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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 16/11/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 

VEREADOR DR. ZECA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: cumprimentou a todos pelo processo eleitoral que vivenciamos, 

destacando a Mabel Canto, sua companheira de chapa, por essa vitória no 1° turno, o Vereador Ricardo 

Zampieri, elogiando-o, Márcio Pauliki, pela postura e seu projeto que apresentou para Ponta Grossa, e a 

Professora Elizabeth e o seu Vice Capitão Saulo pelo 2° turno. Cumprimentou também todos os Vereadores 

que obtiveram sucesso no pleito eleitoral, especialmente o fenômeno de votação Geraldo Stocco pelo bom 

trabalho que fez e ser uma pessoa séria. Cumprimentou ainda os que não foram candidatos, a Professora Rose 

e o Eduardo Kalinoski, e também aqueles que por algum motivo não lograram êxito nesse processo eleitoral. 

Afirmou que a eleição é sempre uma incógnita, uma dificuldade, mas o mais importante é ser um processo 

democrático e a cidade sair fortalecida cada vez que debatemos. Cumprimentou o Professor Edson e seu vice, 

Gadini e seu vice e o PSOL, que vai ter uma mulher na Câmara com uma bancada coletiva. Demonstrou sua 

admiração por todos os Vereadores, até os que não estavam presentes, declarou que o mais importante é ter 

carinho com a cidade e as pessoas, e desejou que o 2° turno seja mais propositivo, com pesquisas reais, sem 

intrigas e em clima de construção coletiva para uma cidade mais justa e solidária. Expôs que tem andado pela 
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nossa cidade e tem visto as inúmeras dificuldades que as pessoas vêm passando, especialmente depois do 

Covid-19, comentou sobre a área da saúde e registrou que há muitas coisas para serem feitas e dívidas da cidade 

para serem pagas. Agradeceu Ponta Grossa e cumprimentou todos os Vereadores que se candidataram em meio 

a uma pandemia, realçando que foi uma eleição atípica. Mencionou sobre o recado que foi dado nas urnas de 

que a oposição está vencendo as eleições, ressaltando que 60% da população votou na oposição e evidenciou 

que isso, com toda a humildade, deve ser debatido, frisando que precisam do apoio de todos, pois querem fazer 

uma cidade diferente, que cuida dos bairros e dialoga com a população. Pronunciou que apresentaram uma 

campanha simples, sem fundo eleitoral, com voluntários e irão continuar fazendo isso no 2° turno. 

VEREADOR DR. MAGNO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: não está em sessão. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não está em sessão. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: parabenizou a Deputada Mabel Canto e a Professora Elizabeth, 

que lograram êxito nesse 1° turno, e também todos os demais colegas candidatos a Vereadores. Declarou que 

no 1° turno apoiou o candidato Márcio Pauliki porque para ele seria a melhor opção para Ponta Grossa, porém, 

devemos sempre respeitar aquilo que emana do povo, afirmou não acreditar que existam derrotados em uma 

eleição, pois todos são vitoriosos, e registrou que são poucos os que colocam seu nome à disposição da 

população. Parabenizou não só os eleitos, mas sim a todos, enfatizou que esse ano a campanha foi atípica e 

relatou que parece que o Covid-19 desapareceu de Ponta Grossa, frisando que saúde deve ser mais importante 

que pleito eleitoral. Apontou sobre as redes sociais, salientou que apesar de certas coisas não podemos nunca 

deixar de sonhar, pois devemos ter esperança de que em algum momento as coisas melhorem e citou sobre o 

inédito de termos uma nova Prefeita em Ponta Grossa. Cedeu a palavra ao Vereador Ricardo Zampieri que 

agradeceu a oportunidade, realçando que foram dias incríveis durante todo o período eleitoral, informou que 

visitaram todas as vilas da cidade, agradeceu também a recepção, os votos e Márcio Pauliki e parabenizou as 

chapas que foram para 2° turno, ressaltando torcer para que haja debates com propostas e que a melhor vença 

para o bem da nossa cidade. Parabenizou também os Vereadores eleitos e todos os demais, destacando torcer 

para que seja uma Câmara que questione, fiscalize e trabalhe em prol da nossa cidade e pontuou sobre as 

periferias da nossa cidade, alegando que é ali que o futuro Governo deve olhar. Parabenizou ainda o Vereador 

