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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 23/09/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: dispôs sobre as ações desnecessárias que foram tomadas e 

prejudicaram o comércio, destacando que os empresários podem entrar com ações contra a Prefeitura, por 

danos morais e materiais. Declarou que alguns decretos confundiram a população e, invés de ajudar, 

prejudicaram e salientou ainda sobre os pronunciamentos do Prefeito Marcelo Rangel. Pontuou sobre fake 

news, mencionou Beto Richa, realçando que votou nele, mas não imaginava que ele era um bandido, 

comunicou que também não imaginaria que o atual Prefeito de Ponta Grossa fosse tão desiquilibrado e 

incompetente e observou ainda que vamos sabendo das coisas com o passar do tempo. Registrou que é 

lamentável o que está acontecendo nos bastidores da política, citou sobre a Mabel Canto, Márcio Pauliki e Aliel 

Machado e pronunciou sobre as chapas de candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Ponderou sobre as fotos 

que ele tem com alguns políticos, evidenciou que a escolha dele para Prefeito é o Márcio Pauliki, por achar 

que, no momento, ele é o mais bem preparado e elogiou alguns outros candidatos. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: cumprimentou os presentes em sessão e registrou que tem um grande 

carinho a todos os servidores públicos da cidade. Comentou sobre política e declarou que nos próximos dias 

irão revelar, a toda comunidade, um plano de governo feito coletivamente, cujo objetivo principal é o cuidado 
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com as pessoas, principalmente as que mais precisam, e terá como foco a transparência absoluta dos atos do 

Poder Executivo, o corte em 50% dos cargos comissionados da administração e tantas outras coisas. Abordou 

sobre o processo eleitoral municipal e comunicou sobre uma nova realidade para Ponta Grossa, na perspectiva 

de fazer um governo do bairro ao centro. Ponderou que Ponta Grossa tem que ser governado por pessoas que 

dão o exemplo e evidenciou que a sua candidata a Prefeita da nossa cidade é a Mabel Canto, destacando que 

ela não só fala, mas faz também e cortou seu próprio salário em 50%, economizando muito dinheiro no seu 

gabinete. Desejou sucesso ao processo eleitoral, frisando que deve vencer as pessoas honestas e francas, e 

concluindo sua fala, afirmou que a população já está cansada de pessoas que apenas falam. 

VEREADOR DR. MAGNO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: não se encontra em sessão. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: informou que estamos na semana nacional de trânsito e parabenizou 

parte da Autarquia Municipal de Trânsito, se referindo aos funcionários, já que a direção é caótica e terrível, 

estando envolvida em escândalos em nossa cidade, destacando ainda que gastaram milhões em um aplicativo, 

quando não se precisava. Pontuou sobre o aplicativo do Estar, afirmou ficar feliz que nos últimos meses a 

Prefeitura investiu mais em ciclo mobilidade, relatou sobre a ciclo mobilidade urbana e parabenizou a imprensa 

por sempre falar sobre esse tema. Declarou ficar feliz por estar em um grupo que pensa em nossa cidade e ouve 

as pessoas, comunicou que não tem fotos com políticos e por conta disso, tem a consciência tranquila. 

Evidenciou que a internet hoje está cheia de robôs para responder as pessoas, citou Márcio Pauliki e pronunciou 

que ele se fosse candidato a Prefeito, ou como Vereador mesmo, jamais faria isso.  

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: pontuou sobre fake news, destacando os perfis falsos que 

comentam em suas publicações ou mandam mensagens a ele, e afirmou que é inadmissível esse tipo de conduta. 

Declarou que cada um deve fazer sua parte e trabalhar com caráter, comentou sobre o seu trabalho na polícia e 

garantiu que nunca votou por pressão de alguém. Evidenciou que se estão ali é para representar uma cidade e 

não só algumas pessoas que estão no poder, abordou sobre a empresa Madero, realçando que ela é beneficiada, 

já que há muitas outras empresas que não conseguem terrenos tão fáceis quanto ela e registrou ainda que não 

é contra essas empresas que geram empregos.  

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: declinou o uso da palavra. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 23/09/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 225/2020: 

Altera a Lei nº 11.930, de 11/09/2014. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 156/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor DAMASCENO ARAUJO RIBAS. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 171/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor JEFFERSON GORTE. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR MINGO MENEZES 

Projeto de Lei Ordinária nº 432/2019: 

Altera a Lei nº 12.543, de 16/06/2016. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 105/2020: 

Renomeia as vias públicas que especifica e altera a respectiva legislação de outorga de nome. 

