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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 14/10/2020 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK   

DANIEL MILLA   

DIVO   

MINGO   

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

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

VEREADOR PIETRO ARNAUD: salientou sobre a caminhada eleitoral, declarou que está solicitando o 

relatório financeiro da Prolar, de 2013 até 2020, e o extrato de suas contas bancarias, ressaltando sobre algumas 

pessoas que fizeram depósitos através de boletos bancários na Prolar, e comunicou ainda que espera que as 

contas da Prolar estejam em condições financeiras para fazerem as devoluções do dinheiro dessas pessoas, 

frisando estar preocupado com isso. Pronunciou que nós estamos no meio de um processo eleitoral e é preciso 

que fiscalizamos também todos os atos que são feitos pela administração pública e comentou ainda sobre a 

colocação de material asfáltico fresado no Parque das Andorinhas e sobre a visita da Vice Prefeita Elizabeth 

Schimdt nesse local, destacando que não está alegando que a Elizabeth cometeu uma ilegalidade, mas informou 

que fez um requerimento de informações para saber de onde veio esse material fresado. Cedeu a palavra ao 

Vereador Eduardo Kalinoski que afirmou que se a eleição fosse de 6 em 6 meses as máquinas estariam nos 

bairros toda a semana arrumando as ruas, citou sobre desvio de finalidade em certas questões e ponderou que 

infelizmente a CPS virou uma máquina de se fazer política. O Vereador Pietro Arnaud pontuou sobre o trabalho 

de fiscalização e dispôs que irá continuar verificando toda a regularidade desses atos administrativos. 
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VEREADOR FLORENAL: reiterou a fala do Vereador Pietro Arnaud, destacando que desde 2016 pede para 

fazerem melhorias no Parque das Andorinhas e afirmou que o Prefeito Marcelo Rangel está no seu mandato 

até o final do ano, então está fazendo o que deve ser feito. Apontou sobre a CPS, parabenizando o seu diretor 

Eduardo Marques que está trabalhando muito, relatou que assistindo o horário político na TV, percebeu o 

quanto nossa cidade melhorou e comunicou que viu muitas ruas com asfaltos novos na carreta que participou 

da futura Prefeita Elizabeth Schmidt, frisando que sempre pede muito mais. Evidenciou sobre suas mais de 4 

mil indicações, realçando que seria humanamente impossível atender a 23 vereadores, e declarou que há 

problemas em Ponta Grossa, mas não dá para deixar de ver que foi trabalhado muito para amenizar os 

problemas de nossa cidade. Demonstrou não ter nada contra nenhum candidato, deixou claro que é o povo 

quem decide quem vai assumir a Prefeitura e a Câmara, expôs que nossa cidade está muito bem encaminhada 

e registrou esperar que ela caminhe muito bem no futuro ainda. 

VEREADOR DR. MAGNO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: não se encontra em sessão. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: comentou sobre o esporte, destacando que em seu mandato tratou isso 

com muita seriedade e respeito, sem promessas vazias, mencionou sobre sua moção de hoje, referente a esse 

assunto e comunicou sobre o Conselho de Esportes do nosso município. Relatou sobre o passeio ciclístico que 

aconteceu na última segunda-feira, em homenagem a Henrique Panzarini que faleceu por conta de um acidente, 

realçando que essa lembrança jamais se esvairá, afirmou que o lema “todos por todos” é verdadeiro, evidenciou 

que o ciclista não é só quem pratica o esporte e pronunciou que nos próximos anos esse tema será uma das 

prioridades, pois devemos pensar em nossa cidade a longo prazo. Lamentou que a presidência da Autarquia 

Municipal de Trânsito não enviou um carro para auxiliar no trajeto do passeio ciclístico e enfatizou que assim 

os próprios ciclistas se organizaram parando rotatórias e fechando as ruas. Registrou ter ficado com vergonha 

da atual administração da Autarquia de Trânsito e expôs que com isso se mostrou a importância da quantidade 

de pessoas que tem se preocupado com o trânsito da nossa cidade. Salientou que nas próximas gestões, seja o 

Prefeito ou Prefeita que for, nós precisamos de audiências públicas para ouvir as pessoas, ressaltando que isso 

não deve ficar só nas promessas de campanha. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: ponderou sobre a escola cívica militar que foi anunciada pelo Prefeito 

