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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 16/09/2020 

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   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR DR. MAGNO: comentou sobre o partido PDT, frisando sua postura na eleição de 2020, e 

informou que fizeram uma convenção no último domingo, onde estiveram presentes alguns pré candidatos e 

discutiram a participação na política. Declarou que, ao longo de alguns meses, conseguiram agregar pessoas 

importantes ao seu partido, pontuou sobre itens públicos que devem ter qualidade e comunicou sobre os futuros 

candidatos a vereadores, ressaltando sobre seus partidos. Salientou sobre pessoas que mal conhecem a realidade 

da nossa cidade e querem impor para onde vamos, destacando que não compactua com isso, evidenciou que o 

seu partido vem como um grupo forte para concorrer às eleições e pronunciou que torce para que façam mais 

cadeiras. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: abordou sobre os eventos em Curitiba, destacando que a 

Prefeitura de Ponta Grossa vai na contramão disso, informou que não conseguiram o pedido liminar, via 

judicial, para a volta desses eventos, ressaltando que os mercados de Ponta Grossa estão cheios de pessoas e 

afirmou que tem mercado que nem está seguindo as recomendações. Mencionou sobre a aglomeração que 

ocorreu no Hospital da Criança, em que o Prefeito Marcelo Rangel e a Vice Elizabeth estavam presentes e 

registrou que uma liminar para a PGA foi concedida rapidamente, relatando ainda sobre alguns fatos dessa 
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empresa. Desejou uma campanha saudável a alguns vereadores, salientou sobre a Mabel Canto e o Aliel 

Machado, e cumprimentou algumas pessoas do meio político, frisando o Vereador Ricardo Zampieri como 

sendo o vice candidato a Prefeito da nossa cidade. Comentou sobre o partido PROS, realçando que ele vem 

muito forte, afirmou que quando critica alguém é porque faz parte da política e comunicou que o PROS está 

de mãos dadas com Márcio Pauliki e Ricardo Zampieri. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: não se encontra em sessão. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: parabenizou Ponta Grossa e todos os seus moradores. Comentou sobre 

um tema, que não é diretamente municipal, mas acaba afetando drasticamente as pessoas da nossa cidade, que 

é referente ao INSS, comunicou sobre pensar em maneiras para desburocratizar esses sistemas e registrou que 

tem consciência de que isso é uma conversa a nível federal, mas cada ato na Câmara tem muito valor, 

principalmente as indicações. Se questionou o porquê do INSS não estar aberto e enfatizou que as pessoas 

devem ser ouvidas, coisa que a atual gestão fez um pouco, porém falhou, ressaltando ainda que essa gestão 

teve seus acertos e erros. Concluindo sua fala, afirmou que Ponta Grossa necessita de uma Prefeita que tenha 

caráter e não se venda. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: não se encontra em sessão. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: fez um apelo ao Presidente e ao Relator da Comissão do 

Combustível, pois ele vem sendo cobrado diariamente, já que é um vereador fiscalizador. Comentou sobre seu 

trabalho na Polícia Militar, afirmou que sempre foi a mesma pessoa, simples e humilde, mas com caráter e 

honestidade acima de tudo, enfatizou que sempre procura votar com a consciência limpa e declarou que devem 

encerrar o mais rápido possível essa CEI e divulgarem os resultados. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 16/09/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 219/2020: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 862.403,41, e dá outras 

providências. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 
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Projeto de Lei Ordinária nº 220/2020: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 201.043,51, e dá outras 

providências. 

 

PARECRES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                      CFOF     - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

VETO 

DO PODER EXECUTIVO 

VETO PARCIAL  (Parágrafo 2º do Art. 2º), da Lei nº 13.792, que institui o Programa Extraordinário de 

Recuperação Fiscal do Município de Ponta Grossa - PERF. 

 

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Parcial 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 17 FAVORÁVEIS – 3 CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES (MANTIDO O VETO) 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 175/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor SILVIO MACHADO DO CARMO. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 88/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor ROBERTO GERALDO CAMARGO. 