Eduardo Kalinoski, por sua atuação durante todo o mandato e abordou sobre os projetos que ainda quer aprovar 

nesse ano. O Vereador Eduardo Kalinoski desejou sorte as chapas para o 2° turno, ponderou que mantem sua 

ideologia de ser contrário as questões de reeleição, sendo um dos motivos de não ter sido candidato, comunicou 

que a política não deve ser encarada como profissão e dispôs torcer para que Ponta Grossa tenha uma Prefeita 

atenta, cada vez mais, às pessoas que mais necessitam em nossa cidade. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: agradeceu a Deus pela oportunidade que teve, a sua família, sua equipe 

e amigos. Reafirmou seu compromisso com a população de Ponta Grossa e afirmou que tentaram trabalhar ao 

máximo durante esse mandato e irão trabalhar da mesma maneira no próximo. Parabenizou todos os candidatos 

que participaram dessa eleição, destacando o Prof. Gadini, Prof. Edson, Marcio Pauliki, Prof. Elizabeth e a 

Deputada Mabel Canto. Declarou ficar muito feliz que duas mulheres estão disputando a Prefeitura de Ponta 

Grossa e se colocou à disposição dos novos Vereadores e Vereadoras da nossa cidade, para que possamos 

trabalhar juntos por Ponta Grossa. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: parabenizou a imprensa de Ponta Grossa, cumprimentou sua família, 

que está nas galerias, e todos os funcionários e colaboradores da Câmara, que durante esses 8 anos tem o tratado 

com muito carinho e respeito. Comunicou sobre seu respeito a todos os Vereadores, afirmou que somente foi 

a Tribuna para agradecer a Deus e declarou que seu compromisso é firmado com a família, as crianças e a 

Igreja. Relatou que foi muito atacado e ponderou que a política tem pessoas boas, mas lamentavelmente há 

pessoas maldosas também. Leu um versículo da Bíblia, citou sobre Deus e mostrou o presente que ganhou de 

sua filha. Concluindo sua fala, enfatizou que na Câmara também é lugar de pastor e de homens e mulheres de 

Deus, que são honestos e tem caráter. 

 



 

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

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 16/11/2020 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 267/2020: 

Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 90.000,00, e dá outras 

providências. 

 

PARECERES:   CLJR - Pela admissibilidade 

                           CFOF – Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
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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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 17 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 261/2020: 

Declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS POR APLICATIVO DE 

PONTA GROSSA - AMAPPG, com sede nesta cidade. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 595/2020 dos Vereadores GERALDO STOCCO e PIETRO ARNAUD,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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. 

 

Nº 596/2020 dos Vereadores GERALDO STOCCO e PIETRO ARNAUD,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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. 

 

Nº 597/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO,  

MOÇÃO DE APELO 

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). 

 

Nº 598/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD,   

MOÇÃO DE APELO  

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.  
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Nº 599/2020 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 a reabertura da Unidade Básica de Saúde do Jardim Planalto. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 5 

GERALDO STOCCO: 2 

PIETRO ARNAUD: 3 

VINICIUS CAMARGO: 1 

FLORENAL: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 2100/2020 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 instalação de redutor de velocidade, seja radar ou lombada, em 

frente ao imóvel nº 628, na Rua José Veríssimo, Bairro São José, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 1 

DR. ZECA: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 13 de novembro de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Vereadores declinaram o uso da palavra. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

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

uniao=16/11/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

Aos dezesseis 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, fazendo parte também da Mesa dos Trabalhos os Vereadores 

Sebastião Mainardes Júnior - Vice Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro-Secretário, com as 

ausências justificadas dos Vereadores Jorge da Farmácia e George Luiz de Oliveira e ainda dos Vereadores Sgt. 

Guiarone Júnior e Magno Zanellato, estando presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, 

Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Maurício Silva, Paulo Balansin, 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=16/11/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=16/11/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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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 98/20 (Projeto de Lei nº 278/20, com pedido 

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

Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 620.952,00, e dá outras providências. Mensagem 

nº 97/20 (Projeto de Lei nº 276/20, com pedido para apreciação em regime de urgência deliberado 

favoravelmente nesta oportunidade), altera a Lei nº 13.796, de 12/08/2020, conforme especifica. Of. nº 2388/20-

GP, solicitando a apreciação do Projeto de Lei nº 273/20, apenso à Mensagem nº 96/20 em Regime de Urgência. 

