Moção de Sugestão Legislativa nº 488/20, ao 

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

determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei acrescentando veículo de 

comercialização de bebidas e alimentos, tais como FOOD TRUCKS, (inclusive trailers, vendedores de suco de 

cana, peruas, veículos, carrinhos), devidamente licenciados, à isenção do pagamento de Estar (estacionamento 

regulamentado), incluindo-o no rol de isenções constante no artigo 3º da Leis nº 3573/1983. DO VEREADOR 

GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão Legislativa nº 489/20, ao Excelentíssimo Senhor MARCELO 

RANGEL DA CRUZ, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para que, nesse ano de 2020, haja uma 

readequação no valor da bolsa-auxílio  que é de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, nos casos dos estagiário de 

educação profissional de nível médio, ensino médio regular e educação especial de caráter técnico para 1 (um) 

salário mínimo nacional. Esta readequação pode ser realizada a partir do decreto nº 12.946, de 25/04/2017, que 

estabelece estes critérios, mais precisamente no §2º do art. 6º. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - 

Moção de Aplauso nº 490/20, Dirigido ao Edson Nunes Ferreira, Policial Rodoviário Federal. Moção de Aplauso 
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nº 491/20, Dirigido ao Fernando de Oliveira, Policial Rodoviário Federal. Moção de Aplauso nº 492/20, Dirigido 

ao Luis Fernando Berteli, Policial Rodoviário Federal. Moção de Aplauso nº 493/20, Dirigido ao Marcos Aurélio 

dos Santos, Policial Rodoviário Federal. Moção de Aplauso nº 494/20, Dirigido ao Pedro Everaldo de Paula, 

Policial Rodoviário Federal. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 495/20, Dirigida ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa para que, usando das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, amplie as competências da Guarda Municipal conforme o disposto pela Lei Federal 13.022 e 

quanto antes seja concedida a nomenclatura Polícia Municipal. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - 

Moção de Aplauso nº 496/20, dirigida à IGREJA CRISTÃ PRESBITERIANA, sediada em Ponta Grossa, pela 

intercessão que vem realizando desde 11 de março de 2020, em que os membros estão orando sem pausa, 24 

horas por dia, pela nossa cidade. DO VEREADOR FLORENAL SILVA - Moção de Apelo nº 497/20, Ao 

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

determine a inclusão do Balneário Capão da Onça como Atrativo Natural Turístico de Ponta Grossa e que a 

localidade seja incluída no site  oficial do município. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Moção de Aplauso 

nº 499/20, Ao  Instituto  Chico  Mendes  de Conservação  da  Biodiversidade  -  ICM bio, criado em agosto de 

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

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

conservação  instituídas  pela  União,  além  de  promover  e  executar  ações 

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

MILLA FRACCARO - Moção de Aplauso nº 500/20, Ao Tenente Coronel Leonel Jose Beserra, Comandante 

do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná, representando os policiais do Pelotão de Trânsito e da 1ª 

Cia os quais estiveram envolvidos na “Operação Cavalo de Aço” realizada nos últimos dias na cidade de Ponta 

Grossa - PR. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente cedeu espaço para manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança Pública e Cidadania Ari Fernando Guimarães Lovato, na 

Tribuna, o qual discorreu sobre os trabalhos desenvolvidos junto a pasta, relatando diversas medidas adotadas 

através de solicitações dos Senhores Vereadores. Comentou situação referente aos Guardas Municipais, onde se 

apresenta na Casa a convite do Vereador Rudolf Polaco, lembrando da discussão no início do ano de mudança 

de nível desses servidores, de oito para doze, onde após realizados os estudos não foi possível, enquanto 

estudaram a possibilidade de melhorar os salários da classe, referendando a existência de comentários a respeito 

da realização de horas extras, surgindo a idéia de incorporação aos níveis salariais, contemplando-os como 

categoria especial. Porém lembrou que a lei foi aprovada com prazo esgotado na oportunidade e por conta disso 

