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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 04/11/2020 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK   

DANIEL MILLA   

DIVO   

MINGO   

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

Representante dos pais e professores dos colégios privados de Ponta Grossa utilizou a Tribuna.  

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: solicitou ao Governo do Estado e toda a equipe da Assembleia 

Legislativa para que aprovem o regime de urgência da PL, que é relacionada aos salários dos militares, afirmou 

que é uma vergonha o que o Governo vem fazendo e comentou sobre o protesto contra o Governo, referente a 

isso. Relatou sobre a CPI dos combustíveis, destacando sobre as fiscalizações e comunicou sobre a situação 

precária de uma certa rua na região da Palmeirinha, ressaltando que uma pessoa acabou falecendo por conta da 

ambulância não conseguir chegar até o local. Cedeu a palavra ao Vereador Celso Cieslak que pontuou sobre 

o combustível e o Mercado da Família. Cedeu a palavra ao Vereador Jorge da Farmácia que abordou sobre 

a rua da região da Palmeirinha, realçando ser uma vergonha, declarou que já fez um pedido para arrumarem 

aquela rua, evidenciou que foi um crime o que fizeram com a pessoa que faleceu e observou que já se passaram 

duas gestões e não fizeram nada. O Vereador Sargento Guiarone enfatizou ser lamentável os vereadores 

tentarem cobrar da gestão pública melhorias para a população dessa forma, expôs que quando um vereador 
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cobra é taxado de oposição e mencionou que a área central de Ponta Grossa está bonita, já a periferia 

infelizmente está abandonada. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: apontou sobre os 8 anos que está ali como Vereador e espera que 

Deus permita que ele continue, afirmou que nunca mentiu ou foi leviano na Tribuna e declarou que não retira 

nada do que falou na última sessão, realçando que não é contra a nada relacionado a saúde, sendo favorável a 

tudo, porém, a forma como a UPA está sendo feita é uma vergonha, uma politicagem. Mostrou imagens de 

como a UPA está no momento, dispôs que nenhum Vereador é contra a UPA, são contra o momento que estão 

abrindo a UPA e citou sobre a matéria publicada pelo DC+. Evidenciou que a UPA ainda está sem 

equipamentos e comunicou que os Vereadores não são mentirosos, frisando que a UPA não pode funcionar do 

jeito que está. Cedeu a palavra ao Vereador Ricardo Zampieri que salientou que estão preocupados por essa 

questão da UPA, ressaltando sobre o uso indevido do dinheiro público a poucos dias das eleições, relatou que 

em uma de suas caravanas de campanha, foi a um bairro onde voltou a funcionar um postinho que estava parado 

a meses e registrou sobre denúncias relacionadas aos cargos comissionados estarem entregando cestas básicas 

utilizando a máquina pública. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que também alegou não ser contra a criação 

de novas UPAs em Ponta Grossa, mas se questionou o porquê do Governo atual já ter devolvido os recursos 

para uma UPA no Bairro Jardim Carvalho, quando assumiram, fecharem uma UPA ao lado do Pronto Socorro 

e agora estarem tentando inaugurar, o mais rápido possível, uma nova UPA em uma região onde não existe 

estacionamento, destacando ser totalmente contra a localização dessa nova UPA. O Vereador Jorge da 

Farmácia propôs a todos para irem verificar se essa nova UPA está pronta e observou que estão enganando o 

povo. Cedeu a palavra ao Vereador Dr. Zeca que deixou claro não ser contra a nenhum serviço que possa 

beneficiar a população, só é contrário ao que está sendo feito e informou ter recebido notícias de que o Prefeito 

Marcelo Rangel voltou atrás e irá inaugurar a nova UPA em 1 de dezembro. Ponderou sobre a enganação à 

população, realçando os planos eleitoreiros, alegou que o Prefeito se tronou garoto propaganda da Elizabeth 

Schimdt e invés de se preocupar com a Prefeitura de Ponta Grossa está passeando o dia todo em campanha. O 

Vereador Jorge da Farmácia pronunciou às pessoas que utilizam o SUS para não se deixarem enganar por mais 

4 anos e mencionou que temos a oportunidade de colocar um gestor em nossa cidade, sério e digno, e que pode 

melhorar a situação de Ponta Grossa. 

