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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 11/11/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: relatou sobre as entregas que fez hoje, de um titilo de cidadão honorário 

e algumas moções, e registrou sobre a importância da igreja na sociedade, ressaltando que as igrejas estão 

ativas e prontas para atender a comunidade. Citou sobre o dia do veterano, destacando sobre alguns deles, 

enfatizou sobre o seu respeito a todos os veteranos e ao nosso exército brasileiro e prestou continência a um 

dos veteranos que estava presente na Câmara. Cedeu a palavra ao Vereador Celso Cieslak que parabenizou 

todos os veteranos e informou que serviu ao exército e já trabalhou na polícia também, realçando que vem de 

família militar. Cedeu a palavra ao Vereador Florenal que parabenizou a homenagem aos veteranos, frisando 

ser muito merecida, e mencionou que foi sargento do exército. O Vereador Pastor Ezequiel agradeceu as falas 

dos Vereadores e a presença dos veteranos na Câmara e pediu ainda uma salva de palmas a todos os veteranos. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: declarou que já estamos chegando ao final dos mandatos, afirmou 

achar bonito as falas de campanha, mas que não pode concordar com tudo e relatou sobre uma rua que está um 

caos, não tem iluminação pública, a população está abandonada e se localiza próxima ao centro. Registrou que 
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precisa haver gestão e comprometimento com as pessoas, chega de promessas, evidenciou que o povo precisa 

de atendimentos nos bairros e mencionou que espera da próxima gestão, seja qual for o Prefeito, respeito à 

população. Informou que as pessoas perguntam a ele quais são suas promessas de campanha e ele responde 

que não tem nenhuma promessa e sim comprometimento de trabalhar para a população e continuar o trabalho 

de fiscalização. Abordou sobre a CPI dos combustíveis. Cedeu a palavra ao Vereador Geraldo Stocco que 

observou que o Vereador Sargento Guiarone foi o mais atuante nessa comissão e o agradeceu por isso, frisando 

que houve membros que não ajudaram tanto, expôs que a cidade precisa de uma resposta sobre essas CPIs e 

salientou acreditar que até sexta-feira o relatório final esteja pronto, ressaltando ter ficado feliz em fazer parte 

disso. O Vereador Sargento Guiarone agradeceu o Vereador Geraldo Stocco alegando que ele também fez um 

trabalho fantástico a frente da presidência e comunicou que todos estão no aguardo desse relatório. Cedeu a 

palavra ao Vereador Celso Cieslak que citou que foi ele e o Vereador Sargento Guiarone que fizeram todo o 

trabalho de investigação de mais de 1 ano dentro do Parque de Máquinas e ponderou que será um relatório 

muito forte. O Vereador Sargento Guiarone dispôs que fazem esses trabalhos desde 2017, pronunciou que 

participou de várias comissões e deixou claro que tem certeza de que as autoridades irão tomar providências 

assim que o relatório estiver concluído. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR DR. MAGNO: comentou sobre as manifestações do Prefeito Marcelo Rangel, declarou ser justo 

em suas falas e salientou sobre as conquistas que Ponta Grossa teve, como o Lago de Olarias e o Aeroporto 

Santana, porém, ressaltando que em questão de saúde foi uma gestão muito ruim. Enfatizou sobre críticas 

construtivas, abordou sobre a construção da UPA, registrou que em 4 anos de mandato não conseguiu discutir 

com o Executivo qualquer situação da área da saúde, realçando se sentir frustrado por isso, e se questionou o 

porquê dos médicos pneumologistas da cidade não participaram das discussões a respeito da pandemia. 

Afirmou ficar chateado quando o Prefeito alega que a oposição faz politicagem, pois há pessoas que acreditam 

nisso, pontuou sobre os postos de saúde fechados e dispôs não acreditar que as políticas na área da saúde, 

durante esses 4 anos, foram assertivas. Apontou sobre a estrutura da nossa cidade, destacando que devemos 

reconhecer que houve um ganho social e mencionou que espera do próximo gestor uma maior atenção pela 

saúde pública de Ponta Grossa. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: não está em sessão.  