foi encaminhado à Casa Leis e foi aprovada com rapidez e essa possuindo erros, em função da mesma fazer 

previsão que contraria a CLT a qual dispõe a respeito de serem incluídas as horas extraordinárias no banco de 

horas individual e compensadas nos termos da lei trabalhista em vigor, assim entendendo que a legislação 

aprovada sobrepõe a CLT por ser inconstitucional e por isso estarão remetendo à esta Casa proposta de correção 

do referido artigo. Informou ainda que as horas realizadas foram pagas e compensadas, não devendo nenhuma 

de parte da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania. Ressaltou também que as referidas horas extras foram 

realizadas após prévia solicitação, em eventos extraordinários.  Deixaram registradas suas considerações nesta 

oportunidade os Vereadores Rudolf Polaco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva e George Luiz de Oliveira. 

Manifestou-se em questão de ordem o Vereador Divo, solicitando a possibilidade de inclusão dos Projetos de 

Lei nºs 203 e 204 na Ordem do Dia. Atendendo ainda solicitação do Vereador Divo, foi destinado um minuto de 

silêncio pelo falecimento do pontagrossense Zé Massagista do Palmeiras Esporte Clube desta cidade. O Senhor 

Presidente agradeceu as pessoas que foram homenageadas: Giba e Nando, em face da Moção de Aplauso nº 

76/20, de lavra do Vereador Vinícius Camargo, pela realização de live, tendo arrecadado 26 toneladas de 

alimentos em prol da pandemia do coronavírus; Neverson Paes, através da Moção de Aplauso nº 269/20, 

Presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e representantes, em função da confecção de 

vinte mil máscaras e recipientes com álcool em gel distribuídos à instituições de Ponta Grossa. Outro 

homenageado, através de Moção de Aplauso nº 411/20, de lavra do Vereador Celso Cieslak, dirigida ao Sr. 

André de Souza Szczerepa, Repórter Policial que atua junto com a imprensa ponta-grossense por cerca de 8 

(oito) anos. Além desta prestação de serviço para a sociedade, há um episódio recente que merece destaque. Na 

última quinta-feira (06), o Repórter André Szczerepa ajudou a inibir a ação de um criminoso. O suspeito estava 
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levando uma lavadora de roupas que estava de amostra na loja, localizada na Avenida Carlos Cavalcanti, em 

Uvaranas. O acusado, de 57 anos, foi encaminhado à 13a SDP. Sr. André também, em outras oportunidades, já 

auxiliou em recuperação de objetos furtados. Após o autor da proposição haver se pronunciado, foi procedida a 

entrega da homenagem nesta oportunidade, nas presenças dos Senhores Vereadores. Retomados os trabalhos, o 

Senhor Presidente colocou em discussão, tendo sido referendado pelo Vereador Geraldo Stocco, quanto a 

necessidade da liberação de linha de créditos aos promotores de eventos, tendo sido deliberado favoravelmente 

a utilização da Tribuna pelo Senhor Luciano Guimarães Pontes, representando as pessoas pertencentes à essa 

classe da cidade, o qual nesta oportunidade expôs a situação em que se encontram face a pandemia causada 

através da COVID-19, clamando a boa vontade dos políticos em prol da volta da realização de eventos na cidade, 

solicitando assim espaço para apresentar protocolo da classe a fim de serem ouvidos em suas reivindicações. 

Fizeram considerações à sua manifestação os Vereadores Florenal Silva, Divo e George Luiz de Oliveira. 

Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Para falar 

a respeito do período de convenções de 31 de agosto até 16 de setembro, onde se consolidam os partidos com 

lançamento de candidaturas às eleições municipais. Lembrou que após as eleições de 2.018, o PDT ficou 

machucado, por haver perdido sua presidência, Osmar Dias e o então Deputado Estadual Marcio Pauliki, tendo 

que se reinventar, colocando nome para compor presidência estadual provisória, entendendo que foi feliz a 

nomeação de André Menegotto que começou a reorganizar o partido em todo o Estado, tendo o chamado para 

diversas reuniões em Curitiba, conhecendo esse grande projeto, onde teve contato com o Deputado Federal 

Gustavo Fruet, ficando cada vez mais cativado para levar o projeto de reorganização a nível de município, 

agasalhando tal missão, encontrando disposição de pessoas em recompor a agremiação, pensando em candidatura 

própria à majoritária em âmbito municipal, tendo ainda expectativa em conversa com o Diretório Estadual e com 

a liderança de Gustavo Fruet, em que foi assegurada a perspectiva de um partido que fosse representativo, tendo 

apoio à essa possibilidade, colocando-se à disposição do mesmo, apoiando o que esse achar melhor - participando 

ou não diretamente do pleito. Em aparte, o Vereador Valtão informou que a situação relatada pelo orador se 

tratam dos "porões podres da política", dizendo que os conhecedores da política local são os que vivem o dia a 

dia na cidade, se revoltando com decisões tomadas a nível federal, orientando quem irá apoiar quem nos 

municípios, parabenizando o mesmo pelas atitudes e palavras. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: 

Fez menção, agradecendo ao Pastor Jackson, acompanhado com sua esposa e filha, seu colega de ministério 

presentes à sessão, referendando a entrega de Moção de Aplauso pelo trabalho desenvolvido à frente da Igreja 

Batista, destacando a importância em frisar a função dos pastores que é levar o evangelho e pregar a salvação, 

porém fazem além do que as pessoas pensam, se adiantando no trabalho de ajuda aos necessitados. Agradeceu a 

presença ainda de representantes do CAPS 2, da saúde mental, entre eles, psicólogos, enfermeiras, assistentes 

administrativos, técnicos de enfermagem, profissionais de educação física e outras pessoas que puderam estar 

presentes, citando os nomes de Patrícia, Evenilson, Camila, Joseni, Sandra, Fabiani e Anderson, agradecendo 

por tudo que tem feito à população necessitada, registrando o aumento de casos psicológicos, de opressão, 

depressão e drogatina, rogando a Deus que dê sabedoria aos mesmos, para exercerem seus dons com amor. 

Comentou a respeito de estar de volta à tramitação no Congresso Nacional projeto dispondo sobre liberação das 

drogas, especificamente da maconha, lamentando o fato de estarem debatendo esse assunto, enquanto o Brasil 

passa por uma situação difícil em tempos de pandemia. Clamou aos deputados federais que se realmente estiver 

a matéria em pauta, seja providenciada de uma vez a sua rejeição, diante do crescimento do nível de drogatina e 

violência no Brasil. Ilustrou lembrando que em seu primeiro mandato apresentou projeto nesta Casa, se 

transformando na Lei nº 12.498, regulamentando o PROERD, estando tentando conscientizar as crianças quanto 

aos efeitos da drogatina. Apresentou dados, dando conta que o Brasil ocupa o primeiro lugar na comercialização 

de crack e segundo em cocaína. Outro assunto, para sair em defesa da Guarda Municipal, lembrando que foi 

criticado quando pretendeu aumentar o nível salarial dos mesmos de oito para doze, sendo esbarrado, não tendo 

conseguido. Destacou a necessidade da mesma trabalhar junto com a Polícia Militar, lado a lado. Ressaltou que 

o bandido olha a farda e não a categoria a qual pertencem. Citou ainda que a Guarda Municipal merece respeito 

e tem que se unir pela mesma, cobrando ao prefeito a mudança da legislação, como compromisso para ajustar a 

situação da classe. VEREADOR FLORENAL SILVA - Para tecer comentários sobre a Guarda Municipal, 

dizendo que desde o início tem feito críticas e cobranças e hoje vê que surgiram efeitos, percebendo a mesma 
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trabalhando lado a lado com a Polícia Militar e Polícia Civil, trazendo resultados. Lembrou ter ido em comitiva 

até o Governador do Estado e Secretário de Segurança solicitar atitudes e ações no sentido de que fosse restaurada 