Marcelo Rangel, destacando sobre seus ofícios que fez a respeito disso e afirmou que isso vai ser um avanço 

para nossa cidade, pois é algo que a população está pedindo. Declarou que não precisará pagar mensalidades, 

será gratuito, frisando que pagamos impostos, ou seja, pagamos por esse colégio e parabenizou a todos aqueles 

que se empenharam para Ponta Grossa ter essa escola, ressaltando o Deputado Federal Sandro Alex. Observou 

que estamos em um momento muito difícil e devemos continuar nos cuidando e, acima de tudo, confiar em 

Deus que tem o controle de todas as coisas. Concluindo sua fala, parabenizou todos os profissionais da 

educação. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     
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EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 373/2019: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal transformar a natureza jurídica e promover a alienação, mediante 

concorrência pública, do imóvel que menciona. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 17 FAVORÁVEIS – 4 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 160/2020: 

Denomina de MARIA GUIOMAR DE ALMEIDA COUTO a Rua "J" do Loteamento Campo Real, Bairro 

Cará-Cará, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 172/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor VANDERLEI RODRIGUES DE SÁ. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 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 101/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca, que promove alterações na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, 

conforme especifica. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 1 ABSTENÇÃO (DR. ZECA PEDIU A RETIRADA DO PROJETO – 

PROJETO ARQUIVADO) 

_________________________________________________________________________ 

 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE 

LEI Nº 185/19, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 115 

da Lei nº 11.233, de 27 de dezembro de 2.012, que dispõe sobre a Política Ambiental Municipal de Ponta 

Grossa e dá outras providências. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 16 FAVORÁVEIS – 7 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (PARECER APROVADO – PROJETO 

ARQUIVADO) 

_________________________________________________________________________ 

 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE 

LEI Nº 231/19, de autoria do Vereador Magno Zanellato, - Qualquer projeto proveniente do Poder 

Executivo que provoque impacto orçamentário no erário do Município deverá vir subscrito pelo Secretário 
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Municipal de Fazenda, pela Controladoria Geral do Município e pelo Procurador Geral do Município de Ponta 

Grossa. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 5 FAVORÁVEIS – 18 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (PARECER REJEITADO – PROJETO MANTIDO) 

_________________________________________________________________________ 

 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE 

LEI Nº 100/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia, que isenta de pagamento da tarifa nos serviços 

de transporte coletivo da cidade de Ponta Grossa a mulher que se encontra em situação de violência doméstica 

enquanto durar a medida de quarentena e/ou as restrições da atividades no contexto da pandemia do COVID-

19. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 12 FAVORÁVEIS – 11 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (PROJETO ARQUIVADO) 

_________________________________________________________________________ 

 

MOÇÕES 

 

Nº 557/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

Ao Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL DA CRUZ, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para 

que a Prefeitura frente a Secretaria de Esportes crie para o Conselho de Esportes o cargo de conselheiro para 

um representante da LAPG (Liga das Atléticas de Ponta Grossa), com base no Decreto nº 16.990, de 

10/02/2020. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 1 

GERALDO STOCCO: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 2042/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

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

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

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento dos trechos não pavimentados da Rua Porecatu,  

no bairro da Nova Rússia. 

 

Nº 2043/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

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

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

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento dos trechos não pavimentados da Rua Uraí ,  no 

bairro da Nova Rússia. 

 

Nº 2044/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

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

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

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento dos trechos não pavimentados da Rua Alto Paraná,   

no bairro da Nova Russia. 

 

Nº 2045/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

providências objetivando operação tapa buraco na rua Egídio Silva Brizolla, bairro Contorno. 

 

Nº 2046/2020 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 instalação de um ponto de ônibus coberto na Rua Foz do Iguaçu, localizada 

na Chapada (em frente à escola Bonsucesso). 

 

Nº 2047/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Lapa, 

no Jardim Progresso. 

