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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 21/10/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 RICARDO ZAMPIERI: relatou sobre a conclusão da CPI do Estar, destacando que estão 

indiciando alguns agentes da Autarquia de Trânsito, sendo um deles o próprio Presidente, em relação a 

improbidade administrativa. Comentou sobre o Estar Digital, afirmou que mesmo em período eleitoral eles 

continuam com o trabalho de fiscalização e citou sobre as CPIs das quais participou, ressaltando a CPI do 

Mercado da Família, a qual ele foi relator, declarou que foi presidente da CPI da Munchen, autor da CPI dos 

combustíveis e pontuou ainda sobre a CPI das rotatórias. Expôs que algumas semanas atrás esteve com o 

Vereador Sargento Guiarone, no Aterro do Botuquara, verificando problemas e informou que, semana passada, 

esteve no Parque de Máquinas, também verificando vários problemas, principalmente sobre o maquinário 

parado, o que é diferente da propaganda do Governo. Alegou que todos devem estar atentos, fiscalizando, 

denunciando, independente de período eleitoral. Enfatizou que recebeu ontem uma representação judicial, uma 

tentativa de multa, referente a questão da utilização de máscara no plenário da Câmara, realçando que as vezes 

é por desatenção, não sendo intencional, já que é a máscara que ele utiliza o dia todo e que tem a nomenclatura 

do candidato o qual ele representa. Demonstrou saber que existe uma orientação por parte da Câmara nesse 

sentido, evidenciou que isso deve ser mais enfatizado dentro do plenário, já que na última sessão havia 
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parlamentares com máscaras desse tipo e registrou que é importante a atenção de todos a isso, pois, caso 

contrário, o Vereador Pietro Arnaud irá entrar com ação de representação a todos da Câmara. Dispôs que 

enquanto alguns estão preocupados em fazer ações, ele está preocupado em conversar com as pessoas e apontou 

sobre seu mandato participativo. Parabenizou os demais vereadores, já que muitos, mesmo em período eleitoral, 

estão agindo e trabalhando e, concluindo sua fala, comunicou que mesmo em reta final de mandato ainda há 

muitas coisas que podem ser feitas. 

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

VEREADOR DR. MAGNO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: registrou sobre sua preocupação, em relação ao que tem visto nesse 

período eleitoral, ressaltando, primeiramente, que as eleições em Ponta Grossa acabaram com o Covid-19. 

Observou que ressuscitaram, no final de semana, o Centro de Eventos, que estava fechado há mais de 2 anos, 

só abrindo para fazerem a Feira Paraná, que é alvo de investigações, em relação aos recursos que foram 

envolvidos nessa festa. Afirmou que é mais importante se ter credibilidade do que popularidade e informou 

que conversou com o secretário de turismo de Ponta Grossa. Abordou sobre a quantidade de cargos 

comissionados e efetivos da Prefeitura da nossa cidade, que estão fazendo campanha em horário de expediente 

e relatou ter presenciado uma cena lamentável pela manhã de hoje na biblioteca municipal, relacionada a uma 

gravação de campanha eleitoral. Salientou que deve ter alguma coisa equivocada na Prefeitura, pelo fato do 

desespero em quererem prorrogar o mandato. Cedeu a palavra ao Vereador Rudolf Polaco que lembrou que 

a Feira Paraná está no Gaeco, podendo ser que ocorram prisões referentes a ela e comunicou que as vezes o 

problema é maior do que imaginamos. O Vereador Eduardo Kalinoski ponderou que já ouviu de colegas na 

Câmara que tomou a decisão mais correta de não tentar reeleição, pois está cada vez mais difícil o dia a dia das 

pessoas, se referindo a fake news, por exemplo, enfatizou que graças a Deus está fora disso, frisando que 

cumprirá seu mandato até o fim e que ano que vem cuidará mais de si mesmo e demonstrou torcer para quem 

for o próximo Prefeito de Ponta Grossa para que a cidade continue crescendo. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: não se encontra em sessão. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: abordou sobre a Represa do Alagados, destacando que continua 

cuidando dela e lutando para que as coisas melhorem. Comentou sobre o Partido Avante, que é muito criticado, 

mas afirmou que tudo está bem, os candidatos estão trabalhando e buscando votos honestamente. Registrou 

que já faz um tempo que não vai à Tribuna, realçando que é para não fazer uso da Tribuna em favor de 

campanha, hoje a utilizou para pontuar que devemos continuar fazendo uma política limpa, honesta e de caráter. 