a lei e ordem na cidade, que avançava em termos de criminalidade, hoje vendo os números que melhoraram 

quanto à segurança na cidade, sendo conjunto de ações do governo federal, colocando a Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal e Polícias Estaduais todas trabalhando na mesma direção. Destacou que em seu mandato a 

vereador, sempre andou nas ruas conversando com o povo, com empresários, para captar opinião a fim de pautar 

sua conduta nesta Casa. Está fazendo agora retrospectiva, vendo o quanto a cidade evoluiu nos últimos quatro 

anos, dizendo serem inegáveis as melhorias que foram realizadas, dando qualidade de vida ao povo. Comentou 

sobre o momento político totalmente indefinido, onde as mudanças são rápidas e as vezes coordenadas por 

Brasília, porém continua firme em seu propósito de estar ao lado do povo. Lembrou que essa semana se definem 

as candidaturas com nomes novos entrando e outros se afastando. Celso Cieslak, em aparte, falou sobre a 

importância da Guarda Municipal em todas as cidades do Brasil, colocando que em Ponta Grossa essa faz serviço 

de polícia, tanto que tem na nomenclatura Polícia Municipal, parabenizando, destacando que o salário que 

recebem é de trabalhador braçal, considerando uma vergonha, pelo fato de estarem arriscando a vida pessoal e 

deixando a família desamparada. Destacou a necessidade de se fazer modelo para Ponta Grossa parecido com 

São José dos Pinhais e que sejam valorizados. Retornando, Florenal relatou sobre a visita no Lagoa Dourada, 

onde iniciou-se obra com a presença de Elizabebh Schimidt, através de melhorias em ruas de terra, expondo que 

essas medidas devem ser colocadas como bandeira e levantada pelos próximos prefeituráveis. VEREADOR 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Discorreu sobre a obra resultante do acordo de leniência da Rodonorte, dizendo 

que está sendo sentida pela comunidade a questão do impacto de vizinhança na região ao entorno, desejando 

saber se esse empreendimento é de interesse dos "irmãos" Sandro Alex e Marcelo Rangel, em razão da locação, 

que segundo o DER informou que era para ser construída quinhentos metros mais a frente, acabando por 

contemplar a empresa supermercadista Atacadão, que notoriamente aquelas pessoas tem amizade fraternal. Citou 

que o impacto na região está sendo extremamente forte, em função da utilização das vias como alternativas ao 

tráfego, onde já elaborou documento, solicitando reparo urgente a fim de reforçar a segurança e condições de 

trafegabilidade nas vias adjacentes à Avenida Souza Naves, no trecho compreendido da realização da obra fruto 

do referido acordo de leniência. Citou que a vida dos empresários do local se tornou um verdadeiro caos, o que 

lhe preocupa muito, considerando que as obras mal começaram. Disse ainda ser um verdadeiro absurdo se a 

prefeitura municipal não puder interferir na referida obra, entendendo que a mesma deveria ter sido feita com 

mais planejamento e o desvio ter sido realizado antes mesmo da mesma ter sido iniciada. Nesse sentido, informou 

que está indo à instância do Poder Judiciário e reforçará a ação para que tudo seja plenamente corrido. Outro 

assunto, para tratar da cadeia produtiva de eventos da cidade, informando sobre a criação da PRODCAMP, com 

produtores de eventos dos campos gerais que a criaram para a participação de todos que fazem parte dessa cadeia. 

Está na justiça, solicitando a volta dos eventos de forma técnica, considerando que pessoas que desejam 

comemorar diversos acontecimentos como casamentos, formaturas, aniversários esbarram nas medidas adotadas 

em função da pandemia. Assim, disse estar falando de vinte por cento da capacidade de participação com cabines 

de desinfecção, que poderão ser locadas, todo staff com máscara e equipamentos de proteção individual, que 

todos os servidores da cidade não tem, em que a classe está se propondo. Opinou que se crie comissão na 