 

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 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

Projeto de Lei Ordinária nº 202/2020: 

Denomina de CARLA VIRGINIA TISON a Rua “F” do Loteamento Campo Real, Bairro Cará-Cará, nesta 

cidade. 

 

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

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
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VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

Projeto de Lei Ordinária nº 218/2020: 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ. 

 

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 
 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer, manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei nº 350/2019, de autoria da 

Vereadora Professora Rose: 

Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, a Campanha “Cabelos Solidários”, conforme especifica. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 0 FAVORÁVEIS – 20 CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES (PARECER REJEITADO) 

_________________________________________________________________________ 

 

MOÇÕES 

 

Nº 514/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Padre Agostinho Antônio Rutkoski e sua excepcional trajetória sacerdotal em Ponta Grossa. 

 

Nº 515/2020 do Vereador DOMINGOS MENEZES JR. MINGO MENEZES,  

MOÇÃO DE APELO 

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

competentes estudos para colocação de faixa exclusiva para motocicletas entre as ruas Balduíno Taques e 

Avenida Dr. Vicente Machado, posteriormente estendendo para outras vias de grande fluxo. 

 

Nº 516/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Jaqueline Guerreiro, pela expressividade e pela marca de 2,25 Milhões de inscritos no seu canal 

“Jaqueline Guerreiro” na Plataforma de Vídeos YouTube. Jaqueline, dessa forma, leva o nome de Ponta Grossa 

ao Brasil, dando orgulho e visibilidade ao nosso Município.   

 

Nº 517/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

À Camile Chastalo, proprietária da hamburgueria Saltte, que no dia 13 de setembro irá converter o lucro 

arrecadado com a venda de hamburgueres ao Hospital Erastinho, o qual é destinado especialmente ao combate 

do Câncer Infantojuvenil. 

 

Nº 518/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida ao Senhor MARCOS VINICIOS ZUBER, Presidente da Associação de Moradores do Jardim Paraíso, 

pelos relevantes serviços prestados em favor de toda comunidade. 

  

Nº 519/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Senhor JOSÉ RENATO DOS SANTOS, Presidente da Associação de Moradores do Jardim 

Alvorada, pelos relevantes serviços prestados em favor de toda comunidade.  

  

Nº 520/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Senhor NILSON MENDES DA SILVA, Presidente da Associação de Moradores Parque Santa 

Lúcia, pelos relevantes serviços prestado em favor de toda comunidade. 

  

Nº 521/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Senhor VALDECIR GOES MACIEL, Presidente da Associação de Moradores Castanheira, pelos 

relevantes serviços prestado em favor de toda comunidade.  

 

Nº 522/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná, CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR, 

solicitando pavimentação da Estrada Pery Pereira Costa (PR 513), desde a localidade de Passo do Pupo até a 

localidade de Conceição - Distrito de Itaiacoca, neste Município. (AUTOR RETIROU) 

 

Nº 523/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

Ao Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Ponta 

Grossa, para realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei para conceder benefício fiscal 

concernente ao desconto no pagamento de ISS aos estabelecimentos do segmento de ecoturismo que 

concederem gratuidade do ingresso às atrações turísticas naturais para os alunos da rede municipal de ensino, 

como forma de incentivo ao ecoturismo local. 

 

Nº 524/2020 do Vereador MAURICIO SILVA, 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná, CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR, 

solicitando a pavimentação asfáltica da estrada rural localizada no Distrito de Itaiacoca, neste Município, desde 

a localidade de Biscaia até a Costalco. (AUTOR RETIROU) 

 

Nº 525/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao canal de youtube Desavesso, representado pelas criadoras de conteúdo Nicoly França e Maria 

Fernanda Teixeira, pelo excelente trabalho desenvolvido frente a população, levando informações sobre moda 

consciente e sustentável. Desde a criação do canal fizeram diversos eventos em Ponta Grossa promovendo o 

desapego e o consumo consciente, feiras de trocas e brechós por um dia. Através dos eventos ajudaram os 

produtores locais a exporem seus produtos e dar mais visibilidade aos seus trabalhos. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 10 

FELIPE PASSOS: 1 

MINGO: 1 

GERALDO STOCCO: 2 
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RUDOLF POLACO: 1 

MAURÍCIO SILVA: 4 

VINICIUS CAMARGO: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1973/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

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

competente da Municipalidade, a execução de serviços de patrolamento e cascalhamento na Rua Teixeira de 

Macedo 680, Uvaranas.  