Declarou que vê umas coisas lamentáveis acontecendo, frisando que aos olhos do Senhor nada escapa, alegou 

que sempre vai falar de Deus porque é pastor e ponderou que mesmo que o critiquem, enquanto ele estiver ali 

vão ouvir sempre ele falando sobre Deus. Evidenciou que entre o seu ministério e a política, o ministério está 

acima de tudo, pois ele cumpre onde quer que esteja, cuidando das famílias, das crianças e pronunciou que a 

bandeira que levantou há 8 anos, ele tem cumprido na Câmara e irá continuar. Desejou a todos que preguem 

com verdade e honestidade, assim Deus vai agir e abençoar cada um. Deixou claro que continua lutando pelo 

que é certo e agradeceu ao Comitê de Crise que os ouviu por todo esse tempo. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
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ORDEM DO DIA 21/10/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 18/2020: 

Dispõe sobre a afixação de cartaz para denúncias de maus-tratos contra animais, nos locais e na forma que 

especifica. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

Projeto de Lei Ordinária nº 29/2020: 

Promove alterações na Lei nº 6.417, de 05/04/2000, conforme especifica. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 106/2020: 

Promove alteração na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, que institui o Programa de Desenvolvimento Industrial de 

Ponta Grossa - PRODESI e o Programa de Desenvolvimento das Indústrias de Confecções Têxteis - PRODICT. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 116/2020: 

Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa - FMDE. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 145/2020: 

Altera a Lei Municipal nº 13.540, de 11/09/2019, conforme especifica. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 199/2020: 

Denomina de SÃO JOÃO BOSCO a praça pública situada na confluência das Ruas Neci Nunes Ferreira, 

Antônio Ricetti e Jonir Capri, no Loteamento Residencial Lagoa Dourada II, Bairro Neves, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 
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Projeto de Lei Ordinária nº 200/2020: 

Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor EVERSON AUGUSTO KRUM. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 2 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

Projeto de Lei Ordinária nº 221/2020: 

Denomina de ARNO HERBERTO WEISS a Rua “H” do Loteamento Campo Real, Bairro Cará-Cará, nesta 

cidade. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

Projeto de Lei Ordinária nº 350/2019: 

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

 

SUBSTITUTIVO GERAL, de autoria da Vereadora Professora Rose 

PARECERES:  CLJR     - Contrário à admissibilidade do Projeto de Lei nº 350/19 e do  

                                         Substitutivo Geral a ele apresentado (Rejeitado em 16/09/2020) 

                         CFOF    - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 350/19 e Substitutivo 

                                         Geral a ele apresentado 

                         COSPTTMUA   - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 350/19 e do  

                                          Substitutivo Geral a ele apresentado 

                         CSAS   - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 350/19 e do  

                                      Substitutivo Geral a ele apresentado 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

Projeto de Lei Ordinária nº 130/2020: 

Altera a redação do art. 9º da Lei nº 8.431, de 29/12/2005. 

 

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

                         CFOF    -  

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 3 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 562/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD,  
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MOÇÃO DE APELO 

Ao Prefeito Marcelo Rangel, para que determine aos órgãos competentes a realização de um estudo técnico 

para viabilizar a instalação de redutores de velocidade na ligação interbairros Gralha Azul e Santa Tereza.  

 

Nº 563/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Militar 3º SARGENTO DAVID CARLOS STADLER da 5ª Cia do BPEC - Batalhão 

de Patrulha Escolar Comunitária, pelos 30 anos de trabalhos prestados a comunidade em geral.  

 

Nº 564/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Padre Osvaldo Pinheiro pelo seu trabalho junto a comunidade cristã de Ponta Grossa. 

 

Nº 565/2020 do Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos Srs. Alex Amadeu Bueno, João Wolf e Lucas Wolf, pelo ato heroico que resultou no salvamento 

de uma pessoa idosa, em meio a um incêndio residencial, ocorrido em 06 de outubro do corrente ano, na Rua 

Frei Alemão, Vila Estrela, Ponta Grossa. 