Secretaria de Turismo, de fiscalização e avaliação e essas pessoas possam ter seu sagrado direito ao trabalho. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Discorreu sobre a aprovação nesta Casa, da Lei de Liberdade Econômica, 

citando ser algo que veio também do Governo Federal, no sentido de retirar as burocracias dos empreendimentos 

da cidade, dando conta que o Poder Executivo não está regulamentando, haja vista a necessidade das pessoas 

serem beneficiadas com a mesma. Nesse sentido está encaminhando ofício ao Senhor Prefeito Municipal para 

que a regulamente de uma vez por todas. Também para falar quanto a questão da abertura de linha de créditos 

aos que mais precisam nesse momento de pandemia, lembrando haver sido aprovado projeto em regime de 

urgência na Casa, sem haver sido sancionada pelo prefeito. Espera que os demais pares cobrem o Poder 

Executivo sobre tais temas, entendendo ainda que a vice-prefeita e candidata ao cargo majoritário também cobre 

em prol da sanção daquelas leis. Finalizou solicitando providências da Mesa Executiva no sentido de que os 

vereadores que forem ocupar da Tribuna utilizem da máscara. VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR: 

Parabenizou ao pessoal do GAECO, que ontem realizou operação, com prisões de servidores da região dos 
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Campos Gerais, envolvidos em situações de licenças ambientais. Espera que as ações sejam realizadas na cidade, 

em função de ter denunciado várias situações e ainda cobra, como exemplo o terreno localizado defronte ao 

Supermercado Condor, que resultou em uma ou duas prisões de pessoas envolvidas no local, no momento em 

que efetuavam corte de árvores, e que através da Polícia Ambiental foi solicitado Câmara Técnica do IAP, da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e que infelizmente chegaram três engenheiros, realizaram suas vistorias, 

porém no relatório colocaram que pode ser área de preservação devido as nascentes que correm dentro do mesmo. 

Nessa mesma linha, destacou o Aterro do Botuquara, o aterro de Teixeira Soares divisa com Ponta Grossa, o 

qual está localizado dentro das cavas. Nesse sentido disse que o que pede para o GAECO é esse trabalho com 

seriedade dentro da nossa cidade, em face de ter denúncias concretas as quais aguarda o desfecho. Comentou a 

situação da Guarda Municipal, lembrando que criticou a gestão da mesma, ficando surpreendido com a 

manifestação de Rudolf Polaco que solicitou a vinda do Secretário de Segurança Pública e Cidadania até esta 

Casa, sem haver indagado a respeito da aprovação de lei, que deixa a desejar a classe quanto aos seus salários 

por parte da Administração Municipal. Lembrou já haver comentado quanto a necessidade de contemplar a classe 

com plano de carreira, para que a família, em caso de fatalidades, possa estar amparada com salário digno. 

Quanto a sua pergunta ao secretário a respeito da realização de escalas, disse haver recebido de todo o efetivo 

da Guarda, Getan, Canil, Romu, informações que somente atuarão até as vinte e três horas, onde estará se 

deslocando até a base da Maria Otília para verificar se realmente está tendo troca de serviço conforme 

declarações do secretário. Finda a Comunicação Parlamentar, foi colocado em discussão e votação, tendo sido 

aprovado pedido verbal do Vereador Pietro Arnaud, no sentido de se ausentar para participar de agenda política, 

junto ao Deputado Federal Aliel Machado e Deputada Estadual Mabel Canto. Manifestando-se em questão de 

ordem, o Vereador Walter José de Souza - Valtão propôs à Mesa Executiva, regramento quanto a entrega de 

moções de aplausos, através de Resolução sugerindo duas situações: aceitar apenas seis inscrições por sessão e 

que as moções de aplausos sejam entregues somente aos que estão inscritos para falar, onde o proponente poderá 

fazer a homenagem durante os dez minutos que dispõe, de acordo com cada vereador e segunda sugestão, que 

se determine a realização de entrega de somente uma moção por sessão, como maneira de valorizar e possam 

cumprir com o Regimento Interno quanto ao horário em que são realizados os trabalhos durante as sessões. O 