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 1 

PIETRO ARNAUD: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 14 de setembro de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FELIPE PASSOS: parabenizou Ponta Grossa pelos seus 197 anos e comentou sobre um 

inquérito civil do Ministério Público, referente a horas extras, destacando que gostaria de saber como está o 

andamento disso na Câmara. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

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

uniao=16/09/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRECENTÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

Aos dezesseis 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 a ausência 

justificada do Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca,  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. Os Vereadores George Luiz de Oliveira e Vinícius 

Camargo se manifestaram em questão de ordem para fazer referências às entregas das Moções de Aplausos nºs 

282/20, dirigida ao “professor de dança de salão Rafael Bueno”, pelos relevantes serviços prestados a nossa 

população, em especial na área da cultura, fato este que o faz, admiração e apreço do Poder Legislativo 
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Municipal. e 479/20, dirigida à EMANUEL SANSANA, artista plástico pontagrossense, pela brilhante 

participação no concurso internacional ao prêmio "The People's Choice" da galeria de artes People and Paintings 

Gallery em Nova York nos Estados Unidos, com a obra "Folhas de Outono". Em seguida foi procedida a leitura 

do Expediente que estava sob a Mesa dos Trabalhos, pelo Vereador Primeiro Secretário, constando do seguinte: 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 230/20, estabelece a obrigatoriedade da 

Secretaria Municipal de Saúde providenciar vacinas para prevenção da Covid-19 e dá outras providências. DO 

VEREADOR PAULO BALANSIN - Projeto de Lei nº 231/20, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta 

Grossa ao Sr. OSMAR A SILVA PEREIRA. DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA - 

Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (16/09/2020), por assuntos 

particulares. Colocado o mesmo em discussão e votação foi aprovado. DO VEREADOR RUDOLF POLACO - 

Moção de Aplauso nº 526/20, A escritora Dione Navarro, que juntamente com o arquiteto Roberto Pietrobelli 

Christensen estão idealizando a construção de um memorial para Corina Portugal, que é considerada uma santa 

para milhares de ponta-grossenses. Moção de Aplauso nº 527/20, Ao arquiteto Roberto Pietrobelli Christensen, 

que juntamente com a escritora Dione Navarro estão idealizando a construção de um memorial para Corina 

Portugal, que é considerada uma santa para milhares de ponta-grossenses. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 528/20, ao Excelentíssimos ao Pastor Titular Orlando Mayer da 

IGREJA DEUS PROVERÁ, que está comemorando 2 anos de fundação da Igreja. DO VEREADOR GERALDO 

STOCCO - Moção de Apelo nº 529/20, Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Cidadania 

e Segurança Pública, solicitando a possibilidade de instalação de câmera do Sistema de Videomonitoramento 

Urbano da Guarda Municipal, na Avenida Bonifácio Vilela, em trecho denominado Avenida Munchen. 