 

Nº 567/20 do Vereador PIETRO ARNAUD 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Instituto Montes Ribeiro, pelo exemplar trabalho desenvolvido ao longo dos 10 (dez) anos de atividades 

dedicadas à preservação e promoção do patrimônio, memória, educação, artes, cultura, gastronomia e literatura 

do Paraná. 

 

Nº 568/2020 do Vereador FELIPE PASSOS, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Padre Albino Dziazio pela sua conduta exemplar no exercício do sacerdócio. 

 

Nº 569/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que os estabelecimentos com 

atividades suspensas durante a pandemia recebam isenção na taxa do Alvará Único de Funcionamento referente 

ao período em que estiveram inativos. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 7 

PIETRO ARNAUD: 2 

PASTOR EZEQUIEL: 1 

FELIPE PASSOS: 3 

VALTÃO: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 2058/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando com patrolamento, cascalhamento e acostamento na Rua Canário  -  Borato - Chapada, nesta 

cidade. 
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Nº 2059/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando reparos imediatos no asfalto  Rua 19 de Dezembro  ¬- Distrito de Guaragi, nesta cidade. 

 

Nº 2060/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando a limpeza da Praça no Condomínio Rural - Guaragi. 

 

Nº 2061/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando a pintura de faixas, sinalização em toda a via e colocação de lombada na  Rua Franco Grilo - 

Oficinas, nesta cidade. 

 

Nº 2062/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

como  reparos nos bueiros  na Rua Aurora Ribas Droppa ¬ ¬- Jardim Esplanada  - Boa Vista,  nesta cidade. 

 

Nº 2063/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a troca de lâmpadas em dois postes, na Rua Joversino Pereira, em 

frente ao número 225, Vila Ildemira, nesta cidade.   

 

Nº 2064/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência  a Instalação de Iluminação Pública na Rua Sofia Procopiak, 

Lago Dourada. 

 

Nº 2065/2020 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  os serviços de Troca Lâmpadas em postes de iluminação pública situados na 

Rua Leocádia Slonik, frente as residencias nº 11 e nº 200, Lagoa Dourada. 

 

Nº 2066/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

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

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

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de 

redutores de velocidade na altura do número 499 da rua Curitiba, tendo em vista o índice pertinente de 

motoristas dirigindo em alta velocidade. Esta reivindicação é justa e atende a necessidade de preservar a 

segurança dos moradores. Essas são as razões pelas quais apresentamos esta Proposição, aguardando a 

compreensão e apoio dos Nobres Pares para a sua aprovação. 

 

Nº 2067/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107do 

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, 

providências objetivando a melhoria na iluminação da rua Luíz Murat, a partir do número 200, no bairro de 

Oficinas, nesta cidade. 

 

Nº 2068/2020 do Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o artigo 107, do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que determine 

aos órgãos competentes desta municipalidade, “IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ELEVADA DE PEDESTRE 

(lombada elevada), SINALIZAÇÃO, PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE E PINTURA DE 

RESPECTIVA FAIXA URGENTE”, na Rua Valério Ronchi, nº 733, em frente ao Condomínio Vittace no 

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 11 

CELSO CIESLAK: 5 

EDUARDO KALINOSKI: 1 

FLORENAL: 2 

PAULO BALANSIN: 1 

GERALDO STOCCO: 1 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 20 de outubro de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: se desculpou ao confundir, em uma de suas falas, o nome do seu 

candidato, Márcio Pauliki, pelo do Prefeito atual Marcelo Rangel, registrou que podem até usar sua fala, mas 

que usem os 5 minutos que também pronunciou sobre a causa animal. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: pontuou sobre as eleições, declarou que todos os vereadores 

estão trabalhando e cumprindo seus mandatos e solicitou que o Ministério Público Eleitoral volte a investigar a 

Prefeitura de Ponta Grossa. Abordou sobre o Prefeito Marcelo Rangel e o Secretário Sandro Alex, apontou sobre 

aumentos de pedágios e elogiou a Vice Prefeita Elizabeth Schmidt, mas frisou que ela ainda está longe de ser a 

Prefeita de Ponta Grossa. Afirmou que ninguém pode levar vantagem na campanha eleitoral, relatou sobre 

tirarem adesivos do seu carro e citou um portal de notícias da nossa cidade, se referindo a eles como ordinários, 

destacando ainda que não tem medo deles e que é crime sonegar informações. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: comentou sobre uma publicação que fez, em relação a ligação entre os bairros 

da Vila Isabel com a Palmeirinha, destacando sobre uma situação que está acontecendo lá, onde as obras estão 

paralisadas. Comunicou que a sua campanha é continuar trabalhando nos bairros e abordou sobre um Presidente 

dessa Casa de Leis que está envolvido em situação de busca, compra e venda de carros em São Paulo e trazendo 

para Ponta Grossa. Pontuou sobre alguns projetos que protocolou e assuntos referentes a eles. 

