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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 28/10/2020 

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 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 GERALDO STOCCO: relatou sobre o Prefeito Marcelo Rangel ter enviado o projeto referente 

aos salários dos estagiários voltarem ao normal, destacando que desde março estão buscando por isso, declarou 

que o projeto veio porque a partir de segunda-feira, salvo engano, irão utilizar ainda mais os serviços desses 

estagiários e afirmou que muitos estagiários foram mandados embora e muitos se manifestaram também. Cedeu 

a palavra ao Vereador Rudolf Polaco pontuou sobre os estagiários que o questionaram sobre o porquê dessa 

ausência de pagamento, realçando que em alguns momentos até tentaram jogar a responsabilidade para a 

Câmara Municipal, expôs que durante a pandemia muitos cargos comissionados subiram seus salários e 

salientou que não devem culpar os estagiários pela pandemia, pois eles são a mão de obra mais barata para a 

Prefeitura, além de serem muito qualificados. Cedeu a palavra ao Vereador Florenal que evidenciou que o 

Poder Executivo não funciona sem os estagiários, abordou sobre um de seus trabalhos, ressaltando que os 

estagiários prestam um excelente trabalho ao município e demonstrou não ser justo cortar os salários dos 

estagiários. Observou que a Câmara nunca se omitiu de votar, frisando que o projeto só chegou agora e citou 

sobre os cargos comissionados. O Vereador Geraldo Stocco enfatizou ficar feliz que agora alguns vereadores 

acabaram se manifestando, dispôs que desde de março alegou que o Prefeito mentia na rádio, ressaltando que 
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o Prefeito o bloqueou nas redes sociais por esse motivo, apontou sobre os cargos comissionados e comentou 

sobre o projeto em questão, realçando que já no próximo mês os estagiários irão receber os salários integrais. 

Cedeu a palavra ao Vereador Eduardo Kalinoski que pronunciou ver que o Prefeito não tem culhão, 

mencionou que essa matéria não é do legislativo, sendo totalmente do administrativo e ponderou que é esse 

tipo de coisa que o faz desgostar cada dia mais da política. O Vereador Geraldo Stocco comunicou que 

finalmente todos entenderam o que aconteceu e reforçou que no final a fiscalização valeu a pena e que os 

estagiários merecem esse salário.  

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: agradeceu a forma carinhosa que é recebido aonde quer que 

ele vá em nossa cidade, lembrou sobre quantas coisas pontuais e grandes conseguiu fazer durante esses anos e 

informou que ele criou o SAMU Animal, ressaltando ainda sobre a causa animal. Comunicou que há 3 anos 

doou uma ambulância para o Pronto Socorro, frisando que comprou com recursos de um evento que fez em 

nossa cidade, expôs que as coisas na Câmara são difíceis quando se é oposição ao Prefeito Marcelo Rangel e 

afirmou que a imprensa recebe dinheiro público para não falar mal de certas pessoas. Abordou sobre algumas 

pessoas da Câmara que não tem o que falar, já que não fizeram nada durante os 4 anos e declarou que foi ali 

para ser um vereador sério e responsável, destacando que os vereadores não podem fazer nada que gere custos 

ao município, tudo deve ser vindo do executivo. Pronunciou que o Prefeito e o Portal a Rede o bloquearam de 

suas redes sociais, mencionou sobre a família do Prefeito, realçando que trabalhou na Rádio Mundi e informou 

que o Prefeito e o Sandro Alex o processaram e ganharam dele 40 mil reais. Enfatizou que se mandaram matar 

o Márcio Pauliki ele não duvida que mandem matar ele também, salientou que está fazendo gravações e se 

acontecer alguma coisa a ele todos irão saber quem foi.  

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR DR. MAGNO: informou que ele e outros vereadores tiveram uma reunião com o SindServ, em 

relação a situação dos funcionários do Pronto Socorro e com a abertura dessa nova UPA, apontou sobre leis 

eleitorais, destacando que não se pode abrir uma UPA em período eleitoral e comunicou que irão tomar as 

devidas providencias, já que esse não é o momento indicado. Cedeu a palavra ao Vereador Felipe Passos que 

enfatizou que o Sindicato os procurou com dúvidas sobre quando terminaria essa nova UPA, expôs que 

conversou com um funcionário do Pronto Socorro que alegou que em 1 de novembro já é para estar 

funcionando, ponderou que lá ainda não é uma UPA, sendo apenas uma extensão do Pronto Socorro e se 

questionou sobre quando isso mudar como ficará a questão dos servidores. Cedeu a palavra ao Vereador 

Sargento Guiarone que abordou sobre essa questão dos funcionários. O Vereador Dr. Magno comentou sobre 

os adicionais desses servidores e os problemas com as leis nessa situação e dispôs ainda que estão 

encaminhando ofícios à Secretaria de Saúde e irão informar o Ministério Público também. Evidenciou que nos 

4 anos de mandato nós ficamos com dificuldades de médicos nos Postos de Saúde e pronunciou que o futuro 

Prefeito terá um grande problema com essa UPA do jeito que está sendo feita agora. Cedeu a palavra ao 

Vereador Valtão que registrou já ter se manifestado de que o lugar é inapropriado para uma nova UPA, pois 

não existe estacionamento lá.  