Utilizando de Questão de Ordem, o Vereador Florenal Silva requereu um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma ao passamento do jovem de 26 anos Lucas Nadal, vítima do Coronavírus, membro de tradicional família 

do Bairro de Uvaranas, tendo sido acatado seu pedido pelo Senhor Presidente que estendeu ainda ao falecimento 

do ex-chefe de gabinete parlamentar desta Casa, Elvio Plillus. Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR MAGNO ZANELLATO: "Boa tarde Senhor Presidente, Vereador Daniel 

Milla, demais vereadores presentes à esta Casa, Vereadora Professora Rose, à todos que nos acompanham aí na 

nossa galeria, imprensa, eu gostaria muito de ter usado essa Tribuna na segunda-feira, mas acabamos perdendo 

o horário da chamada, mas fazemos esse pronunciamento oficialmente hoje e eu gostaria muito de ressaltar aqui 

hoje venho à esta Câmara Municipal para falar do Partido PDT e a nossa postura dentro das eleições municipais 

aí de dois mil e vinte. Nós fizemos uma convenção no domingo, dia treze, onde tivemos uma participação 

expressiva aí dos nossos pré-candidatos a vereador, alguns filiados ao partido, às nossas lideranças e onde 

pudemos aí discutir como é que vai ser a participação do nosso partido nas eleições municipais e por isso gostaria 

de deixar bem claro aí nesta Tribuna, para que não haja alguma notícia de uma maneira errônea ao que eu falo 

aqui. Gostaria, Senhor Presidente que consignasse em Ata na sua totalidade, integralidade o que eu vou falar 

aqui hoje. Nós, como já falei outras vezes, conseguimos ao longo de alguns meses aí, de aproximadamente uns 

oito meses, Vereador Valtão, conseguimos agregar algumas pessoas importantes ao partido, pessoas que 

efetivamente buscam uma causa, trabalhar na política, isenta de algum benefício pessoal, empresarial ou algo 

que o valha. São pessoas que tem alguma filosofia, algumas idéias e que pediram que sempre eles levantaram aí 

doze pilares dentro do nosso partido, que é busca sempre pela intervenção e sempre procurando o benefício da 

pessoa mais pobre, dos pequenos empresários, os empresários autônomos ou dos pequenos empresários em 

detrimento dos grande empresários, com relação à "laicidade" religiosa, sempre buscando uma saúde pública de 

qualidade, uma educação pública de qualidade e foram aí o transporte público de qualidade, enfim, elencando 

doze itens aí que gostaria que o PDT ou quem viesse coligar com o PDT representasse de maneira efetiva dentro 

desse pleito majoritário nas eleições de dois mil e vinte. Para mim é uma honra ter tido o prazer de conhecer 

várias pessoas que estão ingressando aí na pretensão política, à uma Câmara aqui de vereadores, espero que 

consigamos colocar pelo menos mais uma e quiçá dois vereadores novos aí para participar desse processo que 

eu vejo que estão com bastante vontade da participação política, dentro desse Município de Ponta Grossa e ainda 

mais que os próximos quatro anos vai ser discutido aqui novamente o contrato com a questão da licitação aí do 

transporte público, com relação ao lixo da cidade, coleta do lixo e principalmente com a SANEPAR e com a 

prestação desse serviço de água e esgoto da cidade. Então torço muito para que esse nosso partido realmente 
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consiga emplacar aí, colocar uma, duas ou até três cadeiras, nós conseguimos aí montar uma chapa completa e 

o nosso posicionamento, Vereador Valtão é que nós não temos ainda algumas convenções aí majoritárias, que 

são os pretensos pré-candidatos a prefeito, Marcio Pauliki ainda  estabelecido, nem a Professora Elizabeth e 

nem  essa coligação que vem o MDB, PSC, o PODEMOS, essa coligação majoritária aí que seria encabeçada 

pela Mabel. Até não sair essa definição, o PDT ainda tem candidato a majoritária, vai depender se realmente se 

consolida essas inscrições e se consolidarem essas inscrições para a chapa majoritária, a grande maioria do grupo 

do PDT optou aí por apoiar essa ampla frente partidária do PSC com MDB, o PODEMOS PSB, se não me 

engano o CIDADANIA. Quero deixar claro que isso não foi uma decisão que tivemos muita liberdade de escolha. 

