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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 26/10/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 está presente em sessão. 
VEREADOR DR. MAGNO: relatou sobre uma manifestação que ocorreu no último sábado, de vários pais e 
alunos em carreata, solicitando o retorno às aulas, declarou que sempre deve haver uma avaliação criteriosa 

quanto a pandemia e alegou que os profissionais da área da saúde não estão mais com o temor que estavam 
antes. Ponderou que havendo as devidas proteções é possível ter atividades, enfatizou que a humanidade não 

pode parar e pontuou sobre a educação estar parada. Salientou sobre seu filho que está no ensino médio, tendo 
aulas online, e que está com mais de 200 aulas atrasadas, por falta de acessar as aulas e mencionou sobre os 
alunos de escolas públicas que tem mais dificuldades de acesso ainda. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão 

que parabenizou o Vereador Dr. Magno pelas palavras, evidenciou que já foi liberado as crianças nos mercados 
e shoppings, e se questionou o porquê não nas escolas. Pronunciou que sua filha foi a escola hoje, com todos 

os cuidados necessários, observou que devemos voltar à normalidade, ressaltando que com toda a segurança, 
já que a vida deve continuar e deixou claro ser favorável a volta as aulas, pois a educação é prioridade. O 
Vereador Dr. Magno dispôs que uma segurança 100% não vamos ter, registrou que precisamos voltar as nossas 

atividades mesmo com risco e abordou sobre o Covid-19. Apontou sobre criarem alguma maneira alternativa 
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para a minoria das crianças que moram com os avós, já que essa doença não afeta as crianças e sim as pessoas 

mais velhas, expôs que não devemos sacrificar os outros 90% de crianças que não moram com os avós e 
afirmou que deve haver um cronograma para não sacrificar o ensino no ano que vem também.  

VEREADOR PIETRO ARNAUD: não se encontra em sessão. 
VEREADOR FLORENAL: afirmou que no comércio estão sofrendo muito o reflexo dessa situação que 
estamos vivendo, declarou que dá para voltar as aulas com planejamento e relatou que em sua churrascaria 

tiveram que se adaptar ao decreto municipal e estão conseguindo trabalhar, frisando que é só adequar algumas 
coisas. Comentou sobre a Feira Paraná, destacando que através da Deputada Mabel Canto conseguiram 4 

gabinetes odontológicos para nossa cidade, registrou que o ano todo falaram mal do governo usando a Feira 
Paraná e informou que o Ministério Público não acatou as denúncias contra essa Feira. Pontuou sobre a moção 
de aplauso que agora poderá entregar à aqueles que trabalharam e fizeram acontecer a maior Feira que já existiu 

em Ponta Grossa, observou que essa Feira gerou muitos empregos e houve atrasos nos salários devido a 
burocracias e, concluindo sua fala, evidenciou que os interesses da comunidade devem sempre estar acima de 

interesses particulares. 
VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: declinou o uso da palavra. 
VEREADOR GERALDO STOCCO: solicitou auxílio à comissão de obras, para que o parecer dos 

estagiários seja feito e possam votar na próxima quarta-feira, destacando que os estagiários estão precisando 
desse dinheiro e declarou acreditar que será uma votação unanime, já que todos os vereadores são favoráveis a 

essa causa. Informou que enviaram mais documentos da comissão dos combustíveis até o Ministério Público, 
realçando que no máximo até semana que vem o relatório final dessa comissão será entregue à Câmara e 
destinado aos órgãos da justiça para que a investigação seja completa. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: abordou sobre uma lei que fez, relacionada aos veteranos militares, e 
que foi aprovada por unanimidade, afirmou que por questão da pandemia não pode trazer vários veteranos a 
sessão e declarou que nos dias de hoje precisamos ainda melhorar muito a nossa polícia. Solicitou que o 

Governador do Estado do Paraná, Ratinho Jr., dê mais atenção para a nossa polícia e abordou sobre os salários 
dos policiais. Cedeu a palavra ao Vereador Sargento Guiarone que dispôs que devemos solicitar prioridade 

ao Governo do Estado e aos Deputados, para que coloquem em trâmite de urgência uma pl, referente ao assunto 
dos salários, pois é um absurdo o que o Governo do Estado vem fazendo e registrou que a lei deve voltar a ser 
cumprida no Paraná. O Vereador Pastor Ezequiel pontuou sobre o colégio cívico miliar, que para ele é uma 

grande conquista, informou que serão 4 colégios desse em Ponta Grossa, destacando que esses colégios terão 
diretor da polícia militar e um diretor geral da rede estadual de educação, que compartilharão a gestão da escola 