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: afirmou que inaugurar uma nova UPA, 15 dias antes das eleições, 

é politicagem, realçando ser isso uma vergonha, pontuou sobre uma lei que não se enquadra na UPA e assim 

os funcionários irão perder os 25% de adicionais dos seus salários e comunicou ainda sobre inaugurarem sem 

acabar a obra. Cedeu a palavra ao Vereador Dr. Zeca que comentou sobre a UPA, declarou que o que está 

acontecendo é uma brincadeira com a saúde pública de Ponta Grossa e dispôs acreditar que o que está 

acontecendo poderia até dar improbidade administrativa ao Prefeito Marcelo Rangel. Enfatizou que assim 

vemos a má intenção do Prefeito e o engano à população, esclareceu que uma UPA é algo completamente 

distinto do que estão fazendo e salientou que é uma irresponsabilidade que está acontecendo e que vai gerar 

muito caos, pois as pessoas irão sofrer muito mais do que já estão sofrendo. O Vereador Jorge da Farmácia 

reiterou a fala do Vereador Dr. Zeca, frisando que ele é uma pessoa que atende a população todo dia e que 

conhece o que está alegando, repudiou a atitude da Secretaria de Saúde ao fazer coisas eleitoreiras e mencionou 

que o Ministério Público deve saber dessa baixaria que está acontecendo. Cedeu a palavra ao Vereador Pietro 

Arnaud que relatou sobre o raio x que pode perder sua garantia se for tirado do lugar. O Vereador Jorge da 

Farmácia ponderou que se fosse em outro momento até seria considerável, porém, poucos dias antes da eleição 
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não dá, demonstrou que tiveram 4 anos para abrir uma UPA e agora querem abrir ainda em um lugar errado e 

observou que a outra gestão, seja quem for, vai ter que concertar, destacando que quem sofrerá também são os 

profissionais da saúde. Registrou que está junto com o Sindicato e os profissionais da saúde, pronunciou que 

isso é uma coisa séria, ressaltando ser dinheiro público que está sendo investido e irá enganar o povo que já 

está sofrendo e concluindo sua fala, lamentou ter que ir a Tribuna para fazer uma denúncia tão grave, pois é 

crime o que estão fazendo com o dinheiro público em Ponta Grossa. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: cumprimentou todos os servidores públicos municipais pela passagem da 

comemoração do dia deles, que é hoje, destacando que são eles que estão sustentando a administração pública 

nesse momento tão difícil da pandemia e cumprimentou também os servidores da Câmara. Informou que 

conversou com algumas enfermeiras que cuidam das unidades básicas de saúde, ressaltando que elas estão 

sobrecarregadas e cansadas de ouvirem promessas, pontuou sobre as dívidas da nossa cidade que não foram 

pagas e declarou que os servidores precisam de valorização. Registrou que ele é bem recebido em todos os 

lugares de Ponta Grossa, frisando que andam pela cidade recebendo abraços das pessoas, evidenciou que as 

pessoas os recebem em suas casas porque as pessoas são iguais a eles e eles são de verdade, abordou sobre 

corrupção na política e desejou um grande abraço a todos os servidores. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: parabenizou todos os funcionários públicos pelo dia deles, em especial 

aos da Câmara, comentou sobre as escolas cívico militares, destacando as escolas que aderiram a isso e 

comunicou que não foi fácil para trazer isso a Ponta Grossa e agora os pais dos alunos precisam ir a essas 

escolas e darem seus votos, frisando que a votação é para decidirem se aceitam ou não a escola cívico militar. 

Apontou sobre as aulas de civismo, onde os alunos devem aprender a respeitar o professor, afirmou que quem 

deve dar educação são os pais e não os professores, mas a escola cívico militar vem para apoiar isso e declarou 

que moramos em um Brasil conservador, em uma cidade conservadora, que preserva os conceitos de família. 

Deixou claro que é apoiador desses colégios e acredita ser um sonho para nossa cidade ter escolas desse 

patamar. Cedeu a palavra ao Vereador Celso Cieslak que parabenizou o Governador e pontuou sobre os 

colégios cívico militar, ressaltando que é outra visão de trabalho. O Vereador Pastor Ezequiel também 

parabenizou o Governador, realçando que também deve haver a participação da Prefeitura e da Câmara 

apoiando isso. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que ponderou não ser contra esses colégios militares, mas 

mencionou que tem outra visão, relatou sobre o tempo que estudava e observou que não podemos ver a escola 

militar como salvação, pois assim dá a impressão que as outras escolas não tem mais jeito. Registrou que 

precisamos valorizar as outras escolas também e pronunciou que o ECA deve ser revisto, pois com ele foi dado 

muita liberdade para os jovens. O Vereador Pastor Ezequiel abordou sobre o ECA, destacando que ele é mal 

interpretado, citou sobre bater em crianças, evidenciando que o pai deve educar seus filhos sim, salientou que 

antes o aluno respeitava o professor, hoje não mais, e dispôs que junto deve haver um policial para ajudar nisso. 

Reforçou que votou no Bolsonaro e que os governos anteriores acabaram com a educação no Brasil, ressaltando 

que por isso precisam existir as escolas cívico militares, não desmerecendo as outras escolas. 
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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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 260/2020: 

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. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR MINGO MENEZES 

Projeto de Lei Ordinária nº 209/2020: 

Denomina de LUIZ CARLOS DE ALMEIDA a Rua nº 05 do Loteamento Jardim Imperial, Bairro Cará-Cará, 

nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 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. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 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.  