Novamente nossa Executiva Nacional, junto a nossa Direção Estadual colocou como não muitas possibilidades 

para nós. Não podendo em si algumas coligações até ser debatidas nesta Casa, coisa que eu quero deixar aqui 

registrado nesta Tribuna, que entrei no PDT, fui eleito, fiz uma cadeira a vereador pelo PDT, fiz dez mil e cem 

votos para ajudar para deputado estadual, para ajudar a eleger cadeiras para a Assembléia Legislativa do Estado 

do Paraná, não saí do partido, continuamos montando o PDT para ele se manter vivo nesta Casa, com 

representatividade e pessoas que mal conhecem a nossa realidade, os nossos problemas, a nossa atividade em 

montar, dificuldade em montar um grupo, querem nos impor aonde a gente vai ou não vai. Deixo aqui registrado 

que eu não compactuo com isso e se o partido optou por uma coligação, não foi o Magno que optou e o Magno 

não estará apoiando nem o candidato A nem o candidato B, nem o candidato C. Manteremos neutros nessa 

primeira fase da eleição e voltaremos a discutir essa situação junto a nossa Executiva Estadual e se  me 

permitirem até com nossa representação nacional, com relação à esse assunto. Nós tivemos uma perda, um 

problema durante os momentos que antecediam, alguns dias que antecediam a nossa convenção, o pai do nosso 

Presidente Estadual do PDT André Menegotto faleceu nos dificultando muito nós conversarmos a respeito dessas 

situações de coligações. Além de respeitarmos aí o luto do representante estadual do nosso partido, seria muito 

indelicado da nossa parte entrar nesse assunto num momento em que ele vive a perda de um ente querido. Nós 

iremos abordar essa situação novamente. Quero aqui novamente exaltar o nosso grupo, um grupo que vem com 

uma chapa, eu acredito, forte para concorrer e eu torço muito para que façamos novas cadeiras. Eu coloquei meu 

nome à disposição do partido para poder participar e fortalecer o nosso partido, mas deixei também em aberto 

que nós vamos estar à disposição conforme a vontade da maioria. Se quiserem que nós participemos da inscrição 

como candidato a proporcional da cidade, nós colocamos o nome à disposição e previamente colocamos, mas se 

tiver qualquer questão que ainda julguem que não necessite ou mudem de idéia, talvez a gente retire o nome. 

Então essa é a nossa posição realmente oficial com relação ao PDT aqui do Município de Ponta Grossa. Obrigado 

pela atenção de todos e uma boa tarde". O Vereador Eduardo Kalinoski solicitou licença para se retirar em 

decorrência do falecimento de seu assessor Elvio Phillus, tendo seu pedido aprovado nesta oportunidade. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Solidarizou-se ao Vereador Eduardo Kalinoski e família 

enlutada de Elvio Phillus, transmitindo seus sentimentos. Criticou a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 

dizendo que vai na contramão quanto a liberação de eventos até o número de cem pessoas, casamentos, 

aniversários, etc, se comparado com as determinações adotadas pela Capital do Estado, não tendo ainda 

conseguido junto a Primeira Vara da Fazenda Pública o pedido de liminar em prol da volta da realização dos 

mesmos enquanto que se percebem grandes concentrações de pessoas em supermercados da cidade. Comentou 

que enquanto são aplicadas multas pelo fato de haver concentrações de pessoas, o próprio prefeito municipal 

promoveu grande aglomeração com mais de quarenta pessoas no saguão de entrada do Hospital da Criança João 

Vargas de Oliveiras, questão de três semanas atrás, para inaugurar a maternidade, acreditando que o Ministério 

Público deve ainda investigar o fato de pessoa participante haver cometido crime eleitoral. Disse que a Primeira 