VEREADOR CELSO CIESLAK: relatou sobre uma homenagem que fez a uma pessoa que ficou mais de 50 

anos no comércio de Ponta Grossa e era dono da Vidraçaria Santana, ressaltando que é a denominação de uma 
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rua, localizada na Colônia Dona Luiza. Registrou que dessa forma fica marcado o empresário que teve o nome 

limpo por todo esse tempo e deixou um legado para a família e a todos os amigos de Ponta Grossa. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

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

uniao=21/10/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRECENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

LEGISLATURA) 

Aos vinte e um 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 o Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro-Secretário, com a ausência 

justificada do Vereador Sebastião Mainardes Júnior, 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 pelo Vereador Primeiro 

Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa, constando do seguinte: DO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 92/20 (Projeto de Lei nº 260/20, acompanhado de pedido para 

apreciação em regime de urgência, o qual foi deliberado favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder 

Executivo a pagar integralmente a bolsa de estudos aos estagiários do Poder Executivo durante a pandemia 

provocada pelo vírus SARS-Cov-2, conforme especifica. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Moção de 

Aplauso nº 571/20, dirigida ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DE 

PONTA GROSSA pelos seus 15 anos de excelente trabalho em prol da comunidade, salvando vidas e cuidando 

com dedicação da saúde da população. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso 

nº 572/20, A ser encaminhada ao Dr. Rogério Dos Santos Clemente, Médico Auditor do SAS e Diretor Técnico 

do Hospital Santa Casa. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Requerimento, solicitando para que seja 

justificada a ausência do Vereador Sebastião Mainardes Júnior na presente sessão (21/10/20), por estar em 

atividade parlamentar. Colocado o referido requerimento em discussão e votação, foi aprovado. Finda a leitura 

do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: 

Para prestar contas dos trabalhos da CPI DO ESTAR DIGITAL, onde informou que estarão indiciando dois 

agentes da AMTT, sendo um deles o presidente Roberto Pellissari, com nomenclatura de improbidade 

administrativa, em função de argumentos com base em oitivas realizadas e também em relação a documentos 

analisados durante os trabalhos da mesma. Citou ainda várias solicitações de alterações e mudanças dentro da 

CPI DO ESTAR, dentre elas a readequação do tempo mínimo de estacionamento, de dez a quinze minutos, 

diferentemente de hoje, meia hora, diminuindo o tempo mínimo e questão dos PDVS, expondo que, ou se amplia 

a plataforma digital do mesmo, ou então terão de pagar oitocentos reais e analisar novo formato, dentro das 

questões atuais do processo licitatório para realizar alteração no atual momento. Em relação aos indiciamentos, 

disse que encaminharam ao Ministério Público, o qual irá verificar se acata ou não. Além da CPI DO ESTAR 

DIGITAL, citou que por mais que estejam no momento, em período eleitoral, continuam como fiscalizadores do 

Poder Executivo, ressaltando a CPI DO MERCADO DA FAMÍLIA, da qual foi relator, com a presidência do 

Vereador Valtão, tendo conseguido a solução de vários pontos; destacou que foi presidente da CPI DA 

MÜNCHENFEST, onde conseguiram bons resultados; foi ainda autor da CPI DO COMBUSTÍVEL, que 

caminha para sua parte final com o presidente Geraldo Stocco e com relação à CPI DAS ROTATÓRIAS, que 

partiu de sua denúncia e posteriormente se transformou em CPI nesta Casa de Leis, com devolução de recursos 

ao erário público. Relatou sua presença com o Vereador Sgt. Guiarone no Aterro Botuquara, verificando 

irregularidades que foram apontadas. Comunicou que semana passada esteve presente no Parque de Máquinas 

verificando também vários problemas, principalmente com relação ao maquinário parado, atrapalhando a 

seqüência de serviços de manutenção e reparos na cidade. Assim, disse que precisam continuar denunciando, 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=21/10/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=21/10/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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fiscalizando, acompanhando, independentemente do período eleitoral ou não. Outro ponto que comentou, 

dizendo haver recebido representação judicial em relação a questão da utilização da máscara no Plenário desta 