VEREADOR FLORENAL: afirmou que disputas políticas mudam as opiniões das pessoas, declarou que para 

ele é indiferente qualquer um dos três Prefeitos que se elegerem, pois ele fez seu trabalho como Vereador e 

apontou sobre sua filiação partidária. Evidenciou ser favorável a volta às aulas, realçando que discutir isso é 

uma questão mais técnica e a opinião de Vereadores não irá mudar nada, comentou sobre a UPA, destacando 

que não irá discutir a data de inauguração porque não é engenheiro e comunicou sobre a necessidade de 

atendimento médico em nossa cidade. Registrou ser favorável a abertura da UPA, frisando ter certeza de que 

ninguém abriria um prédio ou um pronto atendimento sem condições de atendimento ao público, ponderou 

sobre que as fotos que foram mostradas, realçando que sobre os equipamento são outros detalhes e salientou 

que devemos ser mais coerentes e sensatos em nossas ações. Dispôs que os quatro anos que passou ali nunca 

criticou ninguém, somente cobrou benefícios para a população, pronunciou que não devemos se atacar em 

redes sociais e demonstrou não ligar para as críticas de ninguém, pois não o atingem, destacando que o que 

precisamos são propostas boas e vê isso nos três candidatos a Prefeito. Informou que não está indo fazer 

campanha onde conseguiu benefícios para o bairro de Uvaranas, está indo aonde ele não conseguiu, pois é 

aquela população que precisa de um Vereador e da ação do município. Cedeu a palavra ao Vereador Ricardo 

Zampieri que citou que críticas são naturais, enfatizou que procura falar menos nesse período eleitoral, alegou 

que, em sua visão, tem certeza que nenhum Vereador é contra a abertura da UPA, o que se questiona apenas, é 

o uso da máquina pública em período eleitoral, comunicou que a UPA não deve ser usada de forma política 

para atacar adversários e parabenizou o Vereador Florenal por boa parte de sua fala e sua atuação no Bairro de 

Uvaranas. O Vereador Florenal dispôs que tem acompanhado o trabalho dos candidatos na rua e tem achado 

bonito. Declarou que conseguiu quatro gabinetes odontológicos, através da Deputada Mabel Canto, frisando 

que não tem nada que o impeça de falar que foi ela quem cedeu os gabinetes, deixou claro que hoje está na 
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coligação da Elizabeth Schmidt e pede voto para ela, realçando que a ética deve ser mantida e não se deve usar 

momento político para enganar o povo e concluindo sua fala, garantiu ser Vereador 24h por dia. 

VEREADOR DR. MGNO: agradeceu o Presidente da Câmara por abrir um espaço para as pessoas que 

querem ser escutadas, relatou sobre as questões que são discutidas por pessoas técnicas e abordou sobre a volta 

às aulas, se questionando se seu próprio filho assiste as aulas. Declarou que a falta de ensino é um retrocesso 

para nossa sociedade, enfatizou que com cuidados é possível voltarmos as nossas atividades e citou a Secretaria 

de Educação, o Prefeito Marcelo Rangel e os professores que ainda tem receio da volta às aulas. Afirmou que 

o vírus já está em todas as cidades e daqui para frente iremos ter que conviver com ele e registrou ainda que 

muitas pessoas acham que não é conveniente a volta às aulas nesse momento, porém, outras pessoas precisam 

disso. Expôs que se as aulas não voltarem esse ano, o ano que vem também será comprometido e ponderou que 

iniciar a volta às aulas agora irá ser um período adaptativo. Comentou obre a abertura da UPA, frisando ser 

impossível ter uma inauguração com as obras daquele jeito em menos de 30 dias, mencionou que isso é um 

estelionato eleitoral, prometer algo que é impossível de cumprir, e pronunciou que gostaria que os locais de 

atendimento médico, que já temos em nossa cidade, estivessem funcionando efetivamente.  

VEREADOR PIETRO ARNAUD: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: comentou sobre a fala da representante que foi à Tribuna, referente 

a volta às aulas e pontuou sobre as decisões que acontecem em nossa cidade, que na maioria delas, são feitas 

sem planejamento e conhecimento. Abordou sobre o Prefeito Marcelo Rangel falar as coisas sem pensar e que 

em uma de suas falas na rádio disse que as aulas só iriam voltar depois da vacina em Ponta Grossa, ponderou 

sobre o quanto de tempo que vai demorar essa vacina e comunicou sobre os países do primeiro mundo 

retornando as aulas. Salientou sobre os decretos do Prefeito, relatou sobre os alunos de escolas privadas e 

públicas, destacando que eles estão perdendo um ano de suas vidas e citou sobre a Secretaria de Educação. 