 

Nº 2048/2020 do Vereador JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA, 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 limpeza de Praça, situada na Rua  Paulo Setúbal frente ao 58, 

Uvaranas, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 7 

FLORENAL: 4 

GERALDO STOCCO: 1 

PIETRO ARNAUD: 1 

DR. ZECA: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 13 de outubro de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR RUDOLF POLACO: relatou sobre os seus requerimentos que fez a Prolar, destacando sobre 

desaparecimento de recursos e informou que encaminhou essa solicitação à mesa executiva de Ponta Grossa, 

para que eles apresentem em 5 dias todas as prestações de contas dos últimos anos. Declarou que quando não 

respondem, devemos investigar, pois eles têm a obrigação de nos mostrar com transparência tudo o que pedimos, 

já que eles devem respeitar o poder legislativo de Ponta Grossa. 

VEREADORA PROFESSORA ROSE: comunicou que amanhã será comemorado o dia do professor, 

ponderou sobre a nova realidade que eles estão passando, de se reinventarem, e parabenizou todos os professores. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

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

uniao=14/10/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=14/10/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=14/10/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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ATA DA TRECENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA QUATORZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE. (XVII 

LEGISLATURA) 

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, 

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

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

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

Raad "Dr. Zeca" - Terceiro-Secretário, estando presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, 

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, Rudolf 

Polaco, 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, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem 

nº 83/20 (Projeto de Lei nº 249/20), autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar Concessão de Direito Real 

de Uso de imóvel de propriedade do Município em favor da Comunidade Servos dos Pobres, conforme 

especifica. Mensagem nº 84/20 (Projeto de Lei nº 251/20, com pedido para apreciação em regime de urgência 

deliberado favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial 

no valor de R$ 42.000,00 e dá outras providências. Mensagem nº 85/20 (Projeto de Lei nº 252/20), altera a Lei 

nº 8.431, de 29/12/2005. Mensagem nº 87/20 (Projeto de Lei nº 253/20), altera a Lei nº 10.532, de 02/05/2011, 

e a Lei nº 13.575, de 07/11/2019, conforme especifica. Mensagem nº 88/20 (Projeto de Lei nº 254/20), autoriza 

o Poder Executivo a receber por doação pura e simples de Costa Teixeira Empreendimentos Imobiliário e 

Florestal Ltda., a Área C/4, situada no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins. Of. nº 2028/20-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.831. Of. nº 2073/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.834. Of. nº 2090/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.829. Of. nº 2091/20-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.830. Of. nº 2092/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.833. Of. nº 

2094/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 332/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 

2097/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 336/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 2098/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 337/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 2101/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 347/20, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Of. nº 2102/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 339/20, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 2103/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 338/20, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 2114/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 340/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. DO DIRETOR FINANCEIRO DO 

MERCADO DA FAMÍLIA - Of. nº 43/20, apresentando o Relatório Financeiro do referido mercado, referente 

ao terceiro trimestre de 2.020. Of. nº 1450/20-GP, em atendimento a Indicação nº 703/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1576/20-GP, em atendimento a Indicação nº 918/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 1656/20-GP, em atendimento a Indicação nº 680/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1803/20-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 398/20, de autoria do Vereador Maurício Silva. Of. nº 1819/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1055/20, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1820/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1056/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1822/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1057/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1823/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1058/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1824/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1059/20, 

de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1825/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1044/20, de autoria 

do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1826/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1045/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1827/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1046/20, de autoria do Vereador Florenal 

Silva. Of. nº 1828/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1047/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 

1829/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1048/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1830/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1049/20, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1832/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1050/20, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 1889/20-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 274/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1891/20-GP, 
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em atendimento a Moção de Apelo nº 466/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1910/20-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 495/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1911/20-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 455/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1922/20-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 396/20, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1959/20-GP, 

em atendimento a Moção de Apelo nº 425/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1965/20-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 497/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 2017/20-GP, 

em atendimento a Moção de Apelo nº 432/20, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 2016/20-

GP, em atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 196/20, de autoria dos Vereadores Daniel Milla 

Fraccaro e Professora Rose. Of. nº 2019/20-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 511/20, de autoria do 

Vereador Maurício Silva. Of. nº 2020/20-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 412/20, de autoria dos 

Vereadores Felipe Passos e Professora Rose. Of. nº 2022/20-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 319/20, 

de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 2024/20-GP, em atendimento a Moção de Sugestão 