Fazenda Pública de Ponta Grossa mostrou gráfico, se esmerando para tomar decisão liminar, manifestando que 

o pico da pandemia ainda está para vir. Nesse sentido, informou que respeita tal decisão, porém não concorda, 

confiando no julgamento do mérito da ação a qual citou. Destacou que a liminar concedida para a PGA foi de 

maneira rápida, para cometerem grave crime na cidade, fazendo alusões à concessão de dez milhões de reais 

para usina de reciclagem, mais a destinação de terreno milionário no Distrito Industrial, considerando que o 

contrato vencerá em 2024, tendo o Senhor Prefeito Municipal chamado a empresa para renovar antecipadamente 

por mais doze anos além desses quatro. Gostaria assim de pedir providências ao Ministério Público, para que 

isso não venha a se materializar. Seguindo, desejou que se desenvolva campanha saudável nessa eleição que se 
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aproxima,  esperando que as idéias se prevaleçam e que o jogo baixo, rasteiro não aconteça, assim também que 

as fakes news sejam denunciadas com punição dos culpados a tempo, a ponto de não prejudicar o resultado final. 

Cumprimentou Mabel Canto, Vereador Pietro Arnaud, escolhido seu vice, assim também Jocelito Canto e Aliel 

Machado, por ter entendido que a cidade precisa dele lá em Brasília nesse momento, destacando que os vinte 

milhões trazidos não podem simplesmente ser jogados fora, ainda entregar de quebra o mandato para Waldir 

Rossoni quem sabe escapar da cadeia. Cumprimentou Elizabeth Schmidt, estendendo ao Capitão Saulo, seu vice, 

no pleito. Cumprimentou de forma muito especial e fraternal o empresário Marcio Pauliki e mais ainda o 

Vereador Ricardo Zampieri, enaltecendo a decisão de ser convidado a ser candidato a vice-prefeito, a ser 

homologada na presente data. Convidou a estar na caminhada o Vereador Rudolf Polaco, ex-Vice-líder de 

governo, hoje na oposição e ainda Dr. Zeca, destacando que o PROS está feliz, onde estará realizando sua 

convenção com homologação de vinte e nove candidatos do mais alto nível e diversidade com preparos sem 

precedentes para apoiar candidatura de Marcio Pauliki, do Solidariedade e Ricardo Zampieri, que representa o 

Republicanos na cidade. VEREADOR GERALDO STOCCO: Parabenizou a cidade, através de seus moradores 

e moradoras. Comentou sobre tema que tem plena consciência não ser diretamente municipal, porém acaba 

afetando drasticamente as pessoas da cidade: a questão do INSS, tanto no País, como no Estado e no Município, 

onde tem conversado com a Secretária de Saúde, entendendo que poderiam pensar em convênios, parceria e 

maneiras de desburocratizar o sistema. Está preparando documentos para encaminhar aos Deputados Federais, 

ao Governo do Estado e próprio INSS a fim de que possam tomar as medidas cabíveis - ressaltou a importância 

da realização de indicação pelos parlamentares - muitas pessoas falam em desburocratizar a máquina pública 

onde acredita que tem que pensar também nessas questões, vendo tudo praticamente funcionando enquanto que 

o mesmo se encontra de portas fechadas, não culpando os funcionários, dizendo que a intenção é chegar até a 

gerência, às pessoas que mandam, indagando o motivo do mesmo não estar aberto para fazer perícias às pessoas 

que o procuram, verificar os benefícios e constatar a possibilidade estar apta a trabalhar. Finalizou seu 

pronunciamento cumprimentou seu amigo Cleomar presente na sessão. VEREADOR SGT. GUIARONE 

JÚNIOR: Para fazer apelo à presidência e relatoria da CEI DOS COMBUSTÍVEIS em trâmite nesta Casa, quanto 

a elaboração do relatório final e dar a mesma por encerrada, haja visto que está sendo cobrado diariamente por 

pessoas, como vereador fiscalizador. Historiou seu trabalho dentro da Polícia Militar, praticamente vinte anos 

na linha de frente no setor operacional, tendo feito cursos dentro do BOPE, destacando que sempre foi a mesma 

pessoa do soldado ao sargento, da mesma forma se comprometeu quando foi escolhido dentro do Primeiro 