Casa de Leis, pelos representantes da coligação de Mabel Canto e Pietro Arnaud, em função da máscara que 

estava utilizando, com nomenclatura de seu partido. Assim, solicitou orientação do Senhor Presidente para 

chamar atenção de todos, até mesmo para não acabar cometendo equívocos em face de desatenção. Relatou 

requerimentos a projeto de lei que não estava sendo cumprido e por mais que esteja na rua pode ver mais 

vulnerabilidade para poder realizar seu trabalho como verdadeiros legisladores do município. O Senhor 

Presidente salientou aos Senhores Parlamentares sobre Portaria desta Casa de Leis, assinado pela Mesa 

Executiva, recebida por todos os vereadores, comprovando por assinatura, onde regulamenta a questão do 

período eleitoral dentro do espaço público da Câmara Municipal. Solicitou aos Senhores Parlamentares que 

pudessem rever todas as indicações realizadas por esta Casa de Leis, não somente aos parlamentares, mas com 

relação às assessorias.   VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Para manifestar sua preocupação em relação 

ao que tem visto no período eleitoral, por duas situações: a primeira, as eleições em Ponta Grossa, 

contextualizando que acabaram com o COVID, dizendo que ressuscitaram no final de semana o Centro de 

Eventos que estava fechado, desde a realização da Feira Paraná, a qual está sendo investigada, a mais de dois 

anos, e ainda, em plena campanha eleitoral, falando que tem de ter ambiente para as famílias utilizarem quando 

a uma semana atrás não se podia utilizar o Lago de Olarias, haviam restrições para utilizar o Parque Linear e 

agora pode-se tudo. Outro fato que lhe chama atenção, a quantidade de cargos comissionados e efetivos da 

Prefeitura Municipal, realizando campanha em horário de expediente - hoje presenciou cena na Biblioteca 

Municipal, por volta das dez e quinze da manhã, na filmagem de programa de candidata, com prefeito, secretário 

de governo, aspone do mesmo que diz que trabalha na PROLAR, na condição de funcionário público de carreira, 

estando junto em gravação de programa eleitoral. Disse dar impressão de muita coisa errada no prédio ao lado e 

que precisa de alguma maneira postergar o mandato, diante do desespero ex comunal em relação a campanha do 

atual governo na cidade. Em aparte, o Vereador Rudolf Polaco lembrou que  os indícios de irregularidades 

quando da realização da Feira Paraná, segundo informações que obteve, se encontra no GAECO, podendo ser 

que ocorram prisões. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para declarar que continua preocupado com 

relação à represa dos Alagados, cuidando do nível, situação dos peixes que morreram pela falta de oxigenação, 

estando lutando para que as coisas venham a melhorar. Comentou sobre o Avante, partido ao qual é muito 

criticado, dizendo que os candidatos filiados ao mesmo estão trabalhando, na busca de seus votos honestamente, 

onde irão continuar na batalha. Disse que tem que continuar fazendo política honesta, limpa e de caráter. Citou 

trecho bíblico: Aos olhos do Senhor nada escapa, dizendo que mesmo que as pessoas façam críticas, enquanto 

estiver nesta Casa, continuará falando de Deus, da Bíblia da Palavra, estando acima de tudo. Também estará 

cuidando com carinho das forças de segurança, quer seja, dos guardas municipais. Desejou a todos que são 

candidatos e aos que não estão no pleito, que preguem aquilo que é correto, tendo certeza que Deus irá abençoar 

a cada um, onde continuará lutando pela família, pelas crianças e pelo bem, prestando agradecimento ainda ao 

Comitê de Crises, pela orientação quanto a abertura das igrejas nesse momento difícil. Não havendo mais 

vereadores inscritos, anunciou-se a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

18/20 (Vereador Jorge da Farmácia), dispõe sobre a afixação de cartaz para denúncias de maus-tratos contra 

animais, nos locais e na forma que especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso 