 

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

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 15 (QUINZE) DIAS – VER. RICARDO ZAMPIERI: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 

ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 195/2020: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a Madero Indústria e 

Comércio S/A., e dá outras providências. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA – Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

Projeto de Lei Ordinária nº 214/2020: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais públicos e privados a proceder ao registro e comunicação imediata 

do nascimento de crianças com Síndrome de Down às instituições e associações especializadas que 

desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no Município de Ponta Grossa. 

 

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

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CSAS    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 5 (CINCO) DIAS – VER. MAURÍCIO SILVA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 

ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 530/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, MARCELO RANGEL CRUZ DE 

OLIVEIRA, solicitando a realização de estudos para a elaboração de projeto e posterior pavimentação asfáltica 

da Estrada Rural Pery Pereira Costa, que faz ligação entre a localidade de Biscaia no Distrito de Itaiacoca e o 

município de Castro. 

 

Nº 531/2020 do Vereador MAURICIO SILVA,  

MOÇÃO DE APELO 

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

solicitando a realização de estudos para a elaboração de projeto e posterior pavimentação asfáltica da PR 513, 

que faz ligação entre a localidade de Passo do Pupo e a localidade de Conceição no Distrito de Itaiacoca, neste 

Município. 

 

Nº 532/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,   

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, para que seja realizado 

ofício para a Receita Federal, objetivando incorporação de computadores para esta Casa de Leis, de acordo 

com a Portaria RFB nº 3.010, de 29 de junho de 2011.  

 

Nº 533/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE,  

MOÇÃO DE APELO 
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Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que determine a realização de estudos e 

posterior encaminhamento a secretaria competente, para que seja instalada uma tela de proteção sobre as 

Passarelas elevadas de nossa cidade. 

 

Nº 534/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que este realize estudo e 

posteriormente envie a esta Casa de Leis, proposta para revisão da jornada de trabalho dos zeladores servidores 

da Fundação Municipal de Saúde, a partir do disposto no abaixo-assinado anexo. 

 

Nº 535/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A IGREJA EVANGÉLICA ALCANCE DE PONTA GROSSA, na pessoa do Pastor Titular Claudio De Souza 

Espindula, que está comemorando 7 anos de fundação da Igreja, no mês de setembro de 2020. 

 

Nº 536/2020 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 

realize um protocolo de retomada dos eventos equestres no município de Ponta Grossa, dentro das normas de 

saúde referentes à pandemia do covid-19.     

 

Nº 537/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a CLINICA INOVE - Centro de cuidados médicos, pelos seus sócios Dr. Vinícius Grachinski, Srª. 

Dyessica Ambrosini e Sr. Thiago Guilherme de Souza.  

 

Nº 538/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Alessandro Macedo pela trajetória no comando da Guarda Municipal e pelos serviços prestados 

junto à comunidade de Ponta Grossa. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 9 

MAURÍCIO SILVA: 2 

FELIPE PASSOS: 3 

SARGENTO GUIARONE: 1 

PASTOR EZEQUIEL: 1 

FLORENAL: 2 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1987/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Senhor Presidente: 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 um obstáculo, canteiro ou guard-rail, 

na sinalização amarela (conforme foto em anexo) na Avenida Carlos Cavalcanti, o trecho em questão fica entre 

as ruas Luís Guimarães e José Carlos Rodrigues, em frente ao Supermercado Agricer, bairro Uvaranas, nesta 

cidade. 
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Nº 1988/2020 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 Tucunaré, Bairro Cachoeira, nesta cidade. 

 

Nº 1989/2020 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 João Antonio, Jardim Carvalho, em frente ao Colégio Polivalente, nesta cidade. 

 

Nº 1990/2020 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 ”Tapa Buraco” na Rua 14 Bis, em frente ao n° 426 - Cará Cará, nesta. 

 

Nº 1991/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente: Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, que tome providências objetivando a aplicação de asfalto na Rua Ernesto Degraf, entre 

Avenida Paul Harris e Avenida Frederico Constante Degraf. 

 

Nº 1992/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente: Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, que tome providências objetivando a aplicação de antipó na Rua Olívio Beraldo Scorsim, Boa 

Vista. 