Legislativa nº 383/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 2025/20-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 359/20, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 2037/20-GP, em atendimento a Moção 

de Apelo nº 376/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2039/20-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 209/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2040/20-GP, em atendimento a Moção de Apelo 

nº 311/20, de autoria do Vereador Maurício Silva. DO VEREADOR PIETRO ARNAUD - Projeto de Lei nº 

246/20, concede Título de cidadão Honorária de Ponta grossa à Procuradora do Trabalho, Dra. Patrícia Blanc 

Gaidex. DO VEREADOR MINGO MENEZES - Projeto de Lei nº 247/20, dispõe sobre a proibição de transporte 

de mercadorias, bem como de reposição nas gôndolas, remanejamentos e cargas e descargas internas, em 

supermercados varejistas e atacadistas, sobretudo por meio de máquinas empilhadeiras durante o horário de 

expediente no âmbito do Município de Ponta Grossa e dá outras providências. DO VEREADOR JORGE DA 

FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 248/20, dispõe sobre a obrigatoriedade de os condomínios residenciais e 

comerciais estabelecidos no Município de Ponta Grossa a notificarem a ocorrência de violência doméstica contra 

crianças, mulheres e idosos, ocorrida em suas unidades condominiais, e dá outras providências. DO 

VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR - Projeto de Lei nº 250/20, concede Título de Cidadão 

Honorário de Ponta Grossa, ao Senhor TENENTE CORONEL CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 255/20, dispõem sobre a criação, através de convênios, do 

aplicativo "PG Materna" no âmbito do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR DANIEL MILLA 

FRACCARO - Projeto de Lei nº 256/20, altera a Lei nº 8.432, de 29/12/2005. DO VEREADOR VINÍCIUS 

CAMARGO - Moção de Apelo nº 558/20, dirigida ao Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL CRUZ DE 

OLIVEIRA, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para que promova a criação de um “pipódromo” público, 

concernente à área específica para a prática de soltar pipa, papagaios e similares. DO VEREADOR FELIPE 

PASSOS - Moção de Aplauso nº 559/20, Dirigida ao Pe. Joel Nalepa e seus 24 anos de sacerdócio. DO 

VEREADOR FLORENAL SILVA - Moção de Apelo nº 560/20, Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que realize a análise e posterior retirada, devido a 

risco de queda, de árvores (Araucárias) localizadas em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) 

Darcy Ribeiro, localizado na Rua Aleixo Barszcz, número 599, no Jardim Santa Mara. DO VEREADOR 

VINÍCIUS CAMARGO - Moção de Aplauso nº 561/20, dirigida à IGREJA CRISTÃ PRESBITERIANA, 

sediada em Ponta Grossa, pelo Projeto "Mercado Solidário" consistente no fornecimento gratuito, a qualquer 

pessoa, de produtos de mercado, além de roupas e calçados, visando suprir as necessidades básicas da população 

pontagrossense nesse tempo difícil. O Senhor Presidente prestou informação a todos, a respeito do Ofício nº 

007/20-DID, da Chefe do Departamento de Imprensa e divulgação, Luciane Raspini, nos seguintes termos: 

"Através deste, vimos à presença de Vossa Senhoria no sentido de solicitar a liberação da entrega dos quadros 

com os Títulos de cidadãos honorários e beneméritos dos homenageados que receberiam as honrarias nas sessões 

solenes do ano de 2020 que foram canceladas por motivo da pandemia. Seguem os nomes, que serão entregues 

diretamente ao Vereador propositor do projeto para entrega individual, dos seguintes cidadãos: Senhor Maurício 

Michel Hayar, Senhor Eduardo Henrique Bastos, Senhor Adilson Seidi Subuiura, Doutor Jorge Soriano Vega, 

Senhor Celso Adelino da Silva, Doutor Nagib Nassif Palma, Senhor Reda Mohamad Zabad, Padre Mário 

Dvulatka, Senhor Martinho Stadler, Senhor Iran Taques Sobrinho, Doutora Elaine Martins Gonçalves, Senhora 
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Maria Czekalsk, Senhora Michelly Bohatch Markowcz, Senhor Hudson Roberto José, Senhor Pedro Carlos de 

