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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 09/09/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 

Coronel Alcântara utilizou a Tribuna. 

Representante do SindServ utilizou a Tribuna. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR DR. MAGNO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR FLORENAL: declarou que o feriado que tivemos foi bom para um descanso, mas péssimo por 

conta da contaminação do Covid-19, informou que esteve no Lago de Olarias no feriado, destacando haver 

muita gente no local e dispôs sobre a homenagem que os bombeiros fizeram lá, realçando que precisava-se 

dessa homenagem pelos 2 anos de um Brasil novo, sem corrupção. Comunicou sobre o fechamento do Colégio 

Sesi, frisando que criticaram o Governo Federal e que ninguém gostou de sua fala, pois deveriam estar com 

bandeiras vermelhas dentro de seus paletós, registrou que foi pesquisar sobre esse assunto, ressaltando que não 

irá fechar Colégio nenhum, Ponta Grossa talvez feche um curso de inglês que tem 18 alunos e afirmou que esse 
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curso é insignificante. Comentou sobre a Polícia Federal ter desencadeado uma operação chamada “S”, 

relacionada ao ensino do Brasil, onde havia quadrilhas saqueando os cofres de instituições de ensino e observou 

que é por conta disso a situação de estarem sem dinheiro para manter um curso de inglês. Reiterou a fala do 

Coronel Alcântara, citou que o agricultor é o que mais preserva a terra, evidenciou que a agricultura brasileira 

é o que tem sustentado nosso País e ponderou sobre o projeto do Feira Verde, alegando que irão lutar para esse 

programa ser mantido. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: não se encontra em sessão. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: citou o feriado de ontem e parabenizou a todos os brasileiros honestos, 

trabalhadores e que acima de tudo defendem a família. Pronunciou sobre moções que fez para certa igreja que 

completa 70 anos em nossa cidade, afirmou ser a favor da liberdade religiosa e que se deve haver respeito, 

informou que fará um projeto para todas as religiões serem respeitadas e dispôs que aqui no Brasil devemos 

manter respeito aos líderes religiosos. Evidenciou que o povo está carente de lazer e mencionou que ontem 

visitou o Secretário de Turismo, para que possam investir nas estradas e no turismo de nossa cidade. Cedeu a 

palavra ao Vereador Valtão que comentou sobre a nomeação dos cargos comissionados que o Prefeito Marcelo 

Rangel fez nesse mês de setembro, enfatizou que não é formado em direito, então não sabe se há ilegalidade 

em fazer nomeações em plena campanha eleitoral, expôs sobre uma nomeação de candidato sem autorização 

do mesmo, abordou sobre a falta de reponsabilidade do Governo do Prefeito e pontuou sobre uma área próxima 

ao cemitério do Jardim Paraíso, que em relação a isso há muitas coisas que devem ser esclarecidas. O Vereador 

Pastor Ezequiel reiterando a fala do Vereador Valtão, declarou que o candidato talvez possa ter voltado atrás 

sobre sua nomeação, pois já havia trabalhado com o Governo e é melhor que ele mesmo esclareça isso. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 09/09/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

Projeto de Lei Ordinária nº 149/2020: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas ou cartazes divulgando o número do Disque 100 Racismo, 

no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
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EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR MINGO MENEZES 

Projeto de Lei Ordinária nº 155/2020: 

Denomina de CILMARA MANSANI WIECHETECK a Rua 1 do Loteamento Residencial Candido Portinari, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

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

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 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 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 203/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de ponta Grossa ao Senhor CESAR REZENDE DE OLIVEIRA. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 482/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

 

Nº 484/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE,  

MOÇÃO DE APLAUSO 



 

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

 

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. 

 

Nº 485/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 486/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

 

Nº 487/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 488/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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. 

 

Nº 489/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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. 

 

Nº 490/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigido ao Edson Nunes Ferreira, Policial Rodoviário Federal. 

 

Nº 491/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigido ao Fernando de Oliveira, Policial Rodoviário Federal. 

 

Nº 492/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigido ao Luis Fernando Berteli, Policial Rodoviário Federal. 

 

Nº 493/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,  

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigido ao Marcos Aurélio dos Santos, Policial Rodoviário Federal. 

 

Nº 494/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigido ao Pedro Everaldo de Paula, Policial Rodoviário Federal. 

 

Nº 495/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 496/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

 

Nº 497/2020 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 

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. 