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 11/11/2020 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 140/2020: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre arrecadação e destinação de recursos 

oriundos da aplicação de multas de trânsito no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

 
17 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 
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_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 243/2020: 

Altera a Lei nº 9.949, de 14/07/2009, conforme especifica. 

 
18 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 252/2020: 

Altera a Lei nº 8.431, de 29/12/2005. 

 
19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR MINGO MENEZES 

Projeto de Lei Ordinária nº 307/2018: 

Institui no âmbito municipal, o "Programa Contra a Violência aos Educadores", e dá outras providências. 

 

PARECERES:   CLJR - Contrário (Rejeitado em 05/10/2020) 

                           CFOF - Favorável 

                           COSPTTMUA - Favorável 

                           CECE – Favorável 

 
18 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 223/2020: 

Denomina de ESTELIO VIATROSKI a ciclofaixa localizada na extensão da Avenida Gal. Carlos Cavalcanti 

e da Estrada Pery Pereira Costa, com início na Rotatória do campus da UEPG no Bairro de Uvaranas até a 

localidade de Passo do Pupo, no Distrito de Itaiacoca, nesta cidade. 

 

PARECERES:   CLJR - Pela admissibilidade 

                           COSPTTMUA – Favorável 

 
18 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 227/2020: 

Promove alterações na Lei nº 13.685, de 28/04/2020, conforme especifica.  

 

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

                           CFOF - Favorável 

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

                           CSAS - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
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18 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 253/2020: 

Altera a Lei nº 10.532, de 02/05/2011, e a Lei nº 13.575, de 07/11/2019, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade 

                          COSPTTMUA – Favorável 

 
17 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 593/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

À IGREJA CRISTÃ MINISTÉRIO HERÓIS DA FÉ, na pessoa do Pastor Evan Messias Dos Santos Júnior, 

que está comemorando 10 anos de fundação da Igreja, no dia 04 de novembro de 2020. 

 

Nº 594/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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

Grossa, para realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei para instituir o Projeto 

"Sábado Gospel", nos termos da minuta em anexo. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 2 

PASTOR EZEQUIEL: 1 

VINICIUS CAMARGO: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 2096/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD - Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

artigo 107 do Regimento Interno da Câmara, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel de Oliveira (PSDB), para que determine ao 

departamento competente da Municipalidade, o conserto e manutenção completos, incluindo a realização de 

patrolamento e cascalhamento na Rua Ismael Martins, localizada na Vila Hilgemberg. 

 

Nº 2097/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

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

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

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

redutores de velocidade - do tipo lombada estendida - Rua Augusto Severo na altura do número 2020, 

Palmeirinha. É de suma importância a realização desta devido ao risco de acidente.  Essas são as razões pelas 

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

Sala 
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Nº 2098/2020 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 o Serviço de Recapeamento asfaltico na Rua Rio Capivari, trecho 

compreendido entre as Ruas Joao Cecy Filho e Almirante Barroso, Rio Verde. 

 

Nº 2099/2020 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 o Serviço de Recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua 

Lauro Nadal, no Núcleo Pitangui. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 4 

PIETRO ARNAUD: 1 

PAULO BALANSIN: 1 

FLORENAL: 2 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 10 de novembro de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA PROFESSORA ROSE: parabenizou o Vereador Dr. Zeca pelo seu aniversário e mencionou 

que amanhã comemoramos o dia do diretor escolar e os parabenizou também. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

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

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

ATA DA TRECENTÉSIMA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

LEGISLATURA) 

Aos onze 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 o Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro-Secretário, com as 

ausências justificadas dos Vereadores Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Paulo Balansin e Sebastião 

Mainardes Júnior, estando presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel 

Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Magno Zanellato, Maurício Silva, Pietro Arnaud, 

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

regimental o Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata 

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

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

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL  - Of. nº 2241/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 354/20, de 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=11/11/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=11/11/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 2242/20-GP, solicitando dilação do prazo por um período de trinta 

dias para prestar informações consoantes ao Requerimento nº 356/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Of. nº 2243/20-GP, comunicando haver sancionado a 