 

Nº 1993/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente: Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, que tome providências objetivando o asfaltamento na Rua Tomás Nogueira de Jesus, altura do 

número 379, Barreto. 

 

Nº 1994/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente: Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, que tome providências objetivando operação tapa-buraco na Rua Candido Borsato, entre Rua 

Padre Denis Quilty e Rua Davi Pelissari, Uvaranas. 

 

Nº 1995/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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 operação tapa buraco com urgência na Rua José Ferreira de 

Menezes, Neves , nesta cidade. 

 

Nº 1996/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente: Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 
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Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, que tome providências objetivando operação tapa-buraco na Avenida João Pedro da Silva, 

entre Rua Padre Denis Quilty e Rua Davi Pelissari, Uvaranas. 

 

Nº 1997/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente: Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, que tome providências objetivando operação tapa-buraco na Rua Decio Vergani, entre Rua 

Padre Denis Quilty e Rua Alberto Jose Mezomo, Uvaranas. 

 

Nº 1998/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente: Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, que tome providências objetivando operação tapa-buraco na Rua Decio Vergani, entre Rua 

Padre Denis Quilty e Rua Alberto Jose Mezomo, Uvaranas. 

 

Nº 1999/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando   a pintura de faixa de sinalização,na rua José Ferreira Menezes, 

Neves, nesta cidade. 

 

Nº 2000/2020 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 melhorias na sinalização na Rua Vicente Spósito, a fim de inibir que veículos 

ao saírem do estacionamento do Supermercado Muffato sigam em direção proibida “esquerda”. 

 

Nº 2001/2020 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  troca de lâmpada queimada em poste de iluminação pública situado na Rua 

Abílio Holzmann, frente ao nº 3416, Rio Verde. 

 

Nº 2002/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua Santa Lucia, entre as Ruas Pedro 

Dinor Machado e Santa Mônica, Borsato. 

 

Nº 2003/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco na Rua Dois entre as Rua Leopoldo 

Miques e Rua João Ferreira dos Santos, na Vila Nova. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 17 

EDUARDO KALINOSKI: 1 

DANIEL MILLA: 2 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 



 

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

 

GERALDO STOCCO: 7 

DR. MAGNO: 2 

FLORENAL: 4 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 22 de setembro de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FELIPE PASSOS: comentou sobre as horas extras, tema ao qual já vem abordando em sessões 

anteriores, relatou sobre as ameaças que recebeu de que ele irá ser processado e pontuou sobre outros temas 

referentes aos já mencionados. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

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

uniao=23/09/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 

ATA DA TRECENTÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

Aos vinte e três 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 Rudolf Polaco e 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, 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 a leitura do 

Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO VEREADOR MINGO 

MENEZES - Projeto de Lei nº 236/20, institui o "Dia Municipal do Motociclista Profissional - Motoboy", a ser 

comemorado, anualmente em 05 de novembro, e dá outras providências. DO VEREADOR GERALDO 

STOCCO - Projeto de Lei nº 235/20, dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de informação do nome dos 

médicos, especialmente, dias e horários de atendimento e número de fichas disponíveis por dia, nos 

estabelecimentos de saúde pública municipal, e dá outras providências. DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

- Requerimento, solicitando para que seja justificada a ausência na presente sessão, do dia 23/09/2020, por estar 

em reunião parlamentar no Comitê Central - Deputado Estadual Fernando Francischini. Colocado em discussão 

e votação, foi aprovado. DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA - Requerimento, solicitando 

a justificativa de sua ausência na presente sessão (23/09/20), por estar em reunião com o Deputado Estadual 

Fernando Francischini. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA COMISSÃO ESPECIAL 

DE INVESTIGAÇÃO, instituída através do Requerimento nº 262/19, comunicando que o Vereador Vinícius 

Camargo renunciou ao cargo de membro desta comissão, requerendo, nos termos do § 6º do Art. 47 do 

Regimento Interno, seja indicado novo membro pelos líderes da bancada partidária. O Senhor Presidente nesta 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=23/09/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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oportunidade solicitou aos líderes partidários para indicar o nome de um novo membro para compor a referida 

Comissão Especial de Investigação, considerando a renúncia do Vereador Vinícius Camargo. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 539/20, Aos integrantes da BANDA RENOVAÇÃO. 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Moção de Aplauso nº 540/20, Dirigido à Soldado QMP1-0, 