e ponderou ainda que esse colégio é para abençoar nossa cidade. Evidenciou que Ponta Grossa é uma cidade 
família e conservadora, onde respeitamos a religião de cada um e o que cada um acredita e concluindo sua fala, 
parabenizou o Governo do Estado e o Prefeito Marcelo Rangel. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: declinou o uso da palavra. 
VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: comentou sobre o que aconteceu hoje com ele em campanha, na 
região do Ouro Verde, realçando que isso deixa escancarado como se encontra a segurança pública em nossa 
cidade, declarou que o que ocorreu hoje com um candidato pode ocorrer com toda a população e apontou sobre 

a vulnerabilidade dos bairros. Informou que recebeu uma ligação da Presidente da Associação de Moradores 
do Ouro Verde, pedindo desculpas à eles e afirmando que isso não parte dos moradores, registrou que nem 

sabe se o indivíduo era morador de lá, mas que agora ele se encontra preso e observou que com isso devemos 
ampliar o orçamento da segurança pública. Elogiou a Guarda Municipal pela agilidade em deter o indivíduo 
que estava armado, expôs que felizmente foi apenas um susto e lamentou os comentários que viu por aí. 

Solicitou a todos os candidatos que estão nas ruas uma atenção mais redobrada, ressaltando que eles não 
desejam isso a ninguém e irão continuar com a campanha limpa deles. Cedeu a palavra ao Vereador Sargento 

Guiarone que evidenciou que o importante é destacar a agilidade da polícia e pontuou sobre Márcio Pauliki, 
que na época que era Deputado Estadual ele mandou para a guarda 4 módulos moveis, que deveriam estar 
fazendo policiamento nas periferias. Mencionou que devemos cobrar, na próxima gestão, que o policiamento 

deve estar nos bairros, não podendo centralizar esse policiamento, frisando que precisa melhorar muito a 
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segurança. O Vereador Ricardo Zampieri parabenizou o pessoal da Guarda Municipal e reforçou que 

continuará nos bairros, pois isso não vai os limitar de suas atividades.  
 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 26/10/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 251/2020: 

Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 42.000,00, e dá outras 

providências. 
 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

Projeto de Lei Ordinária nº 350/2019: 
Autoriza o Poder Executivo a instituir, no âmbito do Município de Ponta Grossa, a Campanha "Cabelos 

Solidários", conforme especifica. 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

Projeto de Lei Ordinária nº 130/2020: 

Promove alteração na Lei nº 8.431, de 29/12/2005, conforme especifica. 
 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 
DO VEREADOR MINGO MENEZES 

Projeto de Lei Ordinária nº 209/2020: 
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Denomina de LUIZ CARLOS DE ALMEIDA a Rua 5 do Loteamento JARDIM IMPERIAL, Bairro Cará-

Cará, nesta cidade. 
 

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

_________________________________________________________________________ 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 237/2020: 
Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil 

Vovó Arinda Borato. 
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 244/2020: 
Autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que menciona, e dá outras providências. 
 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         CAPICTMA   - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 5 (CINCO) DIAS – VER. SARGENTO GUIARONE: 19 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 0 

ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 254/2020: 
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. 
 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 259/2020: 
Altera a Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica. 

 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 
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VOTAÇÃO NOMINAL: 18 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 571/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO,  
MOÇÃO DE APLAUSO 
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. 

 
Nº 572/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Dr. Rogério Dos Santos Clemente, Médico Auditor do SAS e Diretor Técnico do 
Hospital Santa Casa. 

 
Nº 573/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Idiamara Maria Rech Castilho, Enfermeira Supervisora Auditora do SAS. 
 

Nº 574/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada à Inês Kieltika Maier, Secretária SAS. 

 
Nº 575/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada à Kethlyn Ap. Schuerzoski, Auxiliar De Auditoria. 
 

Nº 576/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Luiz Fernando De Souza, Secretário SAS. 
 
Nº 577/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada a Silvania Pavanelo Da Silva, Gerente Administrativa SAS. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 7 

VINICIUS CAMARGO: 1 
PASTOR EZEQUIEL: 6 

 

 
INDICAÇÕES 

 
Nº 2069/2020 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 instalação de Redutores de velocidade na Rua Thomé de Souza, em frente ao 

número 27 (próximo a rua Elizeu Silva), no bairro Cará-Cará. 
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Nº 2070/2020 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 colocação de semáforo,  nesta via na   Rua Aldo Vergani com a Theodoro Sampaio  - Oficinas, 
nesta cidade. 