Campos, Pastor Éberson Gracino, Pastor José Bueno, Senhor José Miquelão Sobrinho, Senhor Rafael Francisco 

dos Santos, Senhor Jair Messias Bolsonaro, Desembargador Amarildo Carlos de Lima, Pastor Aparecido da 

Silva Araújo, Senhor Dalmo José de Souza Antonio, Senhor Hamilton Martins Mourão, Senhor João Antonio 

Alves Ribeiro, Senhora Tonia Mansani de Mira, Senhora Zélia Maria Lopes Marochi, Senhor Lúcio Christovam 

Furtado de Miranda. O Senhor Presidente informou ainda aos vereadores que possuem os quadros com os 

referidos títulos para que possam conversar com a Chefe do Departamento de Imprensa e Divulgação para 

providenciarem a entrega. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente abriu espaço para a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR PIETRO ARNAUD: Registrou considerações sobre o seu 

trabalho de fiscalização, assim como dos parlamentares em relação à elaboração de leis. Disse estar realizando 

requerimento à PROLAR, solicitando cópia do Relatório Financeiro/Contábil, de 2.013 até 2.020 e ainda o 

extrato de todas as contas bancárias da mesma, relatando que durante um período de tempo recebeu pessoas 

preocupadas em seu gabinete, por haver efetuado depósitos através de boletos bancários na referida companhia 

de habitação e ainda pagamentos em benefício da mesma nos últimos anos, quando verificando sua 

documentação, lembrou haver questionado, em forma de ofício que expediu na ocasião, o qual até o momento 

não foi respondido. Em função de que pessoas estão preocupadas por não terem ainda recebido a devolução deste 

valor de cento e noventa reais, que teria sido arrecadado pela PROLAR em determinada conta, disse parecer que 

chegou a atingir o valor de e noventa mil reais e segundo informações nem todas receberam essa devolução. 

Outra preocupação, citando estar em meio de processo eleitoral, necessitando de se fiscalizar todos os atos da 

Administração Pública, onde chamou atenção essa semana quanto a colocação de material asfáltico fresado, pela 

CPS, no Parque das Andorinhas e supostamente a Vice-Prefeita Elizabeth Schmidt teria comparecido ao local 

logo após a finalização dos trabalhos em pleno dia de domingo. Lembrou haver questionou por watts zapp, o 

Presidente da CPS Eduardo Marques, não tendo respondido, e, ligando para o mesmo sem sucesso, entrando 

assim em contato com a companhia onde foi informado que o não se encontrava. Em seguida, ligando ao 

Secretário Fabrizio, perguntou oficialmente a origem do material fresado asfáltico e qual convênio foi realizado, 

entendendo ser momento cuidadoso, motivo de ter elaborado requerimento de informações nesse sentido. 

Relatou as péssimas situações em que se encontram as ruas de diversos bairros, ressaltando o Jardim Atlanta, 

com buracos enormes e, chegando próximo ao período eleitoral, surgem máquinas no domingo colocando 

material fresado nessas ruas. Eduardo Kalinoski em aparte disse que chamou atenção ao Presidente da CPS que 

acumula funções junto a Secretaria de Obras, estando mais preocupado com questões políticas que as duas pastas 

que gerencia. Não sabe se de repente seria desvio de finalidade o que CPS vem realizando em relação à colocação 

de fresado nas ruas, enquanto tantas pessoas que contribuíram com seus boletos para com o asfalto e não estão 

sendo contempladas. Disse que deve ser ainda averiguado, diversos asfaltos que a CPS cobrou do contribuinte e 

foi realizado via FINISA que não tem ainda informações se tal recurso foi retornado à população.  VEREADOR 

FLORENAL SILVA: Fazendo um adendo à fala do Vereador Pietro Arnaud, ressaltou que o Parque Andorinhas, 

desde que entrou na Casa, pede melhorias para o mesmo e assim como fizeram o referido parque, existem vilas 

que não foram realizadas pavimentações nas ruas, onde ligou para o Secretário e Prefeito, para que atendam suas 

indicações, destacando que o Prefeito está fazendo sua obrigação. A respeito da CPS estar realizando tapa 

buracos, homenageou o Secretário Eduardo Marques, pelo fato de haver utilizado um caminhão que estava 

parado, com a função de fazer concreto, tendo transformado em "caminhão tapa buraco" o qual está agilizando 

tal serviço. Destacou que se essa idéia tivesse vindo a anos atrás, a cidade não teria tantos buracos nas ruas. 