 

Nº 498/2020 do Vereador CELSO CIESLAK,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao  Instituto  Chico  Mendes  de Conservação  da  Biodiversidade  -  ICM bio, criado em agosto de 2017,  

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

responsável por gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação  instituídas  pela  União,  

além  de  promover  e  executar  ações voltadas  para  a  preservação   e  pesquisas  relacionadas  a  

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

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

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

funcionários  do  Instituto Chico Mendes. Conforme  relação  à  baixo: 

• Sr. Ronei  Alcantara  da  Fonseca -  Chefe  da GRS -  Gerência  Regional  Sul / Sede  em Florianópolis 

 

Nº 499/2020 do Vereador CELSO CIESLAK,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao  Instituto  Chico  Mendes  de Conservação  da  Biodiversidade  -  ICM bio, criado em agosto de 2017,  

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

responsável por gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação  instituídas  pela  União,  

além  de  promover  e  executar  ações voltadas  para  a  preservação   e  pesquisas  relacionadas  a  

biodiversidade. 

• Sr. Ronei  Alcântara  da  Fonseca 

 

Nº 500/2020 dos Vereadores DANIEL MILLA FRACCARO e ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  
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MOÇÕES APROVADAS – 18 

PASTOR EZEQUIEL: 3 

PROFESSORA ROSE: 2 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 

GERALDO STOCCO: 1 

SARGENTO GUIARONE: 5 

FELIPE PASSOS: 1 

VINICIUS CAMARGO: 1 

FLORENAL: 1 

CELSO CIESLAK: 2 

DANIEL MILLA: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1942/2020 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 Jesuíno Antonio de Oliveira, próximo ao Supermercado Pedroso, Parque Nossa Senhora das Graças, nesta 

cidade. 

 

Nº 1943/2020 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 ”LIMPEZA DE TERRENO” na Rua Albari de Almeida de esquina com a rua Pedro Machado - 

Maria Otília, nesta. 

 

º 1944/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, 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 mutirão de limpeza no Cemitério Municipal, Bairro Centro, nesta 

cidade. 

 

Nº 1945/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a colocação de mais tambores de lixo, principalmente nos corredores 

secundários do cemitério municipal. 

 

Nº 1946/2020 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 Antonio 

Carlos, entre as Ruas Bittencourt Sampaio e Salvador Mendonça, Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

 

Nº 1947/2020 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 implementação de Redutor de Velocidade ao longo da Rua Carlos de 

Carvalho, no Bairro de Uvaranas. 

 

Nº 1948/2020 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 Tapa Buracos na Rua Bartolomeu Bueno, na Vila Rio Branco. 

 

Nº 1949/2020 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  Cascalhamento na Rua Farias de Brito, no 

Jardim Carvalho . 

 

Nº 1950/2020 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 Tapa Buracos na Rua São Marcos, na Chapada. 

 

Nº 1951/2020 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  Cascalhamento nas ruas não pavimentadas do 

São Francisco. 

 

Nº 1952/2020 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 ”SINALIZAÇÃO” na Rua Rio Cavernoso, contorno leste - Núcleo Pintagui, nesta. 

 

Nº 1953/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

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

competente da Municipalidade a construção de uma Travessia Elevada e a colocação de um semáforo na 

entrada do Jardim Dom Bosco, na Rua Kluppel Neto, em frente a Unidade de Pronto Atendimento da região. 

 

Nº 1954/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Senhor Presidente: Indico à Mesa Executiva, de acordo com 

o que faculta o artigo 107 do Regimento Interno da Câmara, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

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

determine ao departamento competente da Municipalidade, o conserto e manutenção completos, incluindo a 

pavimentação no trecho da Rua Prudentópolis entre as ruas Alvorada do Sul e Rua Sengés, localizadas no 

bairro Chapada (conforme fotos em anexo). 

 

Nº 1955/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Senhor Presidente: Indico à Mesa Executiva, de acordo com 

o que faculta o artigo 107 do Regimento Interno da Câmara, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

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

departamento competente da Municipalidade a construção de uma Travessia Elevada e a colocação de um 

semáforo na entrada do Jardim Dom Bosco, na Rua Kluppel Neto, próximo a Unidade de Pronto Atendimento 

da região.  
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Nº 1956/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

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

competente da Municipalidade, a mudança de local de um bueiro localizado na Rua Teixeira de Macedo, nº 

485. 

 

Nº 1957/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência a substituição de 14 lâmpadas queimadas em poste de iluminação 

pública situados ao longo da Rua Nicolau Florenzano, Uvaranas. 