Jaqueline Eleutério pertencente ao 1º Batalhão da Policia Militar que presta serviços na Cidade de Carambeí - 

PR, por ter  logrado êxito na prisão de dois assaltantes do Posto Contorno. Moção de Aplauso nº 541/20, Dirigida 

ao Soldado QMP1-0, Renan Guedes da Rosa pertencente ao 1º Batalhão da Policia Militar que presta serviços 

na Cidade de Carambeí, por ter logrado êxito na prisão de dois assaltantes do Posto Contorno. DO VEREADOR 

FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 542/20, Dirigida ao Soldado QMP1-0, Renan Guedes da Rosa 

pertencente ao 1º Batalhão da Policia Militar que presta serviços na Cidade de Carambeí, por ter logrado êxito 

na prisão de dois assaltantes do Posto Contorno. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Aplauso 

nº 543/20, A ser concedida ao Médico Roberto Odair Grassi, pelo belíssimo trabalho médico hospitalar 

no  Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, e no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, onde atua 

na UTI do Covid-19, no Município de Ponta Grossa/PR. Finda a leitura do Expediente, deram-se início às 

manifestações na COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 

Agradeceu pelas presenças de Felipe Stadler, Ricardinho, Cacau, Jean, Lucas, Mateus, Fernanda Portela, que 

acompanham a sessão o vivo e pessoas que se colocam preocupadas com o que ocorre na cidade, diante das 

ações tomadas em relação aos governos federais, estaduais, e o município, parecendo haver ficado comprovado 

a adoção de medidas desnecessárias, principalmente as que prejudicaram o comércio, dizendo dar condições do 

pequeno, médio e grande empresário entrar com ações contra a Prefeitura, em vista dessa haver deliberado a 

diminuição da carga horária das empresas e que agora podem pedir danos morais, materiais e outros. Citou que 

os decretos assinados pelo Senhor Prefeito Municipal confundiu a população e que seus pronunciamentos 

truncados procedidos, muitas vezes continham inverdades com exageros e sensacionalismos baratos e agora tudo 

está sendo deliberado gradativamente em face da destinação do restante de recursos federais para salvar as contas 

desta "administração desastrosa". Rebateu a realização de fake news para desmoralizar o outro, surgindo briga 

sem sentido, enquanto o processo eleitoral nem começou. Parabenizou o Deputado Federal Aliel Machado, pela 

maturidade tomada em não se lançar candidato a prefeito, tendo desistido na última hora. Finalizou rogando o 

desenvolvimento de campanha de forma legal, registrando que sua escolha é na pessoa de Marcio Pauliki, não 

impedindo de amanhã ou depois possa estar junto com Jocelito ou Mabel Canto, por serem pessoas honradas na 

cidade. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Cumprimentou a presença de Roberto Ferensovicz Presidente do 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, estendendo seu sentimento de lealdade e amizade aos servidores 

públicos do Poder Executivo, elencando também os desta Casa de Leis, dizendo nutrir grande carinho e 

admiração com todos. Referendou as siglas partidárias que estão unidos em prol da composição de projeto em 

uma grande aliança em benefício da cidade de Ponta Grossa: PSB, seu partido, tendo como líder o Vereador 

Geraldo Stocco; PSC, da Pré-candidata a prefeita Mabel Canto; PODEMOS, de Jocelito Canto; PDT, de Magno 

Zanellato; PP, de Lourenço Andreatta; PMB e CIDADANIA, quando nos próximos dias estará revelando à toda 

a comunidade, um Plano de Governo realizado coletivamente cujo foco e objetivo principal é o cuidado com as 

pessoas, principalmente as que mais precisam, com austeridade na administração, transparência absoluta dos 

atos do Poder Executivo, corte de cinqüenta por cento dos cargos comissionados da Administração e tantas outras 

notícias importantes também aos servidores e com toda a cidade, com perspectiva de realizar governo do Bairro 

ao Centro. Desejou sucesso ao processo eleitoral, esperando que vençam as pessoas honestas, que falam a 

verdade e principalmente as que são francas consigo mesmo, com o processo e com seus eleitores. Finalizou 

dizendo que nas próximas eleições estará falando um pouco mais da pessoa da Deputada Mabel Canto, sua pré-

candidata a prefeitura de Ponta Grossa. VEREADOR GERALDO STOCCO: "Muito boa tarde Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, todas as pessoas que nos acompanham na tarde de hoje, Reynold, nosso amigo 