Lei nº 13.851. Of. nº 2245/20-GP, solicitando a dilação do prazo por um período de trinta dias, a contar da data 

do recebimento deste, para prestar informações referentes ao Requerimento nº 358/20, de autoria do Vereador 

Ricardo Zampieri. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Of. nº 2246/20-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 361/20, de autoria do Vereador Rudolf Polaco. Of. nº 2253/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 357/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 2264/20-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.859. Of. nº 2267/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.862. Of. nº 2325/20-

GP, solicitando dilação do prazo por um período de trinta dias a contar da data do recebimento deste, para prestar 

informações solicitadas através do Requerimento nº 355/20. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o 

teor do solicitado no presente ofício. Of. nº 2326/20-GP, solicitando a dilação do prazo para prestar atendimento 

referente ao Requerimento nº 360/20, por um período de trinta dias a contar da data do recebimento deste. 

Colocado o referido ofício em discussão e votação, foi aprovado. DOS VEREADORES GERALDO STOCCO 

E PIETRO ARNAUD - Moção de Sugestão Legislativa nº 595/20, ao Excelentíssimo Senhor MARCELO 

RANGEL DA CRUZ, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para que a Prefeitura frente a Secretaria de 

Esportes crie para o Conselho de Esportes o cargo de conselheiro para um representante da Liga Cheerleading 

de Ponta Grossa (LCPG), com base no Decreto nº 16.990, de 10/02/2020 que consta em anexo I. Moção de 

Sugestão Legislativa nº 596/20, ao Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL DA CRUZ, Prefeito do 

Município de Ponta Grossa, para que a Prefeitura frente a Fundação Municipal de Cultura crie para o Conselho 

Municipal de Política Cultural o cargo de conselheiro para um representante da LBPG (Liga das Baterias de 

Ponta Grossa), com base na Lei Municipal nº 10.718, de 28/029/2011 que consta em anexo I. DO VEREADOR 

VINÍCIUS CAMARGO - Moção de Apelo nº 597/20, dirigida ao Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL 

CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para que promova a inclusão da Rua Paulino 

Primo Nadal, do Jardim Costa Rica, Bairro Neves, na Zona Comercial (ZCOM). DO VEREADOR PIETRO 

ARNAUD - Moção de Apelo nº 598/20, ao Prefeito Municipal de Ponta Grossa - Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira para que determine ao órgão competente a realização de pavimentação asfáltica na Rua Jorge Alves 

Pereira, localizada no Jardim Esplanada. DO VEREADOR FLORENAL SILVA - Moção de Apelo nº 599/20, 

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

determine a reabertura da Unidade Básica de Saúde do Jardim Planalto. DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

- Requerimento nº 381/20, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (11/11/20), por 

motivos particulares. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR JORGE DA 

FARMÁCIA - Requerimento, solicitando para que seja justificada a ausência do Vereador Eduardo Kalinoski 

na presente sessão (11/11/20), por motivos de saúde. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. 

O Senhor Presidente também colocou em discussão e votação as solicitações verbais no sentido de justificar as 

ausências dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes Júnior na presente sessão, por motivos 

particulares, tendo sido aprovadas. Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO, em inscrição preferencial: Lembrou haver 

entregue Título de Cidadão Honorário e moções referentes a comemoração do Dia do Veterano, criado por lei 

de sua iniciativa. Registrou boas vindas ao Pastor Ederson Graciano, da Igreja Presbiteriana do Brasil ao qual 

recebeu nesta tarde título de cidadão honorário, destacando a importância da igreja na sociedade, através dos 

líderes espirituais em qualquer momento, porém em função da população estar passando por fase de pandemia, 

destacou que a essa está ativa, com as portas abertas. Também referendou a entrega de Moção de Aplauso em 

louvor a passagem do Dia do Veterano, a Alceu Pinto, Rafael Antonio de Matos, Lucio Roberto da 

Silva  Barbosa, Presidente do AV 03, Major Odorico Dias Góes e Coronel Daniel também homenageado. 