Declarou que a pandemia só foi boa para a Prefeitura, que pegou 40 milhões do Bolsonaro e teve como pagar 

a folha de pagamentos, salvando o final de mandato do Marcelo Rangel. Evidenciou que a questão da volta às 

aulas merece uma análise profunda para retornarem o mais breve possível, pois a educação é um serviço 

essencial a população. Mencionou sobre o caso da Mariana Ferrer, realçando que foi um absurdo o que 

aconteceu, em relação ao Juiz de Santa Catarina modificar o Código Penal do nosso Pais, incluindo o estupro 

culposo e absolvendo o indivíduo, registrou que isso é mais um absurdo que acontece no judiciário do nosso 

Pais e que muitas vezes é acobertado, não se questionando o judiciário. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 04/11/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 258/2020: 

Altera a Lei nº 12.850, de 24/07/2017. 
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PARECERES:  CLJR    -    Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA   - 

                         CDHCS   -  

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

Projeto de Lei Ordinária nº 214/2020: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde públicos ou privados que prestem serviço sde 

parto no âmbito do Município de Ponta Grossa, a procederem a comunicação imediata de recém nascidos com 

Síndrome de Down, doenças raras ou com deficiência, às instituições, associações ou entidades especializadas 

que desenvolvam atividades em benefício das pessoas com as referidas enfermidades ou deficiência. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 22 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MINGO MENEZES 

Projeto de Lei Ordinária nº 236/2020: 

Institui o “Dia Municipal do Motociclista Profissional - Motoboy”. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 169/2020: 

Denomina de Cabo PM Welinton Rafael Moreira a Rua “L” do Loteamento Campo Real, nesta cidade. 

 

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

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
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VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

Projeto de Lei Ordinária nº 176/2020: 

Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o “Dia Municipal de Conscientização da 

Mielomeningocele”. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

Projeto de Lei Ordinária nº 231/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Sr. OSMAR DA SILVA PEREIRA. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 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 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 22 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 264/2020: 

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

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

 
PEDIDO DE VISTAS POR 15 (QUINZE) DIAS – VER. RICARDO ZAMPIERI: 8 FAVORÁVEIS – 14 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

(PEDIDO NEGADO) 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
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MOÇÕES 

 

Nº 580/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA,  

MOÇÃO DE APELO 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que 

determine com urgência melhorias  e a construção de um banheiro público no cemitério localizado no Passo 

do Pupo, distrito de Itaiacoca.  

 

Nº 581/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

 

Nº 582/2020 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de 

Ponta Grossa, para que, mediante 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.  

 

Nº 583/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD,  

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.   

 
MOÇÕES APROVADAS – 4 

FLORENAL: 1 

DANIEL MILLA: 1 
FELIPE PASSOS: 1 
PIETRO ARNAUD: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 2080/2020 do Vereador GERALDO STOCCO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107do 

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

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

providências objetivando a troca de uma lâmpada na rua Osmário Gonçalves, em frente ao número 359. 

 

Nº 2081/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA - Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência a  Revitalização da Praça Eurico Batista Rosas, na Vila Dal Col. 

 

Nº 2082/2020 do Vereador PAULO BALANSIN - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a instalação de redutores de velocidade na altura do número 712 da rua Coronel 

Francisco Ribas, tendo em vista o índice pertinente de motoristas dirigindo em alta velocidade. Esta 
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reivindicação é justa e atende a necessidade de preservar a segurança dos moradores .  Essas são as razões pelas 

quais apresentamos esta Proposição, aguardando a compreensão e apoio dos Nobres Pares para a sua aprovação. 

 

Nº 2083/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando   a pintura de faixa de pedestre, na rua Siqueira Campos na altura do 

Mercado Linear, Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2084/2020 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 alteração da rota do ônibus Baraúna/Via Aroeira para que, no 

trecho que compreende a Rua Graviola, seja alterada para a Rua Guamirim, no Jardim Aroeira, Bairro Jardim 

Carvalho, nesta cidade.  

 

Nº 2085/2020 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 criação de ponto de iluminação pública no trecho compreendido 

entre as Ruas Visconde de Baraúna, Rua Perobeira e Rua Laranjeira, no Jardim Aroeira, Bairro Jardim 

Carvalho.  

 

Nº 2086/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA - Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando a realização do concerto de brinquedo (parquinho infantil) na Praça Bom Jesus. 