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 259/2020: 

Altera a Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 22/2020: 

Autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula nº 32.868, 

do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

 

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA, de autoria dos Vereadores Sgt. Guiarone Júnior e Celso 

Cieslak 

PARECERES:  CLJR     - Contrário (Rejeitado em 05/10/20) 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

Projeto de Lei Ordinária nº 214/2020: 

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

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

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

 

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

                        COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                        CSAS     - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

SUBEMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO GERAL DA CLJR, de autoria dos Vereadores 

Maurício Silva e Magno Zanellato 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CSAS     - Favorável 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 233/2020: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial à Indústria Petroquímica 

Apollo Ltda., conforme especifica. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MINGO MENEZES 

Projeto de Lei Ordinária nº 236/2020: 

Institui o “Dia Municipal do Motociclista Profissional - Motoboy”, a ser comemorado anualmente em 05 de 

novembro, e dá outras providências. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO  

ORDEM DO DIA 28/10/2020 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  

 

EM REGIME DE URGÊNCIA  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO  
 

DO PODER EXECUTIVO  

Projeto de Lei Ordinária nº 260/2020:  

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.  

 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade  

                         CFOF - Favorável  

                         COSPTTMUA - Favorável  

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 578/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Padre Glauco de Camargo Pinto pela sua perseverança em atender seu chamado sacerdotal na 

cidade de Ponta Grossa. 

 

Nº 579/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO,  

MOÇÃO DE APELO 
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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. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 2 

FELIPE PASSOS: 1 
VINICIUS CAMARGO: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 2076/2020 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 ”MELHORIA DE VIA” na Rua Major Nabuo Oba- Uvaranas, nesta. 

 

Nº 2077/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico  à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento  

interno, após a manifestação  do  Soberano Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito 

Municipal  a  sugestão  de  providências  objetivando  os  reparos  e  manutenções  na  Rua: Ambar - Vila 31 

de Março - Bairro Neves - Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 2078/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico  à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento  

interno, após a manifestação  do  Soberano Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito 

Municipal  a  sugestão  de  providências  objetivando  os  reparos  e  manutenções  na  Rua: Andorinhas - Vila  

Borato - Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 2079/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico  à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento  

interno, após a manifestação  do  Soberano Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito 

Municipal  a  sugestão  de  providências  objetivando  os  reparos  e  manutenções  na  Rua: Azaleia - Vila  

Santa Paula - Contorno, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 4 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 
CELSO CIESLAK: 3 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 27 de outubro de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comentou sobre as decisões do Prefeito Marcelo Rangel, 

destacando o toque de recolher e afirmou ainda que o Prefeito quebrou muitos empresários da nossa cidade. 
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Abordou sobre a Agência do Trabalhador, citou sobre o Jocelito Canto e comunicou que diminuir o horário do 

comércio foi um crime. Ponderou que as pessoas já estavam morrendo todos os dias por conta dessa 

administração criminosa que não faz o que tinha que fazer pela saúde e se questionou sobre o que esperar desse 

Governo de Marcelo Rangel e Elizabeth Schmidt, realçando que só irá mudar as funções. Evidenciou que o 

Prefeito não está indo trabalhar porque fica fazendo campanha para sua candidata a Prefeita e registrou que o 

Prefeito ou Prefeita de Ponta Grossa precisa ser uma pessoa que realmente saiba administrar e não sirva somente 

para fazer papel de marionete. 

VEREADORA PROFESSORA ROSE: abordou sobre o dia do servidor público e os parabenizou. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: pronunciou que todos os candidatos a eleição tomem cuidado com o 

que escrevem ou falam, cuidado esse que muitas vezes o Prefeito Marcelo Rangel não tem. Relatou sobre a 

resposta que o Prefeito publicou em suas redes sociais, referente a campanha que o vereador está e afirmou ser 

vergonhoso isso, mas acontece para quem fala sem pensar. Comentou sobre as escolas cívico militares, 

ressaltando ser um grande projeto do Governo Bolsonaro, o qual estão profundamente alinhados e observou que 

o ambiente dessas escolas é muito tranquilo e acima de tudo respeitoso, com hierarquia. Concluindo sua fala, 

pontuou sobre os militantes de esquerda que estão espalhando fake news por aí.  

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

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

uniao=28/10/2020&tpReuniao=2&dsVerbete= 

ATA DA TRECENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

LEGISLATURA) 

Aos vinte e oito 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 a ausência justificada do Vereador Paulo Balansin, estando presentes 

os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

Geraldo Stocco, George Luiz de Oliveira, 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 95/20 (Projeto de Lei nº 267/20, 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$ 90.000,00, e dá outras providências. Of. nº 2233/20-GP, 

solicitando a dilação do prazo para prestar atendimento às informações solicitadas através do Requerimento nº 

362/20, por um período de trinta dias. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO 

VEREADOR FLORENAL SILVA - Projeto de Lei nº 265/20, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta 

Grossa ao Senhor LUIZ WALTER ZANON. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Projeto de Lei nº 

266/20, promove alterações na Lei nº 12.428, de 28/12/2015, conforme especifica. DO VEREADOR PAULO 