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

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

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

Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 29/20 (Vereadora Professora Rose), 

promove alterações na Lei nº 6.417, de 05/04/2000, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis 

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

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, 

Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a 

ausência justificada da votação ao Vereador Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 106/20 
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(Vereador Maurício Silva), promove alteração na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, que institui o Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Ponta Grossa - PRODESI e o Programa de Desenvolvimento das Indústrias de 

Confecções Têxteis - PRODICT: 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, 

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador 

Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 116/20 (Poder Executivo), institui o Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa - FMDE: 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, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 145/20 (Poder Executivo), altera a Lei 

Municipal nº 13.540, de 11/09/2019, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

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

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

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

Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 199/20 (Vereador Maurício Silva), 

denomina de SÃO JOÃO BOSCO a praça pública situada na confluência das Ruas Neci Nunes Ferreira, Antônio 

Ricetti e Jonir Capri, no Loteamento Residencial Lagoa Dourada II, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE 

LEI Nº 200/20 (Vereador Paulo Balansin), concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor 

EVERSON AUGUSTO KRUM: 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, 

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador 

Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 221/20 (Vereador Celso Cieslak), denomina de ARNO 

HERBERTO WEISS a Rua "H" do Loteamento Campo Real, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Sebastião Mainardes Júnior. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 350/19 (Vereadora Professora Rose), institui no âmbito do Município de 

Ponta Grossa, a Campanha "Cabelos Solidários", conforme especifica: APROVADO, na forma do Substitutivo 

Geral apresentado pela autora, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Sebastião 

Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 130/20 (Vereador Walter José de Souza - Valtão), altera a redação do 

Art. 9º da Lei nº 8.431, de 29/12/2005: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, 

Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Sgt. 

Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, 

Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Votaram 

contrariamente os Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Geraldo Stocco e Pietro Arnaud. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Sebastião Mainardes Júnior. EMENDA DE REDAÇÃO, apresentada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação: APROVADA, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, 

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

Luiz de Oliveira, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício 

Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Ficam registrados o voto contrário do Vereador Geraldo Stocco, bem como a 

ausência justificada da votação do Vereador Sebastião Mainardes Júnior. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 562/20, do Vereador Pietro Arnaud; 563/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 

564, 568, 569/20, do Vereador Felipe Passos; 565/20, do Vereador Walter José de Souza - Valtão; 567/20, do 
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Vereador Pietro Arnaud e Indicações nºs 2058, 2059, 2060, 2061, 2062/20, do Vereador Celso Cieslak; 2063/20, 

do Vereador Eduardo Kalinoski; 2064, 2065/20, do Vereador Florenal Silva; 2066/20, do Vereador Paulo 

Balansin; 2067/20, do Vereador Geraldo Stocco; 2068/20, do Vereador George Luiz de Oliveira. Concluída a 

votação da Ordem do dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR JORGE DA 

FARMÁCIA: Para se desculpar quando na emoção de sua manifestação durante a discussão de matéria da Ordem 

do Dia, discutindo projeto de sua autoria em prol da causa animal, se referiu equivocadamente, citando o nome 

de Marcelo Rangel como seu candidato a prefeito, quando na verdade é a pessoa de Marcio Pauliki, e vice 

Ricardo Zampieri. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para registrar comentários à respeito das 

eleições, vendo que muitos são candidatos a reeleição e alguns vereadores não, no caso de Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, candidatos a vice e dois ou três que não sabem se irão disputar, citando que todos estão trabalhando 

na Casa, não abandonando as bases, cumprindo a obrigação de estar despachando, participando das comissões, 

das CEIS, CPIS e tal. Gostaria de solicitar ao Ministério Público Eleitoral que volte os olhos para a Prefeitura 

de Ponta Grossa, citando o prefeito e seu irmão, secretário de infra-estrutura do Estado, que ontem chancelou o 

aumento dos pedágios, considerando como coisa deplorável, às vésperas da eleição, como um verdadeiro absurdo 

e tendo coragem de sair as ruas solicitando votos para a Professora Elizabeth Schmidt. Registrou que criou site 

para contrapor, quando existir fake news para prejudicar a sua candidatura e de seus correligionários partidários. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: "Boa tarde a todos, gostaria de fortalecer uma publicação que eu fiz na data de 

hoje, mas que já vieram a alguns dias e a gente conseguiu ir na região ontem gravar, em relação à fiscalização 