   

Nº 2087/2020 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  com urgência a instalação de redutor de velocidade, na Rua Nicolau 

Florenzano, Uvaranas, em frente a casa nr. 506, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 8 

GERALDO STOCCO: 1 
FLORENAL: 2 
PAULO BALANSIN: 1 

DR. MAGNO: 2 
DR. ZECA: 2 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 04 de novembro de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO: comentou sobre o atentado que aconteceu ontem, no julgamento em 

Santa Catarina, com a Mariana Ferrer, declarou que todos os Órgãos do nosso País poderiam se pronunciar, 

caberia até uma moção de repúdio partindo da Câmara, registrou que, infelizmente,  vemos uma mulher sofrendo, 

um advogado que não tem noção da vida ou do que acontece em sociedade, sendo todo um judiciário corrompido 

e repudiou a todos os envolvidos na situação. Cedeu a palavra ao Vereador Jorge da Farmácia que informou 

já estar fazendo uma moção de repudio sobre isso e afirmou que houve uma covardia ao direito dela, sendo uma 

coisa absurda o que aconteceu. O Vereador Geraldo Stocco pronunciou que espera que todos os Vereadores 

assinem essa moção, evidenciou que é algo terrível e nesses momentos nos decepcionamos mais com o País, 

ressaltando que o que dá esperança são as manifestações das pessoas sobre o caso. 

VEREADOR RUDOLF POLACO: relatou sobre o ofício que encaminharam a Prolar e ainda não obtiveram 

respostas, destacando que o que parece é que eles não querem repassar informações antes das eleições. Declarou 

que o que eles querem é transparência e que os responsáveis por qualquer tipo de prejuízo a população sejam 

punidos. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

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

uniao=04/11/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRECENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. (XVII 

LEGISLATURA) 

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

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

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

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

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

Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, George Luiz de Oliveira, Sgt. 

Guiarone Júnior, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rudolf 

Polaco, Professora Rose, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. À hora regimental o Senhor 

Presidente considerou abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata da sessão 

anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida pelo Vereador Primeiro 

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

PREFEITO MUNICIPAL  - Mensagem nº 93/20 (Projeto de Lei nº 268/20), dispõe sobre alterações nos anexos 

da Lei 12.844, de 07/07/2017 e Lei nº 13.813, de 04/09/2020 conforme especifica. Of. nº 2180/20-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.844. Of. nº 2215/20-GP, acusando o recebimento do Relatório Final 

da Comissão Especial de Investigação, instituída através do Requerimento nº 699/19, bem como encaminhando 

cópias apensas, contendo as informações sobre o andamento da Ação Judicial, consoante manifestação da 

Procuradoria Geral do Município. Of. nº 2236/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.853. Of. nº 

2218/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 351/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Indicação nº 

1177/20-GP, em atendimento a Indicação nº 730/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2052/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 1355/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2150/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1354/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2164/20-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1797/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2187/20-GP, em atendimento as Indicações 

nºs 1140, 1141, 1142/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 2188/20-GP, em atendimento as 

Indicações nºs 1143, 1144, 1145/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 2189/20-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 1146, 1147, 1148/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 2190/20-

GP, em atendimento as Indicações nºs 1149, 1150, 1151/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 

2191/20-GP, em atendimento as Indicações nºs 1157, 1158, 1159/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. 

Of. nº 2192/20-GP, em atendimento as Indicações nºs 1160, 1161, 1162/20, de autoria do Vereador Ricardo 

Zampieri. Of. nº 2193/20-GP, em atendimento as Indicações nºs 1163, 1164, 1165/20, de autoria do Vereador 

Ricardo Zampieri. Of. nº 2194/20-GP, em atendimento as Indicações nºs 1167, 1168, 1169/20, de autoria do 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=04/11/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 2195/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1175/20, de autoria do Vereador 

Ricardo Zampieri. Of. nº 2196/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1191/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. 

Of. nº 2197/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1115/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2198/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 303/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 2200/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1376/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2202/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1392/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1103/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1302/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 2205/20-GP, em atendimento a Indicação nº 

1363/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 2206/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1364/20, 

de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 2207/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1373/20, de autoria 

do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 2208/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1374/20, de autoria do Vereador 

Pietro Arnaud. Of. nº 2209/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1213/20, de autoria do Vereador Walter José 

de Souza - Valtão. Of. nº 2210/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1326/20, de autoria do Vereador Sgt. 

Guiarone Júnior. Of. nº 2211/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1265/20, de autoria do Vereador Jorge da 

Farmácia. Of. nº 2212/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1391/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. 