BALANSIN - Requerimento nº 373/20, solicitando a justificativa de sua ausência na presente sessão (28/10/20), 

em função de estar em consulta médica. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o presente requerimento. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA - Moção de Apelo nº 580/20, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que determine com urgência melhorias  e 

a construção de um banheiro público no cemitério localizado no Passo do Pupo, distrito de Itaiacoca. DO 

VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Aplauso nº 581/20, à empresa TURBO DIESEL 

BOMBAS INJETORAS, inscrita no CNPJ nº 77.782.464/0001-21, na pessoa do seu proprietário PAULO 

KEMPA , por desenvolver com excelência suas atividades comerciais há mais de 40 anos em nosso município. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 582/20, dirigida ao Excelentíssimo Senhor 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para que, mediante 
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contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, disponibilize a entrega domiciliar de 

correspondências e encomendas nos residenciais Londres, Panamá, Costa Rica 1, 2 e 3. DO VEREADOR 

PIETRO ARNAUD - Moção de Aplauso nº 583/20, o vereador infra-assinado, em consonância com o disposto 

nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno, requer à Mesa Executiva, após manifestação do Soberano Plenário, 

seja enviada a presente MOÇÃO DE APLAUSO à Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR de 

Ponta Grossa, pelo projeto de ventilação não invasiva, desenvolvido para auxiliar na ventilação pulmonar e bem-

estar de pessoas com problemas respiratórios derivados da COVID-19. Finda a leitura do Expediente, o Senhor 

Presidente anunciou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR GERALDO STOCCO, em 

inscrição preferencial: Discorreu em torno do Projeto de Lei nº 260/20, que 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, comemorando o encaminhamento da matéria na Casa, pelo Senhor Prefeito Municipal, o qual faz 

voltar ao normal os salários de estagiários e estagiárias da Prefeitura, onde desde março vem batalhando em prol 

desse assunto. Rudolf Polaco, em aparte, ressaltou os questionamentos dos estagiários e estagiárias, das razões 

do corte de seus vencimentos, deixando claro que durante o período de pandemia foram elevados os valores de 

muitos cargos comissionados, não culpando assim aqueles profissionais em face da pandemia, os quais tem mão 

de obra qualificada. Ainda em aparte, Florenal Silva colocou que a máquina pública e Poder Executivo não 

funciona sem os estagiários, lembrando dos serviços que prestaram enquanto foi diretor da Praça de Atendimento 

por quatro anos, não entendendo justo no momento de pandemia cortar o salário dos mesmos. Também em 

aparte, o Vereador Eduardo Kalinoski, disse que em seu ver o Prefeito não tem competência, entendendo que só 

existe uma situação ao fato do mesmo haver encaminhado a matéria na Casa: para tirar de sua responsabilidade, 

jogando aos ombros deste Legislativo, destacando ainda ser proposição inerente do Poder Executivo, lembrando 

que os estagiários são regidos por contrato, não existindo situação em pagar menos seus vencimentos em função 

de pandemia, cujo projeto veio agora, por ser período eleitoral, para fazer média com essa classe. VEREADOR 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: "Senhores Vereadores, Vereadora Professora Rose, Vereador Mainardes que 

ocupa a presidência neste momento. Bom, primeiro quero, já que nossa sessão é transmitida pelas redes sociais, 

quero agradecer a forma carinhosa a qual eu tenho sido recebido aonde quer que eu vá nesta cidade. Chega a ser 

emocionante a forma que as pessoas nos recebem e quanta coisa pontual nós conseguimos fazer ao longo desse 

tempo e quantas coisas grandes também nós conseguimos fazer ao longo desse tempo. Criamos o SAMU 

ANIMAL, enquanto o prefeito fala, fala, fala e na campanha até lambia a boca de cachorro, até hoje não fez 

absolutamente nada pela causa animal, pelo contrário, pelo contrário, acabou com muita coisa que existia: 

castração, quase zero. Então o problema cada vez aumenta mais, porque talvez o prefeito não saiba, mas um cão 

exemplar feminino, a cachorrinha a cadelinha como se diz dá até trinta e seis filhotes por ano, então imaginem 

que é um problema social muito grave e o SAMU tem atendido diversas situações de socorro, cães atropelados, 

gatos também. Dias desses fomos ver uma outra questão que era função da Prefeitura e a lei não é cumprida, 

tinha um cavalo morrendo numa das regiões da cidade e nós não vimos ninguém da prefeitura tentar fazer alguma 

coisa. Nós, eu confesso, não tínhamos estrutura para resolver o problema naquele momento. Então nós estamos 

correndo a cidade com o SAMU ANIMAL, nós estamos fazendo o nosso trabalho social, além disso, eu a três 

anos atrás doei uma ambulância também para o Pronto Socorro, de modo que essa ambulância, ou melhor, a 

minha idéia quando passei a ambulância, de documentação, eu comprei com recursos de um evento meu aqui 

em Ponta Grossa e essa ambulância foi doada para que as pessoas que não tem como ir embora de madrugada lá 

do Pronto Socorro, essa ambulância não era para ir buscar ninguém, é para levar a pessoa para casa. Aquela 

pessoa que tomou uma medicação e é liberada por volta de uma hora, duas horas na madrugada, a pessoa não 

precisa ficar lá não, naquelas macas horríveis que tem no Pronto Socorro, naquelas cadeiras muitas vezes 

rasgadas lá do Pronto Socorro também. Então nós procuramos fazer alguma coisa, porque eu confesso, aqui 

dentro da Câmara Municipal as coisas são difíceis. São difíceis sobretudo quando você é oposição ao prefeito. 