Parabenizou Eduardo Marques Diretor da CPS que interinamente ocupa a Secretaria de Obras. Comentou a 

respeito do Horário Político/Partidário, dizendo que cada dia se convence o quanto a cidade melhorou, onde 

candidatos estão mostrando obras realizadas por todos os lados, e em carreata, percebeu asfaltamentos em 

diversas vias - o povo está satisfeito, apesar dos problemas que existem. VEREADOR GERALDO STOCCO: 

Para falar sobre o tema relacionado ao esporte, onde trata em seu mandato com seriedade e respeito, sem 

promessas vazias e sem enganar os outros. Nesse sentido, destacou constar para votação, Moção de Sugestão 

Legislativa importante, para ter um membro universitário no Conselho de Esportes do Município, conselho esse, 

entendendo que precisa ser remanejado como outros, pela próxima gestão, relatando que falta democracia nos 

mesmos. Informou que esteve segunda feira participando de passeio ciclístico em homenagem a Henrique 
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Panzarini, que sofreu acidente e faleceu, em fatalidade terrível. Registrou que a família está tirando forças para 

realizar tal passeio e projeto, onde esteve junto participando, porém comentando quanto a realidade do ciclista, 

o que deixou triste, infelizmente a despeito da presidência da AMTT, a qual não enviou veículo com funcionários 

para auxiliar no trajeto, lamentando pelo fato isolado e negativo, ressaltando a quantidade de pessoas que tem se 

preocupado com o trânsito, ciclistas, mobilidade, pedestres e pessoas com mobilidade reduzida. Espera que não 

fique somente na promessa de campanha a necessidade de ouvir essas pessoas. VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO: Manifestou sua felicidade a respeito do anúncio da Escola Cívica Militar para nossa 

cidade, hoje na parte da manhã pelo Prefeito Marcelo Rangel, deputado Federal Sandro Alex, Secretário de 

Governo de Ratinho Júnior, lembrando que no dia vinte e nove de setembro encaminhou ofício ao mesmo, devido 

ao decreto 10004/19, assinado pelo Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, para fins de instalação na 

cidade de Ponta Grossa, onde também no dia sete de outubro de 2.019, realizou idêntico expediente ao 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, Weintraub, solicitando também para que viesse a Ponta Grossa o 

Programa Nacional de Escolas Cívico Militares, conforme decreto 10004/19 e ainda ao Governador do Estado 

do Paraná o ofício nº 482/19 em 04 de setembro de 2.019. Assim, está feliz por haver solicitado e estar atento a 

esse programa onde também esteve com o Comandante da Polícia Militar do Paraná em 13/02/2020, 

encaminhando o ofício 14, em que também solicitou para que interviesse nesse sentido. Solicitou ainda, por 

último, através do ofício 466/19, de trinta de agosto de 2.019, ao Deputado Hussein Bakkri para somar esforços. 

Parabenizou ao Prefeito Municipal, Deputado Sandro Alex falando à sociedade que virão quatro colégios cívicos 

militares, onde terão profissionais da educação do Estado do Paraná, professores, gestores e corpo de militares, 

tendo certeza que será avanço para a cidade, esclarecendo ainda que será gratuito, em termos, pelo fato da 

população pagar impostos. Entendendo que vivemos em tempos de pandemia, ressaltou a necessidade de 

continuar cuidando e orando muito, sendo momento difícil, relatando a vitória em conseguir trazer as crianças 

às igrejas, as quais mostram sua felicidade. Clamou bênçãos de Deus a todos, principalmente aos que estão na 

linha de frente, no combate ao coronavírus. Parabenizou aos profissionais da educação em nome da Vereadora 