Colocado em discussão e votação, foi aprovado o presente ofício. Of. nº 2385/20-GP, solicitando dilação do 

prazo por um período de quinze dias úteis a contar da data do recebendo deste, para prestar atendimento quanto 

ao Requerimento nº 367/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. Of. nº 4.495/20-GP, solicitando a dilação do prazo do Requerimento nº 350/20, de autoria do Vereador 

Pietro Arnaud, por um período de quinze dias úteis, a contar da data do recebimento deste. Colocado o referido 

ofício em discussão e votação, o mesmo foi aprovado através de votação nominal, a pedido do Vereador Pietro 

Arnaud, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Felipe Passos, Florenal Silva, Maurício 

Silva, Pastor Ezequiel Bueno, Paulo Balansin, Professora Rose, Ricardo Zampieri, Sebastião Mainardes Júnior, 

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Recebeu votos contrários dos Vereadores Eduardo Kalinoski, 

Geraldo Stocco, Mingo Menezes, Pietro Arnaud e Rudolf Polaco. Ficam registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Jorge da Farmácia. Of. nº 2498/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 368/20, de autoria do Vereador Rudolf Polaco. Of. nº 233/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 75/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 263/20-GP, em atendimento a Indicação nº 84/20, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 285/20-GP, em atendimento a Indicação nº 73/20, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 300/20-GP, em atendimento a Indicação nº 266/20, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 305/20-GP, em atendimento a Indicação nº 271/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. 

Of. nº 459/20-GP, em atendimento a Indicação nº 586/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 461/20-

GP, em atendimento a Indicação nº 584/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 527/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 213/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. DO VEREADOR DANIEL MILLA 

FRACCARO - Projeto de Lei nº 274/20, promove alteração na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, que institui o 

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

Indústrias de Confecções Têxteis - PRODICT. Projeto de Lei nº 275/20, promove alteração na Lei nº 12.223, de 

29/07/2015, que institui o Conselho Municipal da Cidade. Projeto de Lei nº 277/20, promove alteração na Lei nº 

9.019, de 03/10/2007, DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Requerimento nº 382/20, solicitando para 

que seja justificada a sua ausência na presente sessão (16/11/2020), por motivo de assunto pessoal. Colocado o 

mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 

Requerimento, solicitando para que seja justificada sua ausência na presente sessão (16/11/2020), em virtude de 

problemas de saúde. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o presente requerimento. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 600/20, A ser encaminhada ao Sr. Raphael Antônio De 

Mattos, nosso herói nacional que, ao longo da vida, exerceu excepcional labor em prol da Segurança Nacional 

de nosso país. Moção de Aplauso nº 601/20, A ser encaminhada ao Sr. Alceu Pinto, nosso herói nacional que, 

ao longo da vida, exerceu excepcional labor em prol da Segurança Nacional de nosso país. Moção de Aplauso 

nº 602/20, A ser encaminhada ao Sr. Lucio Roberto Da Silva Barbosa, nosso herói nacional que, ao longo da 

vida, exerceu excepcional labor em prol da Segurança Nacional de nosso país. Moção de Aplauso nº 603/20, A 

ser encaminhada ao Major Odorico Dias De Góes, nosso herói nacional que, ao longo da vida, exerceu 

excepcional labor em prol da Segurança Nacional de nosso país. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - 

Moção de Sugestão Legislativa nº 604/20, ao Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL CRUZ DE 

OLIVEIRA, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para incluir o parágrafo 22 no artigo 10 da Lei 6.329 de 

16  de dezembro de 1999 com a seguinte redação: "Art. 10 ... ... § 22 Considera-se enquadrada na Zona Comercial 

(ZCOM) a Rua Germano Justus, no Parque dos Pinheiros." (AC) DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Moção 
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de Aplauso nº 605/20, À funcionária do Departamento DE  POLÍCIA  13º SUBDIVISÃO POLICIAL, - 

ESCRIVÃ. SRA. RUBIA NARA DINIZ RIBEIRO DE LIMA - ESCRIVÃ. DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

- Moção de Aplauso nº 606/20, Dirigida a Fábio Bechinski pela sua contribuição à arte de esculturas em Ponta 