Senhor Presidente nesta oportunidade lembrou das diversas medidas adotadas com relação às entregas de 

moções, onde foi revogada a pedido de parlamentares, resolução que regulamentava, porém solicitou respeito 

aos Senhores Vereadores para que não atrapalhem as sessões. Informou que irá novamente realizar com a Mesa 

Executiva a regulamentação das entregas de moções, no sentido de que sejam protocoladas, solicitando aos 

vereadores que não questionem em questão de ordem, respeitando o consenso. O Vereador Geraldo Stocco 

solicitou licença para se ausentar da sessão, a fim de participar de reunião externa, tendo sido aprovado seu 

pedido. Prosseguindo com os trabalhos, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 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, com votos favoráveis dos 

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

Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. 

Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, 

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

justificadas das votações dos Vereadores Geraldo Stocco e Pietro Arnaud. PROJETO DE LEI Nº 170/20 

(Vereador Vinícius Camargo), promove alterações na Lei nº 13.751, de 06/07/2020, conforme especifica: 

APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Geraldo Stocco e Pietro 

Arnaud. 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, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da 

Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Ricardo Zampieri, Professora Rose, 

Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Geraldo Stocco e Pietro Arnaud. Foram 

aprovados nesta oportunidade os pedidos verbais de ausências dos Vereadores Walter José de Souza - Valtão, 
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Dr. Zeca, Paulo Balansin, George Luiz de Oliveira e Rudolf Polaco, em função de compromissos externos. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 210/19 (Poder Executivo), altera a Lei nº 9.848, de 

30/12/2008, conforme especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por quinze dias, a pedido do Vereador Maurício 

Silva, com aprovação dos Senhores Vereadores, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Dr. Zeca, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Rudolf Polaco 

e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 9/20 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), promove 

alterações na Lei nº 6.795, de 05/10/2001, conforme especifica: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral 

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

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

Passos, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Maurício Silva, Ricardo 

Zampieri, Professora Rose, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Dr. Zeca, Paulo Balansin, 

Pietro Arnaud, Rudolf Polaco e Walter José de Souza - Valtão.  PROJETO DE LEI Nº 22/20 (Poder Executivo), 

autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula nº 32.868, do 

2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, a 

pedido do Vereador Celso Cieslak, com aprovação dos Senhores Vereadores, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Dr. Zeca, Paulo Balansin, 

Pietro Arnaud, Rudolf Polaco e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 149/20 (Vereador Rudolf 

Polaco), dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do Município de Ponta Grossa, de avisos com o 

número do Disque 100 Racismo: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 

Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, 

Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Maurício Silva, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Sebastião Mainardes 

Júnior e Vinícius Camargo. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George 

Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Dr. Zeca, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Rudolf Polaco e Walter José de 

Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 472/20, dos Vereadores Celso 

Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Eduardo Kalinoski, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, 

Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Magno Zanellato, Maurício Silva, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, 

Professora Rose, Sebastião Mainardes Júnior e Walter José de Souza - Valtão; 473, 474/20, do Vereador 

Maurício Silva; 475, 479, 480/20, do Vereador Vinícius Camargo; 476/20, do Vereador Rudolf Polaco; 477/20, 

do Vereador Sgt. Guiarone Júnior; 478/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 481/20, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno e Indicações nºs 1909/20, do Vereador Paulo Balansin; 1910/20, do Vereador Magno Zanellato; 

1911/20, da Vereadora Professora Rose; 1912, 1913, 1914, 1917, 1921/20, do Vereador Florenal Silva; 1915, 

1916, 1918, 1919, 1920/20, do Vereador Celso Cieslak; 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928/20, do 

Vereador Maurício Silva; 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941/20, 

do Vereador Ricardo Zampieri. Finda a votação da Ordem do Dia e não havendo inscritos para o Pequeno 

Expediente, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia nove do mês em curso, 

quarta-feira, no horário regimental, informando que a pauta será publicada no Diário Oficial do Município, além 

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

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

Sessões, em dois de setembro de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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