Of. nº 2213/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1453/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. DA COMISSÃO 

ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO, instituída pelo Requerimento nº 454/19, com a finalidade de investigar os 

contratos, pagamentos e negociações relacionados à Decoração de Natal e Eventos de Natal, realizados pelo 

Município nos anos de 2015 a 2019 - Requerimento nº 375/20, solicitando a prorrogação de todos os prazos 

concedidos à Comissão pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias. Colocado o mesmo em discussão e votação, 

foi aprovado. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Moção de Apelo nº 584/20, dirigida ao 

Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Ponta Grossa, 

para que autorize expressamente mediante respectiva sinalização a utilização das ciclovias e das ciclofaixas para 

patinação sobre rodas, especialmente nos parques como o Parque Lago de Olarias e o Parque Linear, nesta 

cidade. Moção de Aplauso nº 585/20, dirigida à equipe de pipeiros LOS PRIMOS pelo excelente trabalho 

realizado na atividade de soltar pipas. Moção de Aplauso nº 586/20, dirigida à equipe de pipeiros CIA DA PIPA 

COMBATE pelo excelente trabalho realizado na atividade de soltar pipas. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 587/20, a ser encaminhada aos Veteranos Militares das Forças 

Armadas Brasileiras e das Forças Auxiliares, comemorado em outubro de 2020, a ser entregue ao Sr. Lucio 

Roberto Da Silva Barbosa e extensiva a todos os veteranos. Moção de Aplauso nº 588/20, a ser encaminhada aos 

Veteranos Militares das Forças Armadas Brasileiras e das Forças Auxiliares, comemorado em outubro de 2020, 

a ser entregue ao Sr. Raphael Antônio De Mattos e extensiva a todos os veteranos. Moção de Aplauso nº 589/20, 

a ser encaminhada aos Veteranos Militares das Forças Armadas Brasileiras e das Forças Auxiliares, comemorado 

em outubro de 2020, a ser entregue ao Sr. Alceu Pinto e extensiva a todos os veteranos. Moção de Aplauso nº 

590/20, a ser encaminhada aos Veteranos Militares das Forças Armadas Brasileiras e das Forças Auxiliares, 

comemorado em outubro de 2020, a ser entregue ao Sr. Odorico Dias De Góes e extensiva a todos os veteranos. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD - Moção de Apoio nº 591/20, às doulas que atuam em Ponta Grossa, para 

que sejam autorizadas pelo Poder Executivo a adentrar nos hospitais e possam realizar seu brilhante 

trabalho.  DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 592/20, dirigida ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que implemente a devida acessibilidade no Olho D'Água de São João 

Maria. Finda a leitura do Expediente, o Vereador Magno Zanellato reivindicou espaço para manifestação de 

representante de pais e professores de escolas privadas do Município. Nesta oportunidade, o Senhor Presidente 

informou haver sido agendado tal espaço, cedendo o uso da Tribuna à Senhora Lorena Damo Comel, 

representando pais e alunos das instituições privadas de ensino, a qual expôs a preocupação dos mesmos em 

mobilizar a sociedade e requerer ao Poder Público a volta às aulas na cidade de Ponta Grossa de forma segura e 

facultativa, em face do estado de calamidade causado pela pandemia do coronavírus, diante do novo cenário 

estabelecido pelo conhecimento amplo sobre esse tema e em razão ainda, da liberação de outras atividades de 

forma ampla e restrita. Em seguida foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR SGT. 

GUIARONE JÚNIOR: Apelou ao governo do Estado e equipe da Assembléia Legislativa, através de seus 

Deputados, quanto à aprovação em Regime de Urgência do Projeto de Lei, do Deputado Adriano Reis que 

contempla os policiais militares da reserva e pensionistas, solicitando a revogação de artigo, fazendo cumprir o 
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que a lei preconiza, lembrando que a três meses vêm retirando dez e meio por cento do salário dos militares da 

reserva e pensionistas, lembrando da promessa de campanha do Governador Ratinho Júnior, que iria valorizar a 

classe dos funcionários públicos, expondo estarem a seis anos sem reposição da data base, pela inflação do 

reajuste anual. Informou que a classe está se mobilizando para na próxima semana se deslocar à frente do Palácio 

do Iguaçu em Curitiba e acampar em protesto contra o governo e deputados que aprovaram tal projeto, mesmo 

sabendo ser inconstitucional, considerando que conquistaram direito adquirido. Seguindo, questionou dois fatos: 

primeiramente a situação da CPI DOS COMBUSTÍVEIS, no sentido de ser encaminhada o mais rapidamente 

possível o relatório através do Vereador Valtão, sabendo da grande fraude que ocorreu no município, com mais 

de cinco virgula sete milhões de reais, estando cobrando providências desde 2.017 da Administração Pública 