 

Nº 1958/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, 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 uma OPERAÇÃO TAPA BURACOS no  Jardim La Fiore. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 17 

DANIEL MILLA: 2 

JORGE DA FARMÁCIA: 2 

EDUARDO KALINOSKI: 2 

FLORENAL: 6 

PIETRO ARNAUD: 4 

PAULO BALANSIN: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 08 de setembro de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO: cedeu a palavra ao Vereador Pietro Arnaud que cumprimentou o 

Presidente dos Servidores Públicos Municipais, que utilizou a Tribuna hoje, destacando sobre a reponsabilidade 

com esses servidores que precisam e merecem ser tratados bem pela administração e lamentou o descaso da 

administração do Governo Marcelo Rangel com eles. Declarou que nós já ultrapassamos os 20 milhões de reais 

em conquistas feitas pelo Deputado Federal Aliel Machado, realçando elogios a esse Deputado, evidenciou que 

estamos vivendo um momento importante em nossa comunidade, mencionou o PSB e comunicou que amanhã 

farão uma transmissão, convidando a todos a conhecerem o posicionamento deles. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: declarou que gostaria de saber como está na Câmara o andamento do 

inquérito civil do Ministério Público, referente as horas extras. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comentou sobre um fato ocorrido no Pronto Socorro, de uma 

senhora que no mês de março ficou 12 dias lá, esperando por uma cirurgia, mas foi liberada pelo médico, 

alegando que não precisaria de cirurgia, porém hoje não pode movimentar o braço e precisa refazer exames e 
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rever a possibilidade de cirurgia. Afirmou que será divulgado o nome do médico caso seja comprovado alguma 

responsabilidade dele no ocorrido. Registrou que a Av. Souza Naves está com sérios problemas e ponderou que 

não é contra obras na cidade. 

VEREADOR CELSO CIESLAK: pontuou sobre o segundo Lago de Olarias, destacando que as obras estão 

bem adiantadas, parabenizou a Prefeitura, o Prefeito Marcelo Rangel e o secretário de planejamento e registrou 

que ainda não viu os dados sobre os valores e a empresa. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

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

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

ATA DA TRECENTÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

Aos nove 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 o Vereador Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente, com as ausências justificadas 

dos Vereadores Dr. Zeca e Rudolf Polaco, 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, 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 - Mensagem nº 73/20 (Projeto de Lei nº 225/20, acompanhado de pedido para apreciação em 

regime de urgência, deliberado favoravelmente nesta oportunidade), altera a Lei nº 11.930, de 11/09/2014. Of. 

nº 1691/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.795. Of. nº 1772/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 308/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1774/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 290/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1776/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 289/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1786/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 291/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1787/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 283/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1788/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 294/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1792/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 288/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1793/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 292/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1805/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 284/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1807/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 317/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud.DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Projeto 

de Lei nº 223/20, denomina de ESTELIO VIATROSKI a ciclofaixa localizada na extensão da Avenida Gal. 

Carlos Cavalcanti e da Estrada Pery Pereira Costa, com início na Rotatória do Campus da UEPG no Bairro de 

Uvaranas até a localidade de Passo do Pupo, no Distrito de Itaiacoca, nesta cidade. DO VEREADOR RUDOLF 

POLACO - Projeto de Lei nº 226/20, declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 

BASQUETE - ASPA/PONTA GROSSA. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Projeto de Lei nº 

227/20, promove alterações na Lei nº 13.685, de 28/04/2020, conforme especifica. DO VEREADOR WALTER 

JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO - Projeto de Lei nº 228/20, declara de Utilidade Pública a LOJA MAÇÔNICA 

UNIVERSITÁRIA DOS CAMPOS GERAIS, com sede nesta cidade. DOS VEREADORES SGT. GUIARONE 

JÚNIOR E CELSO CIESLAK - Emenda Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei nº 22/20, dando nova redação 

aos Arts. 1º, 3º e acrescentando-se nova redação ao Inciso IV do Art. 2º. DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

- Moção de Aplauso nº 501/20, Dirigida à empresa Mink Cosméticos, nas pessoas de Mariana Nascimento e 

Carla Genaro, sócias e fundadoras, pelo excelente trabalho que vem tendo à frente da empresa que, diga-se de 

passagem, é totalmente sustentável e também pelo excelente exemplo de empreendedorismo feminino que torna-

se inspiração para outras mulheres e meninas enfrentarem o mercado de trabalho, abrindo suas próprias 
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empresas. DO VEREADOR MINGO MENEZES - Moção de Apelo nº 502/20, Dirigida ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que determine aos setores competentes estudos 

objetivando alargamento e colocação de canteiro dividindo as pistas da Rua Nicolau Kluppel Neto, trechos entre 

a rotatória da Avenida Visconde de Taunay e trevo da Avenida Presidente Kennedy, Santa Paula - Contorno. 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Moção de Aplauso nº 503/20, dirigida à DUPLA SERTANEJA 