Roberto, esse outro amigo que sempre está também na Câmara também, boa tarde a todos. Boa tarde a todas as 

pessoas que nos acompanham nas redes sociais, a nossa imprensa. Senhores, estamos na Semana Nacional do 

Trânsito e em tempos normais, como foi o ano passado, quero aqui parabenizar parte da Autarquia Municipal de 

Trânsito que são os funcionários da Autarquia Municipal de Trânsito, aqueles funcionários que estão nas ruas, 

aqueles funcionários que ajudam as pessoas, porque sinceramente a direção da Autarquia Municipal de Trânsito 
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é calamitosa, é caótica, é terrível. Está envolvida em escândalos dentro da cidade de Ponta Grossa, gastou 

milhões num aplicativo quando não precisava, porém se essa gestão principalmente da Autarquia Municipal de 

Trânsito tem como costume ter o seguinte pensamento, se vai favorecer eu e os meus amigos eles fazem, ou seja, 

favoreceu o umbigo, eles estão fazendo, não favoreceu, eles esquecem, engavetam, jogam fora e foi o que 

aconteceu no caso do aplicativo do Estar Móvel, um caso de corrupção na Autarquia Municipal de Ponta Grossa. 

Eu fico feliz que esta Casa está fiscalizando. Parabéns aqui ao Vereador Ricardo Zampieri que diariamente falou 

sobre esse tema também. Mas senhores na Semana Nacional do Trânsito, eu fico feliz que aos poucos, pelo 

menos no último ano, nos últimos meses de governo a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa investiu um 

pouquinho mais na ciclo mobilidade, ainda precisamos avançar muito na questão do trânsito, termos um trânsito 

mais seguro, pensar a cidade a longo prazo. Mobilidade é isso, nós trabalhamos hoje para que a cidade esteja 

melhor daqui cinco anos, daqui dez anos e foi isso que nós fizemos, desde dois mil e dezessete, quando subimos 

aqui falando sobre ciclo mobilidade, sobre bicicletas, muita gente lá em dois mil e dezessete tirava sarros, 

brincava, era motivo de chacota, mas hoje muitas pessoas na cidade tem pensado de forma diferente, tem 

utilizado a bicicleta como meio de transporte, viram que a bicicleta não é somente um meio de lazer e eu fico 

muito feliz com isso, fico feliz que mais uma semente foi plantada lá em dois mil e dezessete. Muitas pessoas 

aqui devem ser mencionadas, que lutam pela ciclo mobilidade da nossa cidade a anos, talvez antes mesmo de eu 

nascer algumas pessoas já brigavam por isso aqui na Cidade, e merecem respeito e eu fico muito feliz de ser 

mais uma peça aí, desse quebra cabeça gigante, que é o trânsito, que é a mobilidade urbana. Senhores, dia dois 

de outubro, a imprensa toda já sabe, a Rede Globo passou hoje sobre um passeio ciclístico que vai acontecer em 

homenagem ao Henrique Panzarini que acabou sofrendo uma fatalidade enquanto andava de bicicleta e fica aqui 

nos nossos parabéns a toda a família dele, por fazer esse projeto, por encabeçar esse projeto de proteja o ciclista. 

É muito triste nós vermos essa situação, é lamentável e eu fico aqui impressionado com a força que essa família 

está tendo de fazer esse projeto, correr atrás, mobilizar pessoas, porque diariamente a lembrança vem, então 

imagine você lidar com a lembrança, tentando conscientizar mais pessoas, então isso é muito forte, muito forte. 