Quando você tem a personalidade de mesmo tendo ajudado a eleger o atual prefeito em sua primeira eleição, 

mas a sua arrogância, a sua prepotência não me permitiu mais estar com ele e aí estamos a quase oito anos 

fazendo essa oposição equilibrada, fazendo denúncia, infelizmente grande parte da imprensa não mostra porque 

recebe dinheiro público para não falar o que a oposição fala. Recebe dinheiro público para falar bem do prefeito, 

é uma imoralidade sem precedentes, aí a prefeitura tem sei lá quantos exemplares de jornal, a câmara também. 
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Papel, eu desconheço quem leia jornal hoje, eu desconheço, a não ser alguns vizinhos que já tem mais de noventa 

anos, eles lêem o jornal lá. A minha mãe usa para amadurar abacate, agora jornal de papel, é só um pretexto para 

dar dinheiro para esses blogs ordinários que eu já falei que existem em Ponta Grossa. Bom, quero falar que 

infelizmente essas coisas nós só podemos falar aqui na Tribuna da Casa, não tem outro lugar a não ser aqui e nas 

nossas redes sociais, não sei se os senhores e as senhoras perceberam, mas eu estou fazendo uma prestação de 

contas que convenhamos vários aqui não tem o que subir nessa Tribuna e falar nada, vários. Não quero apontar 

ninguém, mas tem vários. Que não tem o que falar, não fez nada, não fiz nada, passei pela câmara, fiquei quatro 

anos lá e não fiz nada. Eu não vim aqui para passar um verão, eu vim aqui para ser um vereador sério, 

responsável, hoje eu estou experiente, mais experiente, sei, conheço o orçamento da prefeitura, sei tudo que pode 

e o que não pode ser feito, até onde vai os nossos limites. Aí quando apresenta alguém um projeto aqui na câmara 

que vai aumentar o salário de alguém pode ter certeza, se partir daqui é demagogia, porque tem que partir de lá 

para cá. Nós não podemos fazer nada que onere o Município, ou seja, nenhuma ação dos vereadores pode dar 

algum tipo de custo, nem que seja de um real. Nós temos que fazer aquilo que não dá custo. São leis, adaptação 

de leis, atualização de leis, várias situações que são inerentes ao nosso cargo, que graças a Deus eu sempre 

cumpri, sempre. Sempre cumpri, cumpro com muito amor por essa cidade, eu nasci aqui, ano que vem eu vou 

fazer cinqüenta anos e eu não posso senhoras e senhores olhar para trás, o tempo passa muito rápido, isso que eu 

vou falar é muito sério, do fundo do meu coração, acreditem. Eu não vou chorar aqui igual algum fala na televisão 

para comover, eu não. Mas eu digo a vocês com todo o sentimento, que no auge da minha vida pública que eu 

considero que estou com experiência, são cinqüenta anos dedicados às questões sociais da cidade e eu 

sinceramente não quero olhar par trás senhoras e senhores, quando eu tiver com setenta, setenta e cinco, Deus 

me permita chegar nessa idade, meu pai tem oitenta anos e mora comigo, a minha mãe também eu cuido dela, 

mora a uma quadra e meia da minha casa, ela tem setenta e dois. Então, Senhoras e Senhores, eu conto para a 

minha mãe o que eu faço, ela me beija, ela diz parabéns filho. Ela gosta. O meu pai a mesma coisa, ele fica com 

orgulho e é isso que nós temos que procurar, legado, porque é como eu disse eu não quero olhar para trás e falar 

tive a faca e o queijo na mão. Poderia ter ajudado tanta gente, poderia ter ajudado a transformar a vida de tanta 

gente e eu não tive coragem porque me troquei por isso ou por aquilo. Então eu quero dizer aos senhores que eu 

nunca me troquei por absolutamente nada. Dia desses o prefeito me atacou nas suas redes sociais, porém me 

bloqueou porque é covarde, me bloqueou. Eu não posso comentar nas redes sociais. Assim como o Portal A 

Rede me bloqueou. Assim  como o Sassá também me bloqueou. O Diário dos Campos não me bloqueou. As 

notícias que nós mandamos para a RPC que gosta tanto de carnaval, nem retorno a gente tem, de coisas inerentes 

ao município, não trabalhos individuais de nenhum vereador, que fique bem claro. Então o que eu queria dizer 

aqui Senhoras e Senhores, é que fiquei preocupado com o que eu ouvi hoje a respeito da família do Prefeito 