Registrou suas considerações ao Major Odorico Dias Góes, com cem anos de idade, que participou da guerra 

após contrair matrimônio, merecedor do respeito desta Casa, por tudo que fez pela nação brasileira, prestando 

continência ao mesmo, aos veteranos, ao Exército Brasileiro e às forças de segurança. Usaram de aparte os 

Vereadroes Celso Cieslak e Florenal Silva, parabenizando ao Major Odorico Dias Góes e a todos os demais 

veteranos. VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR: Registrou suas considerações às eleições a nível 
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municipal, destacando as carreatas e promessas dos candidatos que estão concorrendo, não podendo 

concordar  com comentários de que a cidade está belíssima, onde relatou sua presença na Rua Afonso Arinos, a 

três quadras do Shopping Palladium, não oferecendo condições sequer para andar à pé, sem iluminação pública, 

coleta de lixo, com sua população abandonada. Nesse mesmo aspecto, citou as Ruas Bandeirantes e Abatiá, 

dizendo que precisa ter gestão e comprometimento com as pessoas, esperando da próxima administração 

municipal maior atendimento nos bairros. Falou das cobranças que tem recebido diariamente quanto a situação 

da CEI DOS COMBUSTÍVEIS, dizendo que na votação da prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos 

estava ausente, porém votaria contrariamente, ressaltando que estão a mais de seis meses para realizar relatório, 

e até agora nada de concreto foi apresentado nesse sentido. Está assim, com o Vereador Geraldo Stocco cobrando 

a relatoria. Em aparte, o Vereador Geraldo Stocco, relatou sobre membros que não colaboraram com as 

atividades da CEI DOS COMBUSTÍVEIS, para proporcionar a elaboração do relatório final, diferentemente do 

Vereador Sgt. Guiarone, que muito contribuiu à mesma, através de documentações. Relatou assim, haver 

solicitado prazo de mais dez dias para finalizar, concordando com o mesmo, esperando que até sexta-feira o 

relatório esteja pronto, necessitando do seu aval e de outros membros da comissão para poder protocolar. Celso 

Cieslak, também em aparte, relatou que junto com o Vereador Guiarone elaboraram todo o trabalho de 

investigação da referida CEI, de mais de um ano no Parque de Máquinas para trazer todos os documentos que a 

comissão está analisando. Conclamou ao Vereador Geraldo, para solicitar o encaminhamento ao Tribunal de 

Contas e Polícia Civil, objetivando a punição dos envolvidos. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Rebateu 

manifestações do Senhor Prefeito Municipal em redes sociais e programas de rádio, fazendo questionamentos e 

reflexões. Disse da necessidade que tem em falar o que está acontecendo de bom, ressaltando a realização do 

Lago de Olarias, hoje Ponta Grossa tendo local interessante para lazer da população, o Aeroporto Santana, 

grandes conquistas, porém não gosta de escutar do Prefeito palavras dirigidas a pessoas que se manifestam de 

maneira oposicionista, ressaltando que nunca procurou se manifestar de maneira estritamente política, somente 

fazendo avaliação da saúde com uma gestão que considera muito ruim. Tem que exaltar obras que cada prefeito 

realiza ao passar pela cadeira. Comentou sobre a UPA que está sendo viabilizada para a cidade, dizendo que não 

se pode inaugurar em final de mandato, mas com estrutura adequada, entendendo que o que se faz no Pronto 

Socorro Municipal é o que irá se fazer na mesma. Destacou que em quatro anos de mandato, não conseguiu 

discutir com o Executivo qualquer situação quanto a área de saúde, se sentido frustrado, sendo situação, oposição 

ou independente, onde entrou nesta Casa para discutir sobre essa área. Indagou porque não participou de 

discussões relacionadas à pandemia, enquanto o prefeito faz manifestação em sua rádio que a oposição faz 

politicagem nesta Casa. Não se convence que as políticas na área de saúde, durante os quatro anos, foram 

acertadas, segundo o que presenciou e viu, esperando que o próximo gestor olhe mais para essa área. Não 

havendo mais vereadores interessados em se manifestar, anunciou-se a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 140/20 (Vereador Geraldo Stocco), dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação de informações sobre arrecadação e destinação de recursos oriundos da aplicação de multas de 

trânsito no âmbito do Município de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Paulo Balansin e Sebastião Mainardes 