Então fica aqui a nossa homenagem também a todos eles. Senhores, acredito que é isso, nós temos batalhado 

bastante pela mobilidade, eu parabenizo a imprensa aqui, por sempre falar sobre esse tema, por dar uma ênfase 

ao passeio ciclístico que vai acontecer no dia doze, ficam os nossos parabéns entre aspas, né? eu fico feliz entre 

deles estarem cumprindo o seu papel, tanto a Rede Globo, quanto os jornais impressos, jornais on line da nossa 

cidade que estão dando essa ênfase, a esse tema tão importante à essa homenagem que toda a família que toda a 

cidade de Ponta Grossa irá fazer ao Henrique. Mas senhores, mudando de assunto, eu fico feliz hoje de estar em 

um grupo que está pensando a cidade e que está principalmente Vereador Pietro e aqui é uma honra compor esse 

grupo com Vossa Excelência, estamos ouvindo as pessoas. E a gente ouve as pessoas quando nós conversamos 

com elas, quando nós debatemos, discutimos, discordamos com respeito. Eu não tenho foto com xis, com ípsilon, 

até porque quando vários candidatos vieram até aqui, eu não fui lá tirar foto não, porque nós temos uma linha, 

porque nós temos uma posição e eu fico muito feliz por conta disso e por conta disso nós temos a consciência 

tranqüila. E quando nós falamos em ouvir as pessoas, nós temos que realmente nós, nós, pessoas, temos que 

ouvir as pessoas, mas Geraldo, porque que você está falando isso? Porque a internet hoje está cheia de robô, está 

cheia de robô respondendo todo o mundo, não sei se é o Marcio Pauliki que está pagando esses robôs para pagar 

essas pessoas e eu me envergonho disso honestamente. Eu me envergonho disso. Se eu fosse candidato a prefeito 

jamais faria isso, candidato a vereador, jamais faria isso. Nós vimos as eleições dos Estados Unidos, nós vimos 

as eleições presidenciais, fizeram a mesma coisa e nós vemos hoje um candidato a prefeito pagando robô para 

responder pessoa, pagando robô para fazer fake, para xingar, Vereador Guiarone, não sei quantos xingamentos 

eu já recebi e aí a gente vai ver o perfil da pessoa, foi criado a um mês e tem zero amigos, isso é um fake gente, 

isso é feio. Mas as pessoas estão sabendo, as pessoas sabem disso e a verdade vai vir à tona e nós temos que falar 

e todo o mundo sabe, então porque que a gente não vai falar na Tribuna né? Mas um deputado, mais uma pessoa, 

que quando era deputado estadual não assinou para abrir uma CPI contra pessoas que roubaram a educação a 

gente vai esperar o que dessa pessoa né? É uma vergonha, lastimável, eu teria vergonha de estar participando 

dessa chapa, obrigado Presidente". VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR: Somou-se ao Vereador Geraldo 

Stocco quanto a divulgação de fake news, ressaltando que teve a infelicidade de receber vários questionamentos 

e indagações, quando evidenciou nas redes sociais seus trabalhos de investigações realizados nesta Casa, 
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alegando que desejava aparecer, sendo um vereadorzinho que estava querendo colocar as asas de fora em época 

de eleição, tendo buscado os perfis das pessoas que se manifestaram nesta oportunidade, verificando que foram 

criados a poucos dias, não havendo nenhum amigo a seu grupo seleto, consistindo de pessoas ligadas 

infelizmente ao governo. Considerou inadmissível esse tipo de conduta, ressaltando que em seu trabalho sempre 

se dedicou à Fiscalização, ressaltando seu caráter ainda quando exerceu como policial militar, tendo entrado e 

saído pela porta da frente, pelo fato da instituição não prever em seu regimento que militar não pode atuar na 

política, sendo necessária a sua ida para a reserva remunerada. Afirmou também que nunca votou por pressão 

na Casa, citando que estão para representar a cidade e não algumas pessoas que ocupam o poder. Deixou 

registrado que vereador é cargo de fiscalizador, podendo cobrar do Poder Executivo as melhorias nos bairros, 

porém não tem essa função, a de executar as obras. Registrou que não é contrário à empresa Madero, porém 

destacou que estarão votando logo mais o quinto projeto para doação de área no Distrito Industrial à referida 

empresa, citando que como presidente da CEI DO DISTRITO INDUSTRIAL tem diversos protocolos de 

empresários que estão a anos solicitando terreno e não conseguem, indagando os motivos que somente um 

empresário é beneficiado. Finda a Comunicação Parlamentar, anunciou-se a ORDEM DO DIA - EM REGIME 

DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 225/20 (Poder Executivo), altera a Lei 

nº 11.930, de 11/09/2014: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Minco Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de 

Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 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. Foi ainda aprovada a solicitação verbal do Vereador Magno Zanellato, justificando sua ausência 

na votação do referido projeto e demais subseqüentes, em face de estar testemunhando em audiência. EM 

SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 156/20 (Vereador Florenal Silva), concede Título de Cidadão 

Honorário de Ponta Grossa ao Doutor DAMASCENO ARAÚJO RIBAS: 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, 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, Magno Zanellato e Rudolf Polaco. PROJETO DE LEI Nº 171/20 

(Vereador Daniel Milla Fraccaro), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor 

JEFFERSON GORTE: 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, 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, 

Magno Zanellato e Rudolf Polaco. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 432/19 (Vereador 

Mingo Menezes), altera a Lei nº 12.543, de 16/06/2016: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

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

votações dos Vereadores Rudolf Polaco, Magno Zanellato e Dr. Zeca. Foi ainda aprovada a justificativa de 

ausência na votação da Emenda, solicitada pelo Vereador Mingo Menezes, por estar prestando atendimento 

parlamentar fora do recinto. PROJETO DE LEI Nº 105/20 (Vereador Ricardo Zampieri), renomeia as vias 

públicas que especifica e altera a respectiva legislação de outorga de nome: RETIRADO PARA VISTAS, por 

quinze dias, a pedido do Vereador Ricardo Zampieri. PROJETO DE LEI Nº 195/20 (Poder Executivo), autoriza 

o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a Madero Indústria e Comércio S/A., 

e dá outras providências: 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, 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 Rudolf 

Polaco, Magno Zanellato e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 214/20 (Vereador Magno Zanellato), dispõe sobre 
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a obrigatoriedade de hospitais públicos e privados a proceder ao registro e comunicação imediata do nascimento 

de crianças com Síndrome de Down às instituições e associações especializadas que desenvolvem atividades 

com pessoas com deficiência no Município de Ponta Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, por cinco dias, a 

pedido do Vereador Maurício Silva. Os Vereadores Ricardo Zampieri e Walter José de Souza - Valtão 

solicitaram ao Senhor Presidente a possibilidade de inclusão em pauta dos Projetos de Lei nºs 404/19 e 101/20, 

ocasião em que o Senhor Presidente solicitou às comissões para exarar os respectivos pareceres, onde estará 

incluindo os mesmos na próxima Ordem do Dia. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções 

nºs 530, 531/20, do Vereador Maurício Silva; 532, 534, 538/20, do Vereador Felipe Passos; 533/20, do Vereador 

Sgt. Guiarone Júnior; 535/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 536, 537/20, do Vereador Florenal Silva e 

Indicações nºs 1987/20, do Vereador Eduardo Kalinoski; 1988, 1989/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 

1990/20, do Vereador Jorge da Farmácia; 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998/20, do Vereador Geraldo 

Stocco; 1995, 1999/20, do Vereador Magno Zanellato; 2000, 2001, 2002, 2003/20, do Vereador Florenal Silva. 

Concluída a votação da Ordem do Dia, se manifestou durante o PEQUENO EXPEDIENTE, o Vereador Felipe 

Passos, nesses termos: "Boa tarde a todos senhoras e senhores mais uma vez. Gostaria de mais uma vez aqui, 

utilizar da Tribuna, em vista e alguns esclarecimentos. Um comunicador na cidade comentou que eu estava 

trazendo à tona a questão das horas extras aqui na Câmara, que inclusive foi um trabalho muito bem realizado 

por parte do Vereador Dr. Magno e também da minha parte e de forma conclusiva praticamente por parte do 

nosso Presidente Daniel Milla. Mas de forma errônea, acredito que aquele comunicador tenha feito esse respaldo, 

até porque, pode ser que ele não esteja acompanhando o que está à público e advindo para todos né? Mas eu 

posso estar encaminhando para ele também um PDF que eu encaminhei para algumas pessoas, que não chega a 

ser cinco por cento de todo o trabalho, todos os papéis, todos os documentos que a gente enviou a dois anos, 

quase dois anos que a gente está fazendo esse trabalho, fomos lá em Curitiba, entregamos nas mãos da promotora 

que inclusive, Vereadora Rose, ela estava responsável pelo caso Quadro Negro e ela assumiu esse caso nosso e 

agora está aqui em Ponta Grossa com o GPATRIA de Ponta Grossa, então de muita competência a doutora que 

nos atendeu lá. Então só para deixar claro que a gente não está trazendo aqui com a memória né? É um caso sério 