 
Nº 2071/2020 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 o deslocamento do poste de distribuição de energia elétrica 

localizado em frente ao imóvel nº 171 na Rua Doutor Mário Jorge, Uvaranas, nesta cidade. 
 

Nº 2072/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, Indico à Mesa Executiva, 
de acordo com o que faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resoluçãon°301), após a manifestação do 
Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira determine junto aos departamentos competentes da Administração Municipal, providências 
objetivando ”Limpeza de Esgoto” na Rua Baltazar Lisboa, nos fundos da casa N°102 - Ronda, nesta. 

 
Nº 2073/2020 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   aplicação de fresado ou cascalhamento com urgência na  Rua O 
Brasil para Cristo, Chapada,  nesta cidade. 

 
Nº 2074/2020 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 ”Ponto de Ônibus” na Av. General Aldo Bonde - Contorno, nesta. 
 

Nº 2075/2020 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 troca de lâmpadas queimadas na RUA ARGENTINA VARGAS 
DE OLIVEIRA, N 110, BOREAL, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 7 

FLORENAL: 1 
CELSO CIESLAK: 1 
DR. ZECA: 2 
JORGE DA FARMÁCIA: 2 
DR. MAGNO: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 23 de outubro de 2.020. 
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Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Vereadores declinaram o uso da palavra. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
ATA DA TRECENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE. (XVII 
LEGISLATURA) 
Aos vinte e seis 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, com as ausências justificadas dos Vereadores George Luiz de Oliveira e 
Paulo Balansin, estando presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, 

Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Magno Zanellato, Maurício Silva, 
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 94/20 (Projeto de Lei nº 264/20), altera a Lei 
nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica. Of. nº 2157/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.841. Of. nº 2158/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.842. Of. nº 2159/20-GP, comunicando 
haver sancionado a Lei nº 13.843. Of. nº 2181/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.846. Of. nº 
2183/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 359/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. DO 

VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 261/20, declara a Utilidade Pública Municipal 
a ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS POR APLICATIVO DE PONTA GROSSA - AMAPPG, com sede nesta 

cidade. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 263/20, altera a redação do art. 6º da Lei nº 
10.644, colocando de acordo com a Resolução 738 de 06 de setembro de 2.018. DO VEREADOR FELIPE 
PASSOS - Projeto de Lei nº 262/20, dispõem sobre a divulgação via internet de seção "MINHA RUA", contendo 

as condições das estruturas das vias urbana do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR PAULO 
BALANSIN - Requerimento nº 370/20, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão 

(26/10/20), por motivos particulares. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO 
VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Requerimento, solicitando para que seja justificada sua ausência 
na presente sessão (26/10/20), em virtude de compromissos parlamentares externos. Colocado o mesmo em 

discussão e votação, foi aprovado, ressalvado o voto contrário do Vereador Geraldo Stocco. DO VEREADOR 
FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 578/20, dirigida ao Padre Glauco de Camargo Pinto pela sua 

perseverança em atender seu chamado sacerdotal na cidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR VINÍCIUS 
CAMARGO - Moção de Apelo nº 579/20, dirigida ao Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL CRUZ DE 
OLIVEIRA, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para que destine uma área específica para a prática de 

patinação sobre rodas no Município de Ponta Grossa. Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a 
COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - Com a palavra os Vereadores MAGNO ZANELLATO: Comentou 

manifestação ocorrida no sábado, com carreata de diversos pais e alunos, solicitando o retorno das aulas em 
escolas particulares, destacando que o Governo do Estado já liberou, enquanto que a algum tempo comentou 
nesta Casa sobre tal situação. Nesse sentido ponderou dizendo da necessidade de se realizar avaliação criteriosa 

e julgamentos com relação a pandemia, onde tem contribuído com o que pode através de informações na área de 
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saúde e hospitalar, indagando que se não acreditam nas máscaras, porque então as utilizam? Ressaltou haver 
feito três testes para covid - 19, com resultado negativo, onde entra nas unidades da área de saúde; onde percebe 
a tranqüilidade dos servidores, desde que tomados todos os devidos cuidados, dizendo ser possível serem 

realizadas as demais atividades que se encontram paralisadas, entre elas a educação, para não vir em prejuízo 
aos alunos. Em aparte, o Vereador Valtão parabenizou o orador e deu sua contribuição, lembrando existir decreto 

liberando as crianças para freqüentar shoppings e mercados, colocando porque não então voltarem as aulas, 
obedecendo todos os critérios devidos, como medição de temperatura, uso de máscara, álcool-gel, 
distanciamento e assim por diante. FLORENAL SILVA: Compartilhou com o pronunciamento do Vereador 