Marcelo, eu quero dar o meu testemunho aqui, porque na época eu era funcionário da rádio, eu era, eu estava lá, 

eu vi o que aconteceu lá e o Deputado Plauto fala que a Rádio Mundial foi roubada, ele fala, ele fala, não sou eu 

que estou falando, o Deputado Plauto fala que a rádio foi surrupiada do Masini. Só não contaram que o Masini 

entrou lá com um revólver para tentar matar o dono da rádio, isso ninguém contou, mas eu estava lá, eu trabalhava 

lá, isso foi em mil, novecentos e oitenta e sete. A gente, quando comecei na rádio eu falava assim olha: nove 

horas da manhã, Rádio Mundial, transmitindo em caráter experimental. Nem tinha propaganda e eu já trabalhava 

na Rádio Mundi. Eu conheci esses dois meninos arrogantes e prepotentes já a bastante tempo. Hoje eles me 

processaram, ganharam quarenta mil de mim na justiça, ganharam de mim quarenta mil na justiça, estavam até 

fazendo planos o que queriam fazer com o dinheiro. Mas em Curitiba né, sete a zero, muito obrigado, vencemos, 

não devemos um real e ainda o moço teve que pagar sucumbência, trinta por cento do valor da ação, doze mil 

reais. Então o tiro sai pela culatra, me ataca, a resposta vem rápida. Então eu quero deixar muito claro que eu 

tenho vergonha do que está acontecendo, essa situação da Rádio Mundial que vai vir à tona, não sou eu que vou 

falar disso, mas ouvi, eu sei tudo, tudo o que aconteceu. Até estou gravando hoje em casa, porque se mandarem 

matar Marcio Pauliki, eu não duvido que mandem matar eu também. Então estou gravando, colocando num 

lugar, porque se acontecer alguma coisa os senhores vão saber que foi essa gente aqui do lado. Muito obrigado". 

VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Relatou reunião com o SINDISERV, junto aos Vereadores Pietro 

Arnaud, Ricardo Zampieri, Sgt. Guiarone Junior e assessora do Vereador Vinícius Camargo, trazendo à 

discussão aos que estiveram impossibilitados de participar, com relação a servidores do Pronto Socorro 
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Municipal, e com abertura de nova UPA, dizendo que em véspera de eleições existem leis eleitorais que impedem 

a inauguração de tais próprios, porém está sendo anunciado a todo o momento em televisão, contendo ainda 

placa defronte a antiga Maternidade Santana, anunciando a instalação futura da mesma. Nesse sentido informou 

que irá tomar as devidas providências, colocando que a saúde pública ficou caótica por quatro anos e a dois 

meses de se concluir o mandato, fala-se em inauguração de UPA, que eleitoralmente é impedida. O Vereador 

Felipe Passos o aparteou dizendo que foi procurado pelo Sindicato, onde tinham diversas dúvidas de quando a 

mesma seria terminada e quando seria inaugurada, onde conversando com uma funcionária do PSM  a mesma 

confirmou que no dia primeiro de novembro já estaria funcionando, entendendo ser situação constrangedora para 

muitos servidores, comentando sobre os vinte e cinco por cento de adicional aos que estariam sendo transferidos 

para a mesma, sabendo que não se trata de UPA ainda, sendo então um PAC - extensão do Pronto Socorro, até 

que se cumpra toda a burocracia, indagando que depois, como que ficam tais servidores. Também o Vereador 

Sgt. Guiarone Júnior, em aparte, endossou as palavras do Vereador Felipe Passos, ressaltando haver discutido 

na reunião do SINDISERV a questão dos vinte e cinco por cento que os funcionários da área da saúde recebem, 

onde a lei municipal contempla funcionários do Pronto Socorro Municipal e Hospital da Criança, não estando 

contempladas as UPAS, também somando com essa preocupação, ressaltando até porque existe lei federal que 

proíbe reajuste ou qualquer alteração salarial até o final de 2.021. Retomando a palavra, o Vereador Magno 

Zanellato confirmou que até 2.021, nenhum servidor municipal, estadual e federal não deverá ter algum reajuste 

de vencimentos, criando problema para servidores, onde inicialmente alguns teriam interesse em fazer 

transferência espontânea para trabalhar em UPA, desde que mantivessem tal questão salarial. Como o Município 

não garantiu tal situação e não se conseguiu a quantidade de servidores necessários, agora está sendo feita tal 

seleção de funcionários de maneira impositiva. Está encaminhando ofício à Secretaria de Saúde, como membro 

da Comissão de Saúde, e mais que isso, irá informar ao Ministério Público com relação à esse assunto. Ainda 

em aparte, o Vereador Valtão lembrou já ter se manifestado nesta Casa, expondo que o local é inapropriado para 

instalação de nova UPA, entendendo necessária em Uvaranas, Oficinas, onde foi fechada uma ao lado do 

Hospital Pronto Socorro Municipal, existindo o Hospital Unimed e Inovare, não contendo local de 

estacionamento para essa nova unidade - concluiu ser totalmente contra abrir UPA naquele local. VEREADOR 

JORGE DA FARMÁCIA: Também comentou a respeito da notícia de inauguração de nova UPA na cidade, 

atribuindo como politicagem o fato de se ocorrer quinze dias antes da eleição, considerando uma vergonha. 