Grossa. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Moção de Apelo nº 607/20, ao  Exmo. Sr. Governador do Estado 

do Paraná CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR, para que determine ao departamento competente, que 

mantenha os critérios anteriores de contração dos professores(as) pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS), em 

respeito aos princípios basilares de Direito Administrativo. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - 

Moção de Aplauso nº 608/20, A ser encaminhada ao Sr. Marcilio Miguel Schuerzoski, 2º Sgt. QPM 1-0. Moção 

de Aplauso nº 609/20, a ser encaminhada à Sra. Madalena Luzia Favoretto, pelos relevantes serviços prestados 

a nossa comunidade. Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Registrou seus cumprimentos a todos, pelo processo eleitoral, com ênfase à 

sua companheira de chapa Mabel Canto, sagrando-se vitoriosa no primeiro turno, ainda ao Vereador Ricardo 

Zampieri, ao candidato Marcio Pauliki, pela postura e projeto apresentado à cidade; Professora Elizabeth 

Schmidt e seu Vice Capitão Saulo, que irão concorrer ao segundo turno. Ainda aos Vereadores que foram 

sagrados com sucesso na eleição, ao fenômeno de votação, Geraldo Stocco. Colegas que não foram candidatos, 

Eduardo Kalinoski, Professora Rose e os que por motivo ou outro não lograram êxito no pleito eleitoral. 

Cumprimentou também ao Professor Edson do PT e seu Vice, ao Pastor João Carlos do PCDOB pela proposta 

apresentada à cidade; o PSOL pela vitória, com bancada coletiva eleita. Deseja um segundo turno mais 

propositivo, com pesquisas reais, sem intrigas e num clima de construção coletiva em prol de uma cidade mais 

justa, humana e solidária. Reconheceu ainda o carinho recebido pela população através do voto, destacando que 

todos saíram vencedores. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Parabenizou Deputada Mabel e Professora 

Elizabeth pelo êxito logrado no primeiro turno das eleições de Ponta Grossa e a todos os demais colegas 

candidatos a vereadores e aos que pleitearam a vaga no Poder Executivo. Ressaltou que apoiou o candidato 

Marcio Pauliki, e Vereador Ricardo Zampieri, acreditando que seria a melhor opção para a cidade, porém tem 

que respeitar o que emana do povo com os resultados através das urnas, somando com Pietro Arnaud, que todos 

são vitoriosos, considerando que poucos tem coragem de colocar seu nome à disposição da população. 

Considerações à campanha por ser diferente e atípica em função do momento de pandemia que a população vive. 

Espera que todas as pessoas que no momento eleitoral brigam e defendem seus candidatos, que utilizem a força 

em prol do bem à população. Independente de quem seja a prefeita da cidade, espera  que nunca deixem de 

sonhar para que as coisas possam acontecer e compartilhar os sonhos por uma cidade melhor. Em aparte tomado 

pelo Vereador Ricardo Zampieri, esse agradeceu pela oportunidade em haver vivido o período eleitoral, tendo 

visitado as vilas da cidade e os votos recebidos, e, ainda ao líder da chapa Marcio Pauliki. Parabenizou as chapas 

que foram para o segundo turno, torcendo para que surja debate propositivo pelo bem da cidade. Parabenizou 

aos vereadores eleitos e aos novos, esperando uma câmara que questione, fiscalize, trabalhe em prol da cidade e 

faça acontecer bons resultados. Apelou em prol da população moradora da periferia. Finalizou deixando 

compromisso em finalizar seus projetos no processo parlamentar para sair com o dever cumprido. VEREADOR 

GERALDO STOCCO: Para agradecer publicamente a oportunidade que teve na corrida eleitoral, à Deus, à Sua 

família e seus amigos. Reafirmou seu compromisso com a cidade e população. Parabenizou todos os candidatos 

que participaram da eleição, Professor Gadini João Carlos, Marcio Pauliki, Professora Elizabeth Schmidt e 

Mabel Canto, considerando-se feliz ao ter duas mulheres disputando a Prefeitura de Ponta Grossa, agraciado em 

fazer parte desse processo. Desejou boa sorte, se colocando à disposição dos novos vereadores e vereadoras para 

trabalhar juntos pela cidade. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Parabenizou a imprensa da cidade 

pela cobertura do resultado da eleição. Cumprimentou sua esposa com suas filhas presentes na Galeria, Pastora