GIBA E NANDO pela apresentação via live realizada no dia 19 de julho de 2020 que gerou a arrecadação de 

35,8 toneladas de alimentos destinados a campanha "PG Sem Fome". DE TODOS OS SENHORES 

VEREADORES - Moção de apoio nº 504/20, AOS MÚSICOS, ARTISTAS, ORGANIZADORES DE 

EVENTOS, INTÉRPRETES E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE ABRANGEM ESSA CATEGORIA, externo 

a preocupação diante ser um dos seguimentos mais afetados pela Pandemia do Coronavírus, com atividades que 

sofreram estrondoso e irreparável impacto econômico com a restrição de circulação e aglomeração de pessoas, 

as quais comprometem toda a população, violando o direito de trabalho, sustento, e indiretamente à vida. Moção 

de Apoio nº 505/20, À instalação da Escola de Sargentos das Armas (ESA) em Ponta Grossa, apresentada pela 

proposta do Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira. DO VEREADOR 

MAURÍCIO SILVA - Moção de Aplauso nº 506/20, Dirigida aos Senhores AGUINALDO SANTANA DE 

LARA, DORISVALDO DOS SANTOS ALVES, GELSON DE OLIVEIRA, JACKSON WILLIAN GOMES, 

JAN CARLO CARMARGO, JÚLIO CÉSAR ORTIZ DOS SANTOS, LEÔNIDAS MARCIANO SALES, LUIZ 

SÉRGIO DE ALMEIDA, MIGUEL ODAIR MARTIN,  ODENI PEREIRA, RENAN LUIZ MARTINS 

RIBEIRO e VALDIR GALVÃO,  pelos relevantes serviços prestados em favor de toda comunidade princesina. 

Moção de Aplauso nº 507/20, Dirigida ao Monsenhor JOÃO SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS, Fundador da 

Associação Internacional Privada de Fiéis de Direito Pontifício Arautos do Evangelho, da Sociedade  Clerical 

de Vida Apostólica de Direito Pontifício Virgo Flos Carmeli e da Sociedade de Vida Apostólica de Direito 

Pontifício Regina Virginum,  sendo extensiva a seus Superiores Gerais, Irmão FELIPE LECAROS CONCHA, 

Padre JORGE MARIA STORNI e Madre MARIANA MORAZZANI ARRAIZ, bem como, a todos os 

MEMBROS DE VIDA CONSAGRADA, a seus COOPERADORES TERCIÁRIOS e aos superiores da 

comunidade em Ponta Grossa, Padre MATEUS MITSUO TANEGUTI e Padre DIEGO FAUSTINO 

MAIA,  pela bela e exemplar iniciativa empreendida através da Campanha "Quarentena, Fé e Caridade", onde 

foram arrecadados e distribuídos no território nacional mais de 100 mil quilos de alimentos, auxiliando milhares 

de famílias necessitadas. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Moção de Aplauso nº 508/20, Dirigido 

ao Daniel Goro Takey, Policial Rodoviário Federal. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apelo 

nº 509/20, Dirigida ao Excelentíssimo Secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do 

Paraná, senhor Márcio Nunces, solicitando a implantação de um Circuito de Cicloturismo no Parque Estadual 

de Vila Velha, localizado no Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de 

Aplauso nº 510/20, Dirigida ao jornal DIÁRIO DOS CAMPOS, na pessoa do Diretor WILSON SOUZA DE 

OLIVEIRA, e toda equipe, pela sua presença na cidade de Ponta Grossa e criação do seu novo portal de notícias 

DC+. DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Moção de Apelo nº 511/20, dirigida ao Excelentíssimo Senhor 

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

asfáltico em ambos os lados da Avenida General Carlos Cavalcanti, no trecho compreendido entre a Rua 

Leopoldo Fróes e a Rua Valério Ronchi - Uvaranas. A distância entre os pontos é de aproximadamente 1.200 

metros. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 512/20, A ser encaminhada 

ao Grupamento Especial Tático de Apoio com Motocicleta “GETAM” da Guarda Municipal de Ponta Grossa. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA - Moção de Aplauso nº 513/20, Dirigida ao 2º Grupamento de Bombeiros 

- Ponta Grossa/PR, pela homenagem realizada no dia 07 de Setembro de 2020, referente ao Dia da Independência 

do Brasil. DO VEREADOR RUDOLF POLACO - Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua 

ausência na presente sessão (09/09/20), por estar em viagem referente a reunião partidária. Colocado o mesmo 