Magno Zanellato, citando que estão sofrendo enquanto pertencente à classe de comerciantes, quanto ao reflexo 
da situação que vive a sociedade, entendendo que devam voltar as aulas, com planejamento, organização e 

disciplina, considerando que vê crianças circulando em praças, ruas, comércio, shoppings e parques. Comentou 
sobre a Feira realizada pelo Estado do Paraná em nossa cidade, lembrando que a mesma foi utilizada na Tribuna 
desta Casa durante todo o ano, como tema para criticar o governo, dizendo que conseguiu quatro gabinetes 

odontológicos em audiência que realizou-se na mesma - a famosa Feira do Paraná -, através da Deputada Mabel 
Canto, onde um está sendo instalado no Posto de Saúde Sillas Sallem em Uvaranas, dizendo que não está de 

todo perdido o referido evento. Sobre a mesma, informou que o Ministério Público não acatou as denúncias que 
foram realizadas, entendendo não existir provas de que algo estaria irregular. Disse que realizou Moção de 
Aplauso aos organizadores da feira, junto com o Vereador Daniel Milla, onde não tinha até então entregado 

devido as denúncias, e agora pode assim proceder, aos organizadores do evento, onde considera a maior feira 
realizada em Ponta Grossa. GERALDO STOCCO: Solicitou auxílio à Comissão de Obras desta Casa, nas 

pessoas de seus membros a fim de que seja exarado o parecer do projeto de lei que contempla os estagiários do 
Município, a fim de se votar na próxima quarta-feira, haja vista a necessidade dos mesmos que estão precisando 
desses recursos, lembrando que o Senhor Prefeito Municipal finalmente encaminhou à citada matéria. Relatou 

também à imprensa e senhores vereadores, que encaminhou mais documentos da Comissão dos Combustíveis 
até o Ministério Público, acreditando que no máximo semana que vem será entregue o relatório final da referida 

CPI. EZEQUIEL BUENO: Saudou a presença do Subtenente José Wires França, desejando boa vinda, seu 
companheiro de farda, lembrando que elaboraram a lei 13.530/19, criando o Dia do Veterano Militar e das Forças 
Armadas, votado por unanimidade neste Plenário, e hoje, por questão da pandemia, não pode trazer vários 

veteranos nesta Casa para prestigiar o mesmo através da entrega de Moção de Aplauso. Ressaltou as necessidades 
de muitas demandas para a Polícia, lembrando viatura que foi atacada em Ipiranga, expondo a situação que anda 

quanto a segurança pública, pedindo ao Governador do Estado que olhe com carinho para a polícia, com mais 
estrutura e amparo. Citou que está lutando ainda com policiais da reserva quanto ao Projeto de Lei que está para 
ser votado a nível estadual, onde estão criando desconto para os mesmos, e está clamando aos Deputados 

Estaduais, para que prestem atenção nessa votação aos que já deram sua contribuição ao Paraná, retirando assim 
esse desconto pretendido. Cedeu aparte ao Vereador Sgt. Guiarone Júnior, dizendo que devem pedir prioridade 

ao Governo do Estado e Deputados para votarem em regime de urgência o PL 236, onde solicitam aos mesmos 
que cumpram a legislação em vigor, em que policiais aposentados até 2.019 tem direito adquirido à sua 
aposentadoria integral, pela contribuição durante os trinta a trinta e cinco anos, ressaltando que a oito anos os 

policiais militares não contam com reposição da data base e agora solicitam contribuição dos aposentados. O 
Vereador Pastor Ezequiel Bueno seguiu, comentando sobre a conquista do colégio cívico-militar recordando que 

oficializou o Ministro de Educação, Governador do Estado e Prefeito Municipal, onde está feliz com o anúncio 
pelo Senhor Governador Ratinho Júnior, quanto a instalação de quatro colégios na cidade. Falou da consulta 
pública que ocorrerá nos dias 27 e 28 para que os pais também se dirijam às escolas a fim de declararem se 

desejam ou não tais colégios para a cidade. Parabenizou governo do Estado, Poder Executivo, Deputados e 
Vereadores pela conquista. VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Para discorrer sobre fato ocorrido na região 

do Ouro Verde, dizendo que deixa escancarado como se encontra a situação da segurança pública na cidade, 
enquanto vê de dentro informações que a Guarda Municipal é proibida de ir para a área periférica, observa a 
verdadeira vulnerabilidade que tem nesses locais, ficando triste ainda ao receber ligação da Presidente da 