Municipal em relação à essa situação. Solicitou assim ao Vereador Maurício Silva, para que juntamente com o 

Corpo Jurídico, entreguem o relatório ao Ministério Público e GAECO para se tomar as medidas o mais 

rapidamente possível. Outro ponto, a situação precária da Rua Abatiá, relatando que uma pessoa acabou 

falecendo em função da dificuldade apresentada pela mesma para que a ambulância do SAMU pudesse chegar 

até sua residência e prestar-lhe o atendimento que necessitava, citando diversos pedidos feitos nesta Casa, por 

vários vereadores, clamando melhorias na referida via. Utilizaram de Aparte: Vereador Celso Cieslak, o qual 

informou que já pode ser cobrado ao Tribunal de Contas do Estado, quanto a questão da CPI DOS 

COMBUSTÍVEIS, não necessitando esperar que venha determinação qualquer a esta Casa, necessitando 

elaborar ofício diretamente ao mesmo, solicitando que encaminhem os valores da fraude descoberta para a 

Polícia Civil em Curitiba. Jorge da Farmácia, comentando sobre a Rua Abatiá, dizendo ser uma vergonha, onde 

esteve por duas vezes conversando com o Vereador Divo, tendo ido na época na Secretaria de Planejamento, 

acompanhado do Vereador Daniel Milla Fraccaro, onde colocou nas mãos do seu representante maior, pedido 

de providências na referida via, considerando um crime o que aconteceu com o senhor que veio à óbito, pelo 

fato da dificuldade ao receber atendimento. VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Para tecer comentários à 

respeito das obras para a implantação de UPA na região central através da Administração Pública do Município, 

ressaltando que nunca se manifestou contrariamente à mesma, porém considera politicagem a forma como está 

sendo realizada em ano eleitoral, apresentando diversas fotos de suas dependências mostrando estar inacabada 

em diversos aspectos e sem equipamentos necessários para seu funcionamento, rebatendo matéria de jornal, 

dizendo que se encontra oitenta por cento concluída. Somaram-se em aparte ao seu pronunciamento os 

Vereadores Ricardo Zampieri, manifestando sua preocupação com a questão denunciada pelo orador, quanto ao 

uso indevido da máquina pública a poucos dias da eleição por candidatos correligionários do atual mandatário 

municipal, lembrando que foi comentada nesta Casa por profissionais da área, como os Vereadores Dr. Zeca e 

Dr. Magno, citando que está cansado de receber pedidos de servidores da área da saúde, solicitando reuniões 

desesperados com relação à essa abertura, feita no afogadilho. Relatou reunião no Dallabona e Bonsucesso, com 

suas caravanas, onde ouviu de pessoas que o postinho de saúde voltou a funcionar a uma semana, o qual estava 

inativo a meses. Ao mesmo tempo disse haver recebido denúncias de que cargos comissionados estariam 

entregando cestas básicas utilizando a máquina pública, fato que irá averiguar. Walter José de Souza - Valtão, 

se posicionando novamente com relação à abertura da referida UPA, dizendo não ser contrariamente à criação 

de novas unidades na cidade, porém questiona os motivos do governo municipal haver devolvido todos os 

recursos, quando assumiu, de uma no Jardim Carvalho, tendo fechado uma ao lado do Pronto Socorro Municipal 

e está agora às pressas tentando inaugurar outra próximo àquele PSM, em região que não existem vagas de 

estacionamentos, cuja localização é totalmente contra. Dr. Zeca, também em aparte, deixou claro que não é 

contra qualquer serviço que venha a beneficiar a população em termos de saúde, mas ao que está sendo feito, 

tendo notícia que o Senhor Prefeito voltou atrás, parecendo que irá abrir somente dia primeiro de dezembro, 

concluindo que "isso aí que está se fazendo é um plano eleitoreiro". VEREADOR FLORENAL SILVA: Iniciou 

fazendo colocação de "como a disputa política muda a cabeça das pessoas". Ressaltou que para si é indiferente 

qualquer um dos candidatos a prefeito que venha a se eleger, considerando que realizou seu trabalho na rua, em 

seu bairro, como vereador e dentro desta Casa de Leis. Destacou que sua conduta reta e forma de ver as coisas 

não muda antes, durante e depois do período eleitoral. É a favor da volta às aulas, vendo crianças circulando em 

diversos lugares, como rua, shoppings, praças, porém essa discussão entende ser técnica e profunda, dependendo 

de gestores que detém direito do retorno ou não. Clareou que o prédio da UPA que será implantada no antigo 
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Hospital Unimed estava ao poder do Estado e foi repassado ao município a um ano atrás, tendo ido no evento 

nesta oportunidade. Quanto a data de inauguração, não irá discutir por não ser engenheiro, porém a necessidade 

de atendimento médico na cidade, com mais uma UPA e Pronto Atendimento faz com que desejem a abertura 

da mesma. Salientou que os parlamentares tem que ser mais coerentes e sensatos nas atitudes e ações. Ricardo 