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

justificada a sua ausência na presente sessão (09/09/20), por estar em reunião em Curitiba com o Deputado 

Estadual Fernando Francischini. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Finda a leitura do 

Expediente, o Senhor Presidente anunciou e agradeceu pelas presenças das seguintes autoridades e 

personalidades: Coronel Pinheiro, representando o ICMbio - Instituto Chico Mendes da Biodiversidade; Coronel 
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Ronei Alcântara da Fonseca, Diretor da Região Sul do ICMbio e toda a sua equipe, referendando a entrega de 

Moção de Aplauso de lavra do Vereador Celso Cieslak, 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. Em questão de ordem, o Vereador 

Florenal Silva destacou a presença do Policial Marcio Lopes que em um ato de bravura acabou por salvar pessoa 

de incêndio, sendo merecedor de Moção de Aplauso, destacando ainda a presença de representantes do ICMbio. 

Ainda em questão de ordem, o Vereador Celso Cieslak parabenizou ao Coronel Pinheiro e demais membros, 

destacando o trabalho que desenvolve em toda a região de Ponta Grossa. Pastor Ezequiel Bueno, 

cumprimentando Coronel Pinheiro, Coronel Alcântara e demais representantes do ICMbio, desejando boas 

vindas, ressaltando ainda as presenças de seu amigo Ariel, do Superintendente da Igreja do Evangelho 

Quadrangular e do Pastor Valdevino. Nesta oportunidade, foi convidado a utilizar da Tribuna o Coronel Ronei 

Alcântara da Fonseca, Diretor da Região Sul do ICMbio, o qual discorreu sobre o trabalho do Instituto, 

enfatizando ser autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, não tendo tanta tradição no cenário federal, 

oriunda do IBAMA, sendo responsável pelo controle das unidades de conservação e políticas relativas a esse 

tema. Relatou o trabalho em se buscar o equilíbrio entre proteção com o desenvolvimento, envolvendo 

dedicação, vontade, interesse e gestão de equipe, sendo fator mais complicado que tem a enfrentar. Informou 

ainda sobre a permanência da chefia do Núcleo de Gestão Integrada do ICMbio em nossa cidade, destacando 

que com isso a prefeitura apoiou na cessão de imóvel para dar condições dignas de trabalho. Agradeceu ainda 

esta Casa pela ajuda. Manifestaram em questão de ordem, deixando registradas suas considerações aos 

representantes do ICMbio os Vereadores Walter José de Souza - Valtão e Celso Cieslak. Manifestou-se no espaço 

destinado à TRIBUNA LIVRE o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Roberto 

Ferensoviz, para falar a respeito do preenchimento de cargos em comissão, ressaltando que muitos dos 

vereadores são candidatos a reeleição e outros pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, ressaltando que não tem 

cores partidárias e nem ideologia, sendo o trabalho em prol do servidor municipal. Ressaltou a administração de 

Marcelo Rangel em seu segundo mandato, não contemplando diversas reivindicações em prol da classe dos 

servidores municipais, entre eles a falta da concessão da data base, da falta do vale alimentação, do vale mercado, 

não se dignando a reunir com o sindicato para simplesmente dizer não. Comentou ainda que desde o mês de 

julho os banheiros públicos das Praças Barão do Rio Branco e Barão de Guaraúna, estão sem limpeza durante 

os finais de semana em função da contenção de despesas, pelo fato do corte de horas extraordinárias realizado 

pelo governo municipal aos servidores que exercem esse trabalho, fazendo comparação com a contratação de 

cargos comissionados. Em seguida foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR 

FLORENAL SILVA - Para comentar sobre sua visita ao Lago do Olarias, durante o feriado de Sete de Setembro, 

com registro de muitas pessoas, onde teve oportunidade de presenciar homenagem realizada pelo Major André 

Lopes, comandante do Grupamento do Corpo de Bombeiros, à bandeira nacional. Lembrou de manifestação feita 

em sessão anterior desta Casa, quanto ao fechamento do SESC em todo Brasil, criticando o Governo Federal, 

ocasião em que pesquisou, verificando que talvez feche em Ponta Grossa curso de inglês com a freqüência de 

dezoito alunos, "coisa insignificante", hoje acordou cedo e viu matéria,dando conta que a Polícia Federal 

desencadeou operação sobre os "s" do ensino do Brasil, com a existência de quadrilha a quinze ou vinte anos 

saqueando os cofres dessas instituições de ensino, dizendo ser por isso que está nessa situação para manter tal 

curso de inglês. Fez referências à homenagem realizada nesta data ao ICMbio, dizendo que nasceu e se criou na 