Associação de Moradores solicitando desculpas, ressaltando um cidadão que agora está preso, dizendo que deve 
ser ampliado não somente o efetivo da Guarda Municipal, como o orçamento, a elogiando por estar presente três 
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a quatro minutos após ter ocorrido o caso, detendo essa pessoa que estava portando uma pistola de uso restrito e 
que felizmente não tudo não passou apenas de um susto. Citou que sua agenda segue normalmente, como 
candidato postulante à Vice-Prefeito, com atenção às áreas periféricas, solicitando aos candidatos que estão nas 

ruas cuidado e atenção redobrada. Destacou a questão da vulnerabilidade que existe no Município em termos de 
segurança pública, sabendo que saiu boletim da Guarda Municipal, porém mencionando um repórter que estava 

divulgando esse antes de sua existência, registrando assim o seu lamento. O Vereador Sgt. Guiarone Júnior em 
aparte lembrou a prontidão da equipe da Guarda Municipal, salientando que Marcio Pauliki na época em que era 
Deputado Estadual encaminhou à mesma quatro módulos móveis que deveriam estar fazendo policiamento 

volante com motos nas periferias, indagando o motivo de estarem patrulhando somente a área central. Ressaltou 
o atentado de companheiros em Ipiranga, com perturbação do sossego, e bomba sendo jogada na viatura, 

causando grandes problemas e transtornos, ferindo companheiros de farda. Não havendo mais vereadores 
inscritos, anunciou-se a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 
PROJETO DE LEI Nº 251/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 42.000,00, 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, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, 
Maurício Silva, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, 
Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores George Luiz de Oliveira e Paulo Balansin. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 
350/20 (Vereadora Professora Rose), autoriza o Poder Executivo a instituir, no âmbito do Município de Ponta 

Grossa, a Campanha "Cabelos Solidários", conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências 
justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 
130/20 (Vereador Walter José de Souza - Valtão), promove alteração na Lei nº 8.431, de 29/12/2005, conforme 

especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 
Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone 

Júnior, Forenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Pietro Arnaud, Ricardo 
Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de 
Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira 

e Paulo Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 209/20 (Vereador Mingo Menezes), 
denomina de LUIZ CARLOS DE ALMEIDA a Rua 5 do Loteamento JARDIM IMPERIAL, Bairro Cará-Cará, 

nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de 
Oliveira e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 237/20 (Poder Executivo), declara a Utilidade Pública da 

Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Vovó Arinda Borato: 
APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira 

e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 244/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a alienar os 
imóveis que menciona, e dá outras providências: RETIRADO PARA VISTAS, por cinco dias, a pedido do 
Vereador Sgt. Guiarone Júnior, cuja solicitação verbal recebeu voto contrário do Vereador Vinícius Camargo, 

ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Paulo 
Balansin. Foram aprovadas as solicitações verbais dos Vereadores Ricardo Zampieri e Sgt. Guiarone Júnior, a 

fim de se ausentarem da presente sessão, em face de compromissos assumidos. PROJETO DE LEI Nº 254/20 
(Poder Executivo), 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 Ind ustrial Prefeito Cyro Martins: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo 
Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Florenal Silva, Jorge da 

Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Pietro Arnaud, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião 
Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas 
das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira, Sgt. Guiarone Júnior, Paulo Balansin e Ricardo Zampieri. 

PROJETO DE LEI Nº 259/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica: 
APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo 
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Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Florenal Silva, Jorge da 
Farmácia, Dr. Zeca, Maurício Silva, Pietro Arnaud, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, 
Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrado o voto contrário do Vereador Magno 

Zanellato, bem como as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira, Sgt. 
Guiarone Júnior, Paulo Balansin e Ricardo Zampieri. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moções nºs 571/20, do Vereador Vinícius Camargo; 572, 573, 574, 575, 576, 577/20, do Vereador Pastor 
Ezequiel Bueno e Indicações nºs 2069/20, do Vereador Florenal Silva; 2070/20, do Vereador Celso Cieslak; 
2071/20, do Vereador Dr. Zeca; 2072, 2074/20, do Vereador Jorge da Farmácia; 2073/20, do Vereador Magno 

Zanellato; 2075/20, do Vereador Dr. Zeca. Concluída a votação da Ordem do Dia e não havendo vereadores 
inscritos para o Pequeno Expediente, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o 

dia vinte e oito do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará 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 seis de outubro de dois mil e vinte. 
__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 26 de outubro de 2.020. 

 

Francine Bassani 

Estagiária do Setor Legislativo 

 