Zampieri, em aparte, reiterou a certeza que nenhum vereador é contra a abertura da referida UPA, estando no 

plano de governo de sua coligação, acreditando estar no plano de Mabel Canto também, o que se questiona 

apenas é o uso da máquina pública em período eleitoral, parabenizando o orador pela fala e atuação no Bairro 

de Uvaranas. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Agradeceu a abertura de espaço para pessoas que desejam 

ser escutadas nesta Casa de Leis. Seguiu manifestando sua preocupação com respeito à abertura das escolas, 

citando a dificuldade em acompanhar as aulas via digital perante a população acadêmica, indagando ser fácil a 

criança se desconectar do ensino à distância sem ter à retaguarda um grupo para estar empenhado nesse objetivo, 

dizendo que causará retrocesso para a sociedade a falta de ensino, onde gostaria que esse tema fosse discutido 

de maneira técnica. Entende que com os devidos cuidados, é possível à volta de todas as atividades, bastando 

estar atento, principalmente no ambiente escolar. Gostaria de novamente tentar sensibilizar a Secretaria de 

Educação do Município, prefeito municipal e professores que ainda têm algum receio, ressaltando que a 

população tem que conviver com o vírus. Assim, registrou a presença de pessoas nesta Casa para se fazer ser 

ouvidas, mostrando que não existe somente um lado, tendo muitas pessoas que desejam que seus filhos voltem 

à normalidade da vida escolar. Com relação à abertura da UPA, registrou observação, dizendo ser impossível 

inaugurá-la com as obras do jeito que estão, em menos de trinta dias. Assim, entende o assunto como um 

estelionato eleitoral. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Comentou o pronunciamento da senhora que 

esteve presente, clamando pela reabertura das escolas em nossa cidade, onde fez análises que acredita que o 

prefeito deve estar entre a cruz e a espada, considerando a grande maioria das decisões que ocorrem, dizendo 

que são feitas sem planejamento, no impulso da emoção, sem conhecimento, porque tem os veículos de 

comunicação em sua mão ou através do próprio empreendimento da família ou ainda através das verbas que a 

prefeitura encaminha para os veículos de comunicação, como blogs, jornais, fazendo com que a versão que é 

passada pela Prefeitura Municipal, daquilo que o prefeito imagina e pensa é dita como a verdade dos fatos. 

Lembrou que o prefeito falou em seus programas de rádio que as aulas no Município de Ponta Grossa só 

retornariam após existir a vacina na cidade, indagando quanto tempo a mesma estará disponível. Destacou que 

já se observam diversos países do mundo retornando às aulas, ressaltando o contra-senso existente nos decretos 

assinados em relação à pandemia, quando nos finais de semana existem bares, restaurantes em funcionamento, 

comércio na ativa, enquanto que a criança não pode ir para a aula. Nesse sentido, considera importante a 

discussão desse tema. Comentou, finalizando, sobre a discussão de questões legislativa, do Executivo, enquanto 

o Judiciário fica muitas vezes acobertado. Nesse aspecto lembrou, dizendo ser um absurdo ocorrido no Estado 

de Santa Catarina, onde o Poder Judiciário, no papel de um juiz modificou o Código Penal do País, acabando 

incluindo novo artigo, sentenciando um fato ocorrido como estupro culposo, ao haver julgado uma jovem que 

foi violentada sexualmente, citando ser mais uma coisa que acontece no país e que muitas vezes é acobertado, 

não se questionando o judiciário nas esferas estadual e federal. Não havendo mais vereadores inscritos, anunciou-

se a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 258/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 12.850, de 24/07/2017: APROVADO. EM SEGUNDA 

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, Maurício 

Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes 

Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 214/20 (Vereador Magno 

Zanellato), dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde públicos ou privados que prestem 

serviços de parto no âmbito do Município de Ponta Grossa, a procederem a comunicação imediata de recém 

nascidos com Síndrome de Down, doenças raras ou com deficiência, às instituições, associações ou entidades 

especializadas que desenvolvam atividades em benefício das pessoas com as referidas enfermidades ou 
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deficiência: APROVADO. 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, 

Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, 

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 236/20 (Vereador Mingo Menezes), 

institui o "Dia Municipal do Motociclista Profissional - Motoboy": APROVADO. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 169/20 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), denomina de Cabo PM Welinton 

Rafael Moreira a Rua "L" do Loteamento Campo Real, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de 

Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 176/20 (Vereadora 

Professora Rose), institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o "Dia Municipal de Conscientização da 

Mielomeningocele": APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 231/20 (Vereador Paulo Balansin), concede Título de 

Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Sr. OSMAR DA SILVA PEREIRA: APROVADO, nos termos da 

Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos 

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

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

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

Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. 

PROJETO DE LEI Nº 244/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que menciona, 

e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo 

Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, 

Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, 

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrado o voto contrário do Vereador Eduardo 

Kalinoski. PROJETO DE LEI Nº 264/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme 

especifica: Colocado em discussão e votação o pedido de retirada para vistas por quinze dias, ao referido projeto, 

solicitado pelo Vereador Ricardo Zampieri, o mesmo foi REJEITADO, com os votos contrários dos Vereadores 

Celso Cieslak, Divo, Dr. Zeca, Florenal Silva, George Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia, Maurício Silva, 

Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Paulo Balansin, Sebastião Mainardes Júnior, Sgt. Guiarone Júnior, 

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Recebeu votos favoráveis dos Vereadores Magno Zanellato, 

Eduardo Kalinoski, Geraldo Stocco, Pietro Arnaud, Professora Rose, Ricardo Zampieri e Rudolf Polaco. 

Registrado ainda o voto favorável do Vereador Felipe Passos ao referido pedido de vistas, em face de ocorrer 

falha técnica no sistema de votação digital. Foi colocada ainda em discussão e votação, tendo sido aprovada a 

solicitação verbal do Vereador Eduardo Kalinoski, a fim de se ausentar por motivo de consulta médica. Colocado 

o Projeto de Lei nº 264/20 em discussão e votação, o mesmo foi APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

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

Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião 

Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registrados o voto contrário do 

Vereador Pietro Arnaud e a ausência justificada da votação do Vereador Eduardo Kalinoski. O Vereador Ricardo 

Zampieri, em Questão de Ordem, solicitou a inclusão do Projeto de Lei nº 135/18 em pauta. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 580/20, do Vereador Florenal Silva; 581/20, do Vereador Daniel 

Milla Fraccaro; 582/20, do Vereador Felipe Passos; 583/20, do Vereador Pietro Arnaud e Indicações nºs 2080/20, 

do Vereador Geraldo Stocco; 2081, 2086/20, do Vereador Florenal Silva; 2082/20, do Vereador Paulo Balansin; 

2083, 2087/20, do Vereador Magno Zanellato; 2084, 2085/20, do Vereador Dr. Zeca. Concluída a votação da 

Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE, com manifestações dos Vereadores 

GERALDO STOCCO: Para registrar suas considerações, repudiando o atentado ocorrido no julgamento em 

Santa Catarina, com Mariana Ferrer, entendendo que todos os órgãos do país poderiam se pronunciar cabendo 
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até mesmo Moção de Repúdio, partindo desta Casa de Leis para a referida Vara, onde viu-se uma mulher 

sofrendo, não tendo um advogado para lhe defender, totalmente sem noção da vida, e todo o judiciário 

corrompido que não fez justiça. Jorge da Farmácia, em aparte informou estar elaborando moção de repúdio a 

essa atitude, abrindo a todos os vereadores para somar com suas assinaturas, considerando a covardia cometida 

com Mariana Ferrer, não somente com agressão moral, mas sem ter o direito de defesa em julgamento, pelo fato 

de haver sido estuprada. VEREADOR RUDOLF POLACO: Para criticar o não recebimento de informes 

requeridos à PROLAR, inclusive encaminhado pelo gabinete e por esta Câmara, dizendo ter informações que 

não desejam lhe repassar antes da eleição, dando conta que após auditoria realizada, constatou-se faltar cem mil 

reais no caixa da PROLAR. Nesse sentido, comunicou que estará levando a auditoria ao Ministério Público e 

GAECO, para que sejam tomadas as devidas providências diante dos responsáveis. Não havendo mais assuntos 

a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia nove do mês em curso, 

segunda-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do 

Município, além de estar à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, supervisionei a 

redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, Secretário, pelo Senhor Presidente e demais vereadores 

presentes. Sala das Sessões, em quatro de novembro de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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