Batalhão em ser candidato a manter seu berço. Sempre procura votar com consciência limpa, entendendo que 

isso o enaltece em poder realizar seu mandato com transparência e honradez. Destacou que com o encerramento 

da CEI poderão encaminhar ao Ministério Público e GAECO para acrescentar já ao trabalho, somando esforços 

para que num futuro próximo as pessoas envolvidas em fraudes possam ser punidas. Não havendo mais 

vereadores inscritos, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 219/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 862.403,41, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno 

Zanellato, Maurício Silva, 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 Eduardo Kalinoski e Dr. Zeca. Foram ainda aprovados os pedidos verbais de justificativa de 

ausências das votações dos Vereadores Paulo Balansin e Pietro Arnaud. PROJETO DE LEI Nº 220/20 (Poder 

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

outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. 

Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Maurício Silva, 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 Eduardo Kalinoski e Dr. Zeca. Foram 

ainda aprovados os pedidos verbais de justificativa de ausência das votações dos Vereadores Paulo Balansin e 

Pietro Arnaud. EM DISCUSSÃO ÚNICA - VETO PARCIAL (Parágrafo 2º do Art. 2º), da Lei nº 13.792, que 
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institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal do Município de Ponta Grossa - PERF: MANTIDO, 

com os votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Magno Zanellato, Felipe 

Passos, Florenal Silva, George Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia, Maurício Silva, Mingo Menezes, Pastor 

Ezequiel Bueno, Pietro Arnaud, Professora Rose, Ricardo Zampieri, Rudolf Polaco, Sgt. Guiarone Júnior e 

Vinícius Camargo. Votaram contrariamente os Vereadores Geraldo Stocco, Sebastião Mainardes Júnior e Walter 

José de Souza - Valtão. Ficam ainda registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Eduardo 

Kalinoski e Dr. Zeca. Foi ainda aprovado o pedido verbal de justificativa de ausência da votação do Vereador 

Paulo Balansin. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 175/20 (Vereador Maurício Silva), 

concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor SILVIO MACHADO DO CARMO: 

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

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

Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Maurício Silva, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, 

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

Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Eduardo Kalinoski e Dr. Zeca. Foi ainda 

aprovado o pedido verbal de justificativa de ausência da votação do Vereador Paulo Balansin. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 88/20 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), concede Título de Cidadão 

Honorário de Ponta Grossa ao Senhor ROBERTO GERALDO CAMARGO: APROVADO, nos termos da 

Emenda de Redação em apenso, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, 

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

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

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

ausências justificadas das votações dos Vereadores Eduardo Kalinoski e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 202/20 

(Vereador Magno Zanellato), denomina de CARLA VIRGINIA TISON a Rua "F" do Loteamento Campo Real, 

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

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

Eduardo Kalinoski e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 218/20 (Vereador Celso Cieslak), concede Título de 

Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ: 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, 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, Rudolf 

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

ausências justificadas das votações dos Vereadores Eduardo Kalinoski e Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - 

PARECER, DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, manifestando-se contrariamente à 

admissibilidade do Projeto de Lei nº 350/19, de autoria da Vereadora Professora Rose, que institui no âmbito do 

Município de Ponta Grossa, a Campanha "Cabelos Solidários", conforme especifica: REJEITADO, com os votos 

contrários dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, 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, Rudolf Polaco, Sebastião 

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

das votações dos Vereadores Eduardo Kalinoski e Dr. Zeca. AINDA EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 514/20, do Vereador Felipe Passos; 515/20, do Vereador Mingo Menezes; 516, 

525/20, do Vereador Geraldo Stocco; 517/20, do Vereador Rudolf Polaco; 518, 519, 520, 521/20, do Vereador 

Maurício Silva; 523/20, do Vereador Vinícius Camargo e Indicação nº 1973/20, do Vereador Pietro Arnaud. 