Ressaltou que os profissionais irão perder vinte e cinco por cento em função da existência de lei federal dispondo 

sobre vencimentos de servidores que prestarão serviços à mesma. Criticou o fato de vir inaugurar sem ter acabado 

a obra. Dr. Zeca aparteou, dizendo ser uma mentira, explicando que UPA são aos moldes da existente no Santa 

Paula, mantida pelo Governo Federal, enquanto que a pretendida, disse se tratar de um PA - Pronto Atendimento, 

onde os pacientes tem que ir ao local para ser atendidos e se necessitar de raio X terão que pegar veículo para se 

deslocar até o Pronto Socorro Municipal, "isso aí se tornou já uma chacota, isso é ridículo o que está acontecendo, 

eles estão fazendo na verdade uma mentira, transformando um local que era um hospital num Pronto 

Atendimento, dizendo que é uma UPA". Informou ainda que a partir do dia três de novembro irão ser abertos 

todos os postos de saúde, onde causará grande confusão, em face de existir uma população que esta com as 

consultas todas represadas, entendendo ser caso de polícia o que estão fazendo. O Vereador Jorge da Farmácia 

retomou seu pronunciamento, manifestando repúdio à essa atitude da Secretaria de Saúde, de se fazer coisa 

eleitoreira. Pietro, em aparte, ressaltou que o raio x pode perder a garantia se for retirado do lugar, chamando 

atenção da Comissão de Saúde com relação a isso. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Cumprimentou, na pessoa 

de Roberto Ferensoviz, todos os estimados servidores públicos municipais, pela passagem de seu dia nesta data, 

ressaltando que são os mesmos que sustentam a administração pública nesse momento de pandemia, citando 

haver recebido mensagem de Leovanir Martins na parte da manhã, falando sobre essa atividade importante. 

Cumprimentou aos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal, dizendo que dão corpo na estrutura, correndo 

com documentação, enquanto os agentes políticos "passam" e os mesmos sempre estão por aqui. Manifestou que 

as enfermeiras estão cuidando das unidades básicas sobrecarregadas, cansadas de ouvir promessas a séculos dos 

atuais e outros administradores que passaram, ressaltando que cuidam de toda a estrutura administrativa, estando 

assoberbadas de trabalho. Colocou ainda a existência de herança de setenta e três milhões a título de precatórios 

a serem pagos, decorrentes de descumprimento de leis trabalhistas por parte do Prefeito Municipal Pedro 
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Wosgrau Filho e vinte e seis milhões de reais de dívidas que não foram pagas, as quais terão que ser cumpridas 

pelo próximo administrador, resultado do des-compromisso do prefeito atual Marcelo Rangel, sendo um grande 

desafio. Concluiu cumprimentando a todos os servidores públicos. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO: Parabenizou a todos os funcionários públicos, em especial os desta Casa, efetivos, assessores e aos que 

estão na labuta, além dos integrantes das forças de segurança, educadores, da área de saúde. Comentou sobre as 

escolas cívico militares anunciadas para nossa cidade, ressaltando a necessidade das pessoas se dirigirem às 

unidades Dr. Collares, Antonio Sampaio, José Elias da Rocha e Frei Doroteu para que manifestem o anseio das 

mesmas para a cidade, destacando que lá estarão professores da educação civil, também a Polícia Militar, dando 

amparo às mesmas, que contará com aula de civismo. Cedeu aparte ao Vereador Celso Cieslak, parabenizando 

ao Governador do Estado, dizendo ser quatro colégios que poderão se transformar em escola cívico militar na 

cidade, sendo outra visão de trabalho, criando bons profissionais em todas as áreas inclusive para os pais. 

Vereador Valtão, também em aparte, disse ter outra visão, lembrando que estudou no Colégio São Luiz, em 

1972, onde entravam em forma, cantavam os hinos nacional e de Ponta Grossa, tinham disciplinas de EMC, 

OSPB, agora não pode ver que a escola militar poderia ser a salvação, dando a impressão que as outras escolas 

hoje não tem mais jeito. Entende que precisa dar essa liberdade para outras escolas exercerem essa função, apesar 

de ser favorável às escolas militares. Foram aprovadas as solicitações verbais dos Vereadores Maurício Silva e 

Pietro Arnaud, a fim de se ausentarem da presente sessão, em razão de compromissos assumidos. Finda a 

Comunicação Parlamentar, anunciou-se a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA 

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 Kalionski, Pastor Ezequiel 

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

Farmácia, Dr. Zeca, 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 Maurício Silva, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 260/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a pagar 

integralmente a bolsa de estudos aos estagiários do Poder Executivo durante a pandemia provada pelo vírus 

SARS-Cov-2, 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, 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 Maurício 

Silva, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 209/20 (Vereador 

Mingo Menezes), denomina de LUIZ CARLOS DE ALMEIDA a Rua nº 05 do Loteamento Jardim Imperial, 

Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Maurício Silva, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. 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 

Maurício Silva, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. 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 Industrial Prefeito Cyro Martins: 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, 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 Maurício Silva, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. 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 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, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes 



 

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

 

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

votações dos Vereadores Maurício Silva, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 22/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de 

alienação do imóvel objeto da matrícula nº 32.868, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta 

Grossa: 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, 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 Maurício Silva, Paulo Balansin e Pietro 

Arnaud. EMENDA MODIFICATIVA, de autoria dos Vereadores Sgt. Guiarone Júnior e Celso Cieslak: 

APROVADA, 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, 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 Maurício Silva, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. PROJETO 

DE LEI Nº 214/20 (Vereador Magno Zanellato), dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais públicos e privados 

a proceder o registro e comunicação imediata do nascimento de crianças com Síndrome de Down às instituições 

e associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no Município de Ponta 

Grossa: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Maurício Silva, Paulo Balansin e Pietro 

Arnaud. SUBEMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO GERAL DA CLJR, de autoria dos Vereadores 

Maurício Silva e Magno Zanellato: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Maurício Silva, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. PROJETO DE LEI Nº 233/20 (Poder Executivo), 

autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial à Indústria Petroquímica 

Apollo Ltda., 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, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. 