entre a ligação entre/bairros da Vila Isabel com a Palmeirinha. Um morador me chamou junto à sua esposa e nos 

colocou essa realidade, essa situação que inclusive é prática entre a mesma da região do Santa Marta, em 

que  vem vinte anos em que as obras estão paralisadas, Vereador Celso. Então comentei com o Vereador Divo 

em relação, de forma específica à esse entre/bairro da Palmeirinha e Vila Isabel, a gente buscou informações 

com o Secretário da Fazenda, o Claudinho e já está pago pela Prefeitura essas obras, mas a empresa ainda está 

no prazo dela, mas a situação é o que os moradores ficam tanto nessas duas regiões que eu comentei, à mercê do 

pó, à mercê de buracos, inclusive crianças que podem cair, são buracos de mais de dois metros e aí pode 

acontecer, os médicos não estão aqui, Vereadores, mas podem acontecer lesões ali sérias, inclusive medulares. 

Aí que é conseqüência para o Município que vai ter que pagar através da saúde né? Mas essa é uma situação 

mais além, em que buscou, o morador pediu para que fosse resguardada a sua identidade, a gente trabalho essa 

questão no vídeo e as pessoas vão comentando né? Então o nosso trabalho aí. A nossa campanha é trabalhar, 

continuar trabalhando nos bairros, fiscalizando o trabalho de vereador. Segundo ponto que eu trago no dia de 

hoje, só para dar continuidade, um parecer a todos os vereadores, na situação que eu havia levantado praticamente 

um mês, de que um presidente desta Casa de Leis, estava envolvido com uma situação de busca, compra e venda 

de carros em São Paulo, trazendo para Ponta Grossa, não através de meios particulares, mas através da utilização 

do funcionalismo público e da própria câmara, então a gente tem uma nova etapa aí que a gente está buscando 

já as imagens junto à concessionária de pedágios no período em que foi passado para nós essa denúncia, então 

esse é o segundo ponto. E o último ponto que eu gostaria de trazer, na verdade é um agradecimento e 

reconhecimento talvez por parte de uma deputada aqui do nosso município e que é uma das pré-candidatas, né, 

prefeituráveis, aí, que pelas minhas contas já passou de quatro projetos e ações que eu protocolei ou fiz aqui 

durante o meu mandato, em que é feito de certa forma um plágio, né, mas que não houve conversa nem diálogo, 

mas eu agradeci a ela através de conversa, pelo whatts zapp, a mesma sorriu né, na mensagem, mas pelas minhas 

contas, já são mais de quatro, além do registro em cartório da candidatura, né que inclusive ficou até feio para o 

Município de Ponta Grossa agora, dizer é registrado em cartório, se tornou motivo de piada, né, infelizmente, 

porque não traz valor nenhum agora para nenhum dos cidadãos. O Balé nas Escolas eu havia proposto ainda 

como pré-candidato, ela vem trazendo, levantando essa questão. A um ano atrás também eu havia protocolado 

uma forma de desburocratizar e reduzir a máquina pública, com o TAXIGOV, né, ou o GOVCAR como é feito 

pelo Ratinho Júnior agora, ela vem querer dizer que está inovando, né, Todo esse sistema. E agora por último, 

sem vergonha mesmo assim na cara, até mesmo o nome do meu projeto foi copiado, o Plantando o Futuro. Então 

assim, de certa forma eu fico lisonjeado e  grato né, por ver que a gente é reconhecido, mas não só eu, sei também 

que outros parlamentares vão sendo copiados, não só por ela, mas por outras candidatas que não fizeram até 

agora nada e querem mostrar o que não fizeram em oito anos, em apenas dois meses de campanha, muito 
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obrigado". VEREADOR CELSO CIESLAK: Para comentar a respeito da homenagem que fez ao Senhor Arno 

Herberto Weiss, através do Projeto de Lei nº 221/20, destacando ser pessoa que ficou por mais de cinqüenta anos 

no comércio de Ponta Grossa, o qual era dono da Vidraçaria Sant´Ana, deixando homenagem através de rua, na 

Colônia Dona Luiza, ressaltando seu grande legado para os filhos e população de Ponta Grossa, parabenizando 

a família. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a 

próxima para o dia vinte e seis do mês em curso, 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 vinte e um de outubro de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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