roça, onde defende a natureza com unhas e dentes, lamentando haver sido criado tal órgão importante somente 

após a morte de Chico Mendes. Citou ainda haver criado rótulo, colocando o agricultor e produtor como inimigo 

do referido instituto, onde assistiu palestra de pessoa em que exatamente pela opinião do mesmo, não o colocam 

como Diretor Nacional do ICMBbio por haver relatado que o agricultor brasileiro é o que mais preserva o solo 

no país, citando que o interesse para tal é que vive disso. Destacou que a agricultura brasileira é o que tem 

sustentado por muitos anos o Brasil, não se deixando envergar pelos governos anteriores. Colocou também que 

a agricultura é que menos usa defensivo e mais produz em âmbito mundial. Comentou sobre os entraves para 
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que as coisas andem, lembrando do episódio com relação a Feira Verde, onde o governo deseja criar uma 

associação forte para atender a classe de produtores, fato do qual irá fiscalizar e lutar para que o programa seja 

mantido, por promover a limpeza da cidade em troca de produtos, defendendo ainda nessa mesma linha de 

pensamento o Mercado da Família. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: "Senhores Vereadores, mais 

uma vez uma boa tarde a todos, Vereadora Professora Rose, imprensa, munícipes e a todos aqueles que nos 

acompanham nesta tarde de quarta-feira. Primeiramente, dia sete de setembro, foi feriado, parabéns aí a todos os 

brasileiros honestos, trabalhadores e que acima de tudo defendem a família, deixo aqui esta palavra registrada e 

gostaria que colocasse em Ata, Senhor Miguel, nosso companheiro, que registre nesta tarde essa pequena fala 

minha, meus parabéns e que Deus possa falar, Deus possa agir na vida de todos os trabalhadores, o nosso Brasil, 

honestos e aqueles que defendem os valores da família, que defendem também as nossas crianças que é o bem 

maior do nosso Brasil que é abençoado, o nosso Brasil, Senhores Vereadores, que tem uma agricultura 

abençoada, tem um solo abençoado e graças a Deus, nem os gafanhotos conseguiram chegar no nosso querido 

Brasil, porque é abençoado, está sob a proteção do nosso Deus. Então fica aqui a minha fala no dia de hoje, é 

um dia após, é claro, dois dias, sete de setembro foi na segunda-feira onde não tivemos sessão, mas não poderia 

deixar de subir aqui hoje para que também Deus possa abençoar todas as nossas autoridades, desde o Presidente 

da República, eu sempre falei isso dessa Tribuna, independente de qual seja o presidente que esteja lá, mas é o 

presidente da república, tem que ser respeitado e agora está lá o Jair Messias Bolsonaro, que Deus abençoe na 

pessoa dele todos os ministros, todos os trabalhadores sérios que estão trabalhando, a todos os governadores do 

nosso Brasil, aqui o nosso Governador Ratinho Júnior, a todos os prefeitos do nosso Brasil, aqui o nosso Prefeito 

Marcelo Rangel e a todos os parlamentares, vereadores, deputados, em especial aqui a nossa Câmara Municipal 

de Ponta Grossa, que Deus possa continuar abençoando. Eu fiz algumas moções também da Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que completa este mês setenta anos na nossa cidade e se não me falha a 

memória, duzentos anos no mundo, então eu fiz essa moção já e eu aqui queria também deixar essa fala esta 

tarde, na qual eu sou sim a favor da liberdade religiosa, as religiões tem que ser respeitadas, nós temos que nos 

respeitar, mesmo, Vereador Divo, que não concordemos talvez com crença, com a maneira que se faz a crença 

de outro, mas nós temos que respeitar. Então vai aqui o meu respeito a todos. Então sou sim à favor da liberdade 

religiosa, cada um com a sua fé, cada um acreditando naquilo que está no seu coração, eu tenho muito orgulho 

de falar, com todo o respeito aos demais, eu nasci no berço evangelho, Deus me colocou o dom de ser pastor, 

porém eu respeito, meu respeito aos católicos, aos espíritas, enfim, a todas as religiões e aqui vou já declarando 

que farei um projeto sobre a liberdade religiosa, para que as religiões todas sejam respeitadas com o Art. 5º da 