Júnior. Foi ainda colocada em discussão, tendo sido aprovada a solicitação verbal do Vereador Jorge da 

Farmácia, objetivando a justificativa de sua ausência na votação, em função de estar prestando atendimento 

parlamentar fora do recinto. PROJETO DE LEI Nº 243/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 9.949, de 

14/07/2009, conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Paulo Balansin e Sebastião Mainardes Júnior. 

PROJETO DE LEI Nº 252/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 8.431, de 29/12/2005: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno 

Zanellato, Maurício Silva, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo 

e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Paulo Balansin e Sebastião Mainardes Júnior.  EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 307/18 (Vereador Mingo Menezes), institui no âmbito municipal, o 

"Programa Contra a Violência aos Educadores", e dá outras providências: APROVADO, ficando registradas as 
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ausências justificadas das votações dos Vereadores Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Paulo Balansin 

e Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 223/20 (Vereador Maurício Silva), denomina de ESTELIO 

VIATROSKI a ciclofaixa localizada na extensão da Avenida Gal. Carlos Cavalcanti e da Estrada Pery Pereira 

Costa, com início na Rotatória do Campus da UEPG, no Bairro de Uvaranas até a localidade de Passo do Pupo, 

no Distrito de Itaiacoca, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações 

dos Vereadores Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Paulo Balansin e Sebastião Mainardes Júnior. Foi 

colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada a solicitação verbal do Vereador Walter José de Souza - 

Valtão, a fim de se ausentar para prestar atendimento a compromisso de ordem parlamentar. PROJETO DE LEI 

Nº 227/10 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), promove alterações na Lei nº 13.685, de 28/04/2020, conforme 

especifica: 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, 

Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 

Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco 

e Vinícius Camargo. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Eduardo Kalinoski, 

George Luiz de Oliveira, Paulo Balansin, Sebastião Mainardes Júnior e Walter José de Souza - Valtão. 

PROJETO DE LEI Nº 253/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 10.532, de 02/05/2011, e a Lei nº 13.575, de 

07/11/2019, conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Paulo Balansin, Sebastião Mainardes Júnior e Walter 

José de Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 593/20, do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno; 594/20, do Vereador Vinícius Camargo e Indicações nºs 2096/20, do Vereador Pietro 

Arnaud; 2097/20, do Vereador Paulo Balansin; 2098, 2099/20, do Vereador Florenal Silva. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Paulo Balansin, 

Sebastião Mainardes Júnior e Walter José de Souza - Valtão. Concluída a votação da Ordem do Dia, a Vereadora 

Professora Rose utilizou da palavra no Pequeno Expediente para cumprimentar ao Vereador Dr. Zeca pela 

passagem de seu aniversário. Também fez menção à passagem do dia Doze de Novembro, em comemoração do 

Dia do Diretor Escolar, destacando que é profissional essencial para o bom funcionamento das instituições de 

ensino, pessoa que incentiva e faz com que os que estão à sua volta sintam o desejo de oferecer o melhor de si 

para os alunos, sendo responsável por acompanhar a opinar sobre a elaboração do Plano Político Pedagógico 

adequado à instituição de ensino que gerencia além de administrar o espaço escolar, auxiliando na elaboração 

de projetos, garantindo a viabilidade de programas de ensino, integrando a escola à comunidade e vice e versa. 

O Senhor Presidente somou-se à manifestação da Vereadora Professora Rose, elogiando o trabalho que a mesma 

realizou nesta Casa de Leis, desejando boa sorte a todos os colegas de câmara candidatos na eleição do próximo 

dia quinze de novembro, parabenizando a todos, independentemente do resultado das urnas. Não havendo mais 

assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia dezesseis 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 onze de novembro de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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