Professora Rose e Vice-Prefeita, Professora Elizabeth, pela passagem do Dia do Professor, que se comemora em 

quinze de outubro. O Senhor Presidente também endossou seus parabéns aos professores, principalmente às 

professoras Rose e Elizabeth Scmidt, e demais professores que auxiliam. Não havendo mais vereadores inscritos, 

deu-se início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 373/19 (Poder 

Executivo), autoriza o Poder Executivo Municipal a transformar a natureza jurídica e promover a alienação, 

mediante concorrência pública, do imóvel que menciona: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Magno Zanellato, Dr. Zeca, Felipe Passos, Florenal Silva, Geraldo 

Stocco, Jorge da Farmácia, Maurício Silva, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Paulo Balansin, Pietro 

Arnaud, Professora Rose, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. Votaram contrariamente os 

Vereadores Eduardo Kalinoski, Rudolf Polaco, Sgt. Guiarone Júnior e Walter José de Souza - Valtão. Foi ainda 

aprovada a justificativa de ausência solicitada pelo Vereador Ricardo Zampieri na referida matéria e projeto 

subseqüente. PROJETO DE LEI Nº 160/20 (Vereador Jorge da Farmácia), denomina de MARIA GUIOMAR 

DE ALMEIDA COUTO a Rua "J" do Loteamento Campo Real, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ricardo Zampieri. PROJETO DE LEI Nº 

172/20 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor 

VANDERLEI RODRIGUES DE SÁ: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel 

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

de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno 

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

Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PARECER, DA COMISSÃO 

DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À 

ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE LEI Nº 101/19, de autoria do Vereador Dr. Zeca, que promove 

alterações na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica: Foi colocado em votação o pedido verbal do 

autor do Projeto de Lei nº 101/19, solicitando sua retirada, tendo sido aprovado, registrando-se a abstenção do 

voto do vereador Paulo Balansin. PARECER, DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, 

MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE LEI Nº 185/19, de 
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autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 115 da Lei nº 11.233, de 27 

de dezembro de 2.012, que dispõe sobre a Política Ambiental Municipal de Ponta Grossa e dá outras 

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

Zanellato, Dr. Zeca, Florenal Silva, Geraldo Stocco, Jorge da Farmácia, Maurício Silva, Mingo Menezes, Paulo 

Balansin, Pietro Arnaud, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Sgt. Guiarone Júnior, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Votaram contrariamente os Vereadores Divo, Eduardo Kalinoski, Felipe Passos, 

George Luiz de Oliveira, Pastor Ezequiel Bueno, Professora Rose e Ricardo Zampieri. PARECER, 

MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE LEI Nº 231/19, de 

autoria do Vereador Magno Zanellato - Qualquer projeto proveniente do Poder Executivo que provoque impacto 

orçamentário no erário do Município deverá vir subscrito pelo Secretário Municipal de Fazenda, pela 

Controladoria Geral do Município e pelo Procurador Geral do Município de Ponta Grossa: REJEITADO, com 

votos contrários dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Magno Zanellato, Dr. Zeca, Eduardo Kalinoski, 

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

Bueno, Paulo Balansin, Professora Rose, Ricardo Zampieri, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Sgt. 

Guiarone Júnior e Walter José de Souza - Valtão. Votaram favoravelmente os Vereadores Celso Cieslak, Geraldo 

Stocco, Maurício Silva, Pietro Arnaud e Vinícius Camargo. PARECER, DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 

JUSTIÇA E REDAÇÃO, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO 

PROJETO DE LEI Nº 100/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia, que isenta de pagamento da tarifa nos 

serviços de transporte coletivo da cidade de Ponta Grossa a mulher que se encontra em situação de violência 

doméstica enquanto durar a medida de quarentena e/ou as restrições da atividade no contexto da pandemia do 

COVID-19: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Dr. Zeca, Felipe Passos, 

Florenal Silva, Geraldo Stocco, Maurício Silva, Mingo Menezes, Pietro Arnaud, Rudolf Polaco, Vinícius 

Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Votaram contrariamente os Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Magno 

Zanellato, Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia, Pastor Ezequiel Bueno, Paulo 

Balansin, Professora Rose, Ricardo Zampieri, Sebastião Mainardes Júnior e Sgt. Guiarone Júnior. AINDA EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moção nº 557/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco e 

Indicações nºs 2042, 2043, 2044, 2047/20, do Vereador Florenal Silva; 2045/20, do Vereador Geraldo Stocco; 