Constituição, todos já conhecem, que é inviolável a liberdade e consciência de crença, assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção dos locais de cultos e as suas liturgias, já 

está no Art. 5º, portanto isso em um momento que nós vivemos, Senhores Vereadores, eu até vejo em alguns 

países o desrespeito, mas aqui no Brasil temos que manter, Vereador Florenal, esse respeito para com os líderes 

espirituais e sobre aqueles que tem a sua crença. Vereador Valtão, eu tenho ido ali, eu vi o povo agora, né, o 

povo está carente de lazer, o povo está muito carente de lazer, o povo foi até os Alagados, foi até a cachoeira, 

enfim, o povo está carente né? E eu ontem estive visitando o Secretário de Turismo Edgar que nos recebeu com 

o maior carinho lá para que nós possamos investir nas estradas, que vai ali para os Alagados e em outras estradas 

e também fomentar o turismo na nossa cidade, nós temos lugares aqui ricos em turismo, eu fiz uma reunião 

muito importante, muito boa ontem com o secretário e mais para a frente eu vou estar passando a Vossas 

Excelências e a toda população. Em aparte cedido ao Vereador Valtão, esse comentou com relação a nomeação 

de cargos comissionados através do Prefeito Marcelo Rangel no início de setembro, não sabendo da legalidade, 

se pode ocorrer em plena campanha eleitoral, porém o que mais o deixou revoltado, a situação colocada pelo 

próprio sindicato, quanto a contenção de horas extras em serviços essenciais, inclusive os banheiros das praças 

públicas. O pior, nomeando comissionados sem autorização da própria pessoa, entendendo se grave, ao haver 

nomeado candidato de seu partido. Citou que demonstra além de irresponsabilidade de parte de Marcelo Rangel. 

Outro, com relação a construção em área próxima ao Cemitério do Jardim Paraíso, onde o Vr. Celso ficou para 

trazer parecer do DEPEM, apresentando ainda parecer do CREA, onde gostaria de saber quem está falando a 

verdade, solicitando à presidência da Casa para que oficialize pedido ao DEPEM para que se posicione nesse 

sentido, considerando ter muito mais mportância. Segundo resposta do CREA, informa que foi realizada 
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fiscalização, identificando se tratar de obra particular com finalidade industrial, onde ser instalada a produção de 

artefatos de concreto da empresa TECNOBLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA. Finalizando, 

Vereador Pastor Ezequiel disse quanto ao cargo comissionado citado pelo aparteante já trabalhou com o governo, 

talvez voltou atrás, entendendo melhor que possa esclarecer. Não havendo mais vereadores inscritos para a 

Comunicação Parlamentar, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE 

LEI Nº 9/20 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), promove alterações na Lei nº 6.795, de 05/10/2001, conforme 

especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 

Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone 

Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, 

Ricardo Zampieri, Professora Rose, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - 

Valtão. Fica ainda registrado o voto favorável do Vereador George Luiz de Oliveira, em função de haver ocorrido 

falha técnica no sistema eletrônico. Ficam ainda registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Dr. Zeca e Rudolf Polaco. PROJETO DE LEI Nº 149/20 (Vereador Rudolf Polaco), dispõe sobre a 

obrigatoriedade de afixação de placas ou cartazes divulgando o número do Disque 100 Racismo, no âmbito do 

Município de Ponta Grossa: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalnoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de 

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

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

Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Dr. Zeca e Rudolf Polaco. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 155/20 (Vereador 

Mingo Menezes), denomina de CILMARA MANSANI WIECHETECK a Rua 1 do Loteamento Residencial 

Candido Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Dr. Zeca e Rudolf Polaco. PROJETO DE LEI Nº 183/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 13.563, 

de 21/10/2019, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel 

Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz 

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

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

Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Dr. Zeca e Rudolf Polaco. PROJETO DE LEI Nº 203/20 (Vereador Divo), concede Título de 

Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor CESAR REZENDE DE OLIVEIRA: 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, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, 

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

justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Rudolf Polaco. O Senhor Presidente informou haver 

realizado comunicado a todos os parlamentares, que somente será permitida a entrada de um assessor por 

vereador, sendo vedada a entrada dos estagiários no Plenário, solicitando a compreensão a todos quanto às 

restrições que estão sendo impostas para enfrentamento da pandemia da COVID 19. O Vereador Sgt. Guiarone 

Júnior deixou registrada sua colocação destacando haver verificado, dando conta que os projetos de lei nºs 88 e 

112 de sua autoria ainda não foram colocados em apreciação, ocasião em que o Senhor Presidente solicitou 

celeridade na análise dos mesmos, além de outros que foram despachados às comissões competentes. O Vereador 

Florenal Silva ainda deixou registrada a presença do cidadão Edson, agricultor que comercializa seus produtos 

na Feira Verde. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 482, 485, 487/20, do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno; 484, 486/20, da Vereadora Professora Rose; 488/20, do Vereador Jorge da Farmácia; 