Foram RETIRADAS A PEDIDO DO AUTOR, as Moções nºs 522 e 524/20, de autoria do Vereador Maurício 

Silva. Concluída a votação da Ordem do Dia, se manifestou no espaço do PEQUENO EXPEDIENTE, o 

Vereador FELIPE PASSOS: "Boa tarde vereadores, queria primeiramente parabenizar mais uma vez nossa 

cidade pelos 197 anos de forma especial também a um amigo que me auxiliou a fazer uma homenagem aqui para 

a cidade, nosso querido Alvaro Bueno, fez o Hino de Ponta Grossa. Segundo ponto que eu gostaria de mais uma 
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vez pedir uma atenção especial, Presidente Daniel Milla, inclusive eu agradeço ao Vereador Pietro que estava 

me auxiliando aqui, numa dificuldade em verificar como está o inquérito do Ministério Público. Mais uma vez 

eu gostaria de pedir informações em relação ao inquérito civil MPPR 0113.19.004478-5 e o documento que eu 

tenho aqui em mãos é dia 19 de junho de 2.020, é público esse documento né? Pelo GPATRIA e que  aguardava-

se uma resposta por parte da Câmara Municipal de Ponta Grossa, no caso indicado no ofício, de quinze dias. Eu 

gostaria de saber como anda esse processo, esse inquérito aqui dentro da Casa de Leis, que se trata da farra das 

horas extras, inclusive acredito que não só eu, várias vezes eu já passei como estava o andamento para o Dr. 

Magno, as questões, várias pessoas nos procuram perguntando, questionando como está essa situação e muitos 

deles e de forma particular eu peço para que, mostrando-se os fatos, todo o valor que foi acometido nos dois 

anos anteriores do senhor, eu peço que seja restituído aos cofres públicos por parte das pessoas, que é a população 

que paga seus impostos e que inclusive vai ser em torno de quase dois milhões de reais. É inadmissível que não 

possa ser restituído esse valor por parte da Câmara ou da pessoa que vai ser responsabilizada nesta Casa de Leis. 

Então mais uma vez eu peço, Presidente, para que verifique como está esse andamento, vai estar provavelmente 

gravado o número desse inquérito e precisamos não só para a população, mas a imprensa vem pedindo, até vou 

fazer questão de informar à imprensa que estarei mais uma vez, estou mais uma vez notificando, já fiz de forma 

oficial por escrito, acredito que estão sendo entregues as informações por parte do RH desta Câmara nos 

próximos dias ou semanas, mas é muito importante para que a gente possa dar finalização, assim como de outros 

vereadores vão finalizando suas questões que vão sendo levantadas nesta Câmara durante o mandato. Esse é um 

dos pontos que eu e que o Dr. Magno viemos questionando e que vemos que houve resultado, inclusive o senhor 

no primeiro dia de mandato já quebrou toda essa farra de horas extras que foi mostrado que aí quase dois anos 

trabalhando o pessoal não precisava das horas extras. Então mais uma vez eu peço que seja organizada essa 

questão para que eu possa providenciar também uma apresentação aqui no data show, mostrando gráfico, vídeos, 

como foi feito na Assembléia Legislativa naquela questão das cartas que a RPC mostrou eu vou mostrar e vou 

fazer com detalhes, detalhes em vídeos e fotos o que precisar com o Ministério Público que eu e o Dr. Magno a 

gente foi para Curitiba na GPATRIA lá, a Doutora Aisha na época estava com o caso agora a GPATRIA passou 

aqui para Ponta Grossa e a gente vai debruçar para mostrar à população o trabalho o suor de cada um de nós em 

vista cada vez mais de transparência aqui nesta Câmara e o senhor como presidente já mostrou isso que pode e 

está sendo feito. Muito obrigado". O Senhor Presidente solicitou ao mesmo a possibilidade de fazer o pedido por 

escrito, dizendo que recebeu do mesmo expediente para saber a quantidade de horas extras, quando ocorreu, não 

tendo ainda o conhecimento acesso ao inquérito mencionado pelo mesmo, onde pedirá levantamento junto à 

procuradoria.  Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando outra para 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 dezesseis de setembro de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 16 de setembro de 2.020. 

 

Francine Bassani 

Estagiária do Setor Legislativo 

 