que pesa no bolso de muitas pessoas e que já chega praticamente a dois milhões. Estou aguardando inclusive 

chegaram alguns dados que a gente pediu por parte da Câmara aqui para que a gente possa apresentar a toda a 

sociedade. E eu quero lembrar também, recebi num dos grupos que eu estou, alguns vereadores também estão, 

de certa forma uma ameaça, dizendo que eu vou ser processado, que o que eu estou fazendo é errado, pois o que 

eu tivesse fazendo tivesse errado, quero dizer a todos, mais da metade dos servidores desta Casa de Leis não 

teriam me trazido informações, denúncias graves, não só da questão das horas extras que a gente levou até 

Curitiba e está complementando aqui em Ponta Grossa, mas denúncias graves de uma quadrilha aqui na Câmara 

Municipal que utilizou-se de estrutura da Câmara, tanto de carros oficiais, quanto de funcionários, para buscar, 

Vereador Ricardo Zampieri, buscar carros em São Paulo com dinheiro público, combustível, veículo oficial, 

servidores. Essa realidade eu quero inclusive que quem puder dos outros vereadores me ajudem, porque eu não 

sei se vou conseguir trabalhar esse caso ainda esse ano, mas quem tiver possibilidade de me ajudar eu quero essa 

força tarefa, para a gente achar e buscar na raiz essa situação. Pela questão das horas extras a gente está 

trabalhando para buscar o quanto antes resultado, porque teve situações aqui de pessoas que não sei se tiveram 

um concurso realmente feito nesta Casa Leis, porque concurso realmente feito é aqueles que eu vi que foram 

realizados pela UEPG. Agora tem concursos aqui dentro desta Casa de Leis que foram feitos e depois teve um 

toma lá dá cá que começaram a gostar e mais concursos foram sendo feitos entre aspas aqui nesta Casa de Leis 

que nem sequer é achado aqui no RH desta Câmara os documentos desses concursos. Então infelizmente o circo 

acabou, o circo acabou, palhaço aqui não vai ser nenhum vereador que entrar nesta Casa de Leis, a gente não vai 

ser tratado como pessoas cegas. Aqui foram eleitos vinte e três vereadores e espero que todos enxerguem essa 

investigação que iniciou comigo e com o Dr. Magno e muito feliz da parte do Presidente desta Câmara Daniel 

Milla que no dia primeiro de janeiro de dois mil e dezoito, dezenove, o senhor assumiu né Daniel Milla? De 

forma muito competente, acabou com as horas extras e um ano depois nas redes sociais, na imprensa, mostrou 

totalmente a necessidade que não havia dessas horas extras, muito obrigado". Presidente Daniel Milla: "Eu 

preciso fazer a minha manifestação, como presidente em face das denúncias do Vereador Felipe Passos, são 

denúncias graves, que peço que Vossa Excelência traga, a partir do momento que traz essas denúncias 
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relacionadas a veículos que até o momento não tenho conhecimento, veículos, quais são, que Vossa Excelência 

traga esses documentos de comprovação para que sejam tomadas as medidas necessárias, judiciais cabíveis em 

relação à denúncia que Vossa Excelência acabou de trazer aqui na Câmara. São de mandatos anteriores, mas é 

importante, o vereador aqui, Vice-Presidente também solicita, né, informalmente aqui até por fazer parte da 

Mesa Executiva, relação também à questão dos concursos públicos que acredito eu que são de gestões anteriores, 

né, acho que talvez dois mandatos passados, três mandatos passados, para que a gente possa esclarecer esses 

fatos e ter o conhecimento". Questão de Ordem, solicitada por Felipe Passos: "Posso tentar trazer mais uma vez, 

mas a gente já, faz um ano a gente pediu essas informações e o que chegou para nós é que o que não tem, sumiu, 

sumiu dos arquivos da Câmara, mas a gente pode fazer o pedido mais uma vez". Presidente Milla: "Nós vamos 

aguardar então a manifestação por escrito de Vossa Excelência para que esta presidência, esta Mesa Executiva 

possa tomar as ações se assim tiverem corretas, medidas judiciais". Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia vinte e oito do mês em curso, segunda-feira, 

no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores, além de 

ser publicada no Diário Oficial do Município. Eu, Vereador Florenal Silva, supervisionei a redação da presente 

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

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

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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