2046/20, do Vereador Pietro Arnaud; 2048/20, do Vereador Dr. Zeca. Concluída a votação da Ordem do Dia, 

abriu-se espaço para a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR RUDOLF POLACO: "Boa noite a 

todos, resolvi me inscrever aqui no Pequeno Expediente, devido, fiz alguns requerimentos na PROLAR 

Companhia de Habitação, tive informações que um relatório, uma auditoria aponta fraudes de mais de cem mil 

reais, desaparecimento de recursos de mais de cem mil reais. Solicitei aos componentes lá, integrantes da 

PROLAR, passou o prazo e todos eles foram desertos, ou seja, ninguém nos respondeu. Encaminhei também 

essa solicitação à Mesa Executiva de Ponta Grossa para que ela faça de uma outra forma, uma forma através de 

requerimento, que eles apresentem em cinco dias todas as prestações de contas dos últimos anos, tendo em vista 

que o relatório relativo ao ano de 2.018 e 2.018 apontam fraudes, irregularidades de mais de cem mil reais. Conto 

com a parceria aí da Mesa Executiva, para que envie o mais rápido possível esses requerimentos que nós fizemos, 

pois falando de habitação, nós vereadores sempre estamos nos bairros e sabemos das dificuldades que as pessoas 

tem para ter uma casa própria. As pessoas muitas vezes moram em condições sub humanas e tendo, existindo 

uma fraude dessa, um desaparecimento de recurso de mais de cem mil reais, apontados por uma auditoria, pelas 

informações que eu tive, é inadmissível, isso é extremamente inadmissível, isso pode dar cadeia aqui na cidade 

de Ponta Grossa e nós fizemos esse requerimento através de ofício, não fomos respondidos, a PROLAR não nos 

respondeu e agora estamos novamente fazendo esse ofício através da Mesa Executiva, através de requerimentos, 

para que em cinco dias a PROLAR nos traga esses documentos, porque o que tem lá se for verdade o que falaram, 

é algo muito grave, muito grave mesmo, mais de cem mil reais estão desaparecendo dos cofres da PROLAR, 

que faz mais de um ano que não entregam nenhuma casa e nós temos sim que demonstrar a transparência do 

Poder Público e nós fizemos isso e eles não nos responderam, não nos informaram de nada, fizeram, receberam 

e não nos responderam. Isso só prova que alguma coisa tem, que se está algo tão transparente lá dentro, poderia 

informar à Câmara Municipal se existem ou não irregularidades, mas se não nos responderam, nós temos sim 

que investigar. Então eu peço para a Mesa Executiva que, nós já fizemos requerimentos, que eles respondam em 
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cinco dias à Câmara Municipal, demonstrando se existe fraude ou não existe fraude na PROLAR, que nós 

sabemos que historicamente muita coisa pode ter acontecido. Então nós temos sim o dever e obrigação de 

investigar e eles tem a obrigação e o dever de nos mostrar com transparência tudo que nós solicitamos, tem que 

respeitar o Poder Legislativo de Ponta Grossa, é o poder fiscalizador, obrigado a todos". VEREADORA 

PROFESSORA ROSE (em espaço do Vereador Mingo Menezes, líder de bancada): Para fazer referências à 

passagem do Dia do Professor, comemorado em quinze de outubro, destacando o momento atípico em que a 

população vive, destacando que o professor se deparou com nova realidade, tendo que se reinventar e buscar 

modos de levar conhecimentos a seus alunos fora da sala de aula, em grande demonstração de amor e 

competência. Lembrou que teve a difícil missão de fazer com que seus alunos não perdessem interesse nas aulas, 

buscando modos de despertar o interesse e a curiosidade dos mesmos, nesse período de pandemia. Desejou um 

Feliz Dia do Professor com carinho, respeito e admiração. O Senhor Presidente também homenageou a todos os 

professores, destacando o momento triste de pandemia, parabenizando à Vereadora Professora Rose que honrou 

esta Casa como educadora e vereadora, deixando seu registro e elogiando em nome da mesma a todos os 

educadores municipais que fizeram a história de Ponta Grossa. Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou a 

presente sessão, convocando outra para o dia dezenove 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 

quatorze de outubro de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 14 de outubro de 2.020. 
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