Ficam registrados: o voto favorável do Vereador Sebastião Mainardes Júnior, em face de haver ocorrido falha 

técnica no sistema de votação digital, assim também as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Maurício Silva, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. PROJETO DE LEI Nº 236/20 (Vereador Mingo Menezes), 

institui o "Dia Municipal do Motociclista Profissional - Motoboy", a ser comemorado anualmente em 05 de 

novembro, e dá outras providências: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação da Comissão de 

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

Maurício Silva, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções 

nºs 578/20, do Vereador Felipe Passos; 579/20, do Vereador Vinícius Camargo e Indicações nºs 2076/20, do 

Vereador Jorge da Farmácia; 2077, 2078, 2079/20, do Vereador Celso Cieslak. Manifestaram-se em Questão de 

Ordem os Vereadores Divo, para registrar a presença do Professor Canabarro na galeria, sendo referendado pelos 

Vereadores George Luiz de Oliveira, Rudolf Polaco e Celso Cieslak, ressaltando o trabalho social realizado pelo 

mesmo. Sgt. Guairone Júnior, solicitando a inclusão do Projeto de Lei nº 332/19, na Ordem do Dia, tendo sido 

informado que ainda não se encontra revestido dos pareceres das Comissões Competentes. O Senhor Presidente 

colocou em apreciação do Soberano Plenário, tendo sido aprovado pedido para a realização de Sessão 

Extraordinária ainda nesta data, a fim de apreciar em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 260/20, ficando 

transferida para a mesma a utilização da palavra no Pequeno Expediente. Não havendo mais assuntos a tratar, 

encerrou a presente sessão. 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 oito de outubro de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

LEGISLATURA) 

               Aos vinte e oito 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 ainda 

parte da Mesa dos Trabalhos os Vereadores Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente e José Carlo S. Raad 

"Dr. Zeca" - Terceiro Secretário, com as ausências justificadas dos Vereadores Paulo Balansin, Maurício Silva 

e Pietro Arnaud, 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, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - 

Valtão. Abertos os trabalhos, não havendo expediente a ser lido e não estando nenhum vereador inscrito para a 

Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 260/20 (Poder Executivo), 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: 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, 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 Maurício 

Silva, Paulo Balansin e Pietro Arnaud. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente abriu 

inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, tendo se manifestado os Vereadores GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA, para falar em nome dos pequenos empresários, dizendo que de forma irresponsável o Senhor 

Prefeito Municipal assinou decretos de estado de calamidade pública, realizando toque de recolher na cidade, 

considerando inconstitucional, e com essa atitude veio a  causar quebradeira a muitos empreendedores que 

fecharam as portas, onde todo o dia a Agência do Trabalhador - cujo diretor é candidato à Vereador, por 

imposição do próprio mandatário para fazer chapa a fim de eleger políticos que deseja e assim poder escapar de 

problemas futuros, dando certeza que esse ultrapassou o limite do bom senso em muitas de suas ações. Indagou 

porque pode se votar das sete as dez da manhã, enquanto o comércio impedido de abrir as portas. Disse que a 

qualquer custo desejam vencer a eleição, através da candidatura de sua vice-prefeita. VEREADORA 

PROFESSORA ROSE: Para saudar a todos os servidores, parabenizando-os pela passagem do Dia do Servidor 

Público, ressaltando o comprometimento e postura ética pelo exercício dos mesmos na função pública, 

estendendo aos servidores desta Casa, aos lotados no Poder Executivo e de modo especial seus colegas da 

Secretaria Municipal de Educação, deixando registrado seu reconhecimento aos mesmos, ressaltando que com 

seu trabalho digno, fazem diferença na vida da população pontagrossense. O Senhor Presidente também deixou 

registrado seu reconhecimento ao servidor público municipal, especialmente aos que trabalham nesta Casa de 

Leis. VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Para comentar a respeito da importância e cuidado com que os 

candidatos escrevem nas redes sociais, lembrando que o Senhor Prefeito Municipal teve que divulgar 

judicialmente nota de resposta em relação à sua chapa no Facebook, dizendo ser vexatório e vergonhoso. 

Comentou a respeito das escolas cívico militares que estão sendo discutidas na rede estadual de ensino e em 

nossa cidade, considerando grande projeto do Governo Bolsonaro, ao qual está profundamente alinhado, estando 

sendo implementado no Paraná pelo Governador Ratinho, que é também alinhado ao governo federal, em várias 

escolas, estando sendo contempladas quatro instituições de ensino rede estadual, se posicionando favorável, onde 

estão ouvido os pais sobre essa preferência. Criticou aos militantes de esquerda, que contrataram carros de sons 

para espalhar fake news tentando convencer as pessoas do contrário, mas mais uma vez disse ser sem sucesso, 

citando que a maioria das escolas se coloca favorável em relação a isso, implementando o civismo e patriotismo 

dentro das instituições de ensino, tendo projetos para que futuramente possam implementar ainda na cidade ou 

em contra-turno ou outra modalidade. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para o dia quatro de novembro, quarta-feira, no horário 

regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu Vereador Florenal 
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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 oito de outubro de dois mil e vinte.   

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 28 de outubro de 2.020. 

 

Francine Bassani 

Estagiária do Setor Legislativo 

 