489/20, do Vereador Geraldo Stocco; 490, 491, 492, 493, 494/20, do Vereador Sgt. Guiarone Júnior; 495/20, do 

Vereador Felipe Passos; 496/20, do Vereador Vinícius Camargo; 497/20, do Vereador Florenal Silva; 499/20, 

do Vereador Celso Cieslak; 500/20, dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro e Professora Rose e Indicações nºs 

1942, 1946/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 1943, 1952/20, do Vereador Jorge da Farmácia; 1944, 
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1945/20, do Vereador Eduardo Kalinoski; 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1957/20, do Vereador Florenal Silva; 

1953, 1954, 1955, 1956/20, do Vereador Pietro Arnaud; 1958/20, do Vereador Paulo Balansin. Finda a votação 

da Ordem do Dia, foi aberto espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - Manifestaram-se os Vereadores 

GERALDO STOCCO, passando ao Vereador Pietro Arnaud, o qual cumprimentou ao Presidente do Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais Roberto Ferensoviz e componentes de sua diretoria, dizendo de sua 

responsabilidade com relação aos servidores públicos municipais, que merecem ser bem tratados pela 

Administração Municipal, lamentando o descaso que vem enfrentando na gestão do Prefeito Marcelo Rangel. 

Disse da necessidade em acolher os mesmos, para dialogar e construir uma cidade melhor. Destacou haver 

ultrapassada a cifra de vinte milhões de reais em conquistas feitas pelo Deputado Federal Aliel Machado, dizendo 

que sua postura no PSB é de coragem, ter lado e tratar bem do povo que mais precisa. Registrou vinte milhões 

de reais conquistados pelo Deputado Aliel Machado em Brasília, para aplicar em diversas áreas, fazendo relato 

nesta oportunidade, ressaltando o momento importante que a comunidade vive, em que as forças políticas 

pretendem disputar projeto de interesse ao cidadão, e no PSB se colocam à disposição, representando bem a 

população de Ponta Grossa, dizendo estar fora do Governo Municipal, onde pretende fazer parte de um grande 

grupo que cuida das coisas da população, tendo respeito pelo ser humano, pela solidariedade humana e 

perspectivas de crescimento em união. Fará grande transmissão no dia dez após as dezessete horas. VEREADOR 

FELIPE PASSOS: Cobrando o andamento de Inquérito Civil do Ministério Público de nº 011319004478/5 da 

GPATRIA, referente a vários questionamentos que foram feitos quanto a realização de horas extras nesta Casa 

no período de 2.017 e 2018, percebendo diversas questões sendo deliberadas, tendo Daniel Milla como 

presidente, não necessitando dos servidores cumprirem horas extraordinárias de trabalho, quando no mandato 

anterior, se tinha gasto exorbitante onde questionou com o Vereador Dr. Magno em que o Ministério Público 

vem solicitando informações, onde precisa apresentar respostas à população. VEREADOR GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA: Destacou fato que ocorreu no Pronto Socorro Municipal, com falta de respeito, com vinte 

profissionais infectados com a COVID 19 dentro do PSM, lamentando. Atendeu de perto senhora que ficou doze 

dias aguardando cirurgia no ombro, tendo recebido alta com parecer de médico dizendo que não mais necessitava 

de tal procedimento. Hoje compareceu em seu gabinete dizendo que não pode movimentar o braço e novamente 

deseja refazer exames com possibilidade de realizar cirurgia. Comentou a respeito da situação em que se encontra 

a Avenida Souza Naves, ressaltando não ser contrário à obra, mas pela maneira como as coisas se sucederam, 

considerando o impacto de vizinhança, onde estudou durante dois anos, tendo sido presidente da comissão, para 

vir o prefeito não cumprir a lei e endossando palavras da Rodonorte, de que não mandam na avenida. Disse que 

não podem sequer analisar os projetos que são feitos pela Rodonorte, para esquentar sua participação em outra 

licitação. Citou que o acordo de leniência é para salvar os "bandidos" que roubaram o povo do Paraná desde a 

gestão de Jaime Lerner. VEREADOR CELSO CIESLAK: Para comentar sobre a obra para revitalização do 

segundo lago de olarias, verificando em data anterior a presença de seis caminhões retirando o lodo, crendo que 

em trinta dias estará limpo, estando adiantadas as obras, expondo que até trinta e um de dezembro grande parte 

terá sido concluída, parabenizando ao Prefeito, Secretários e funcionários da Prefeitura Municipal. Não havendo 

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

do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário 

Oficial do Município, além de estar 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 nove de setembro de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 09 de setembro de 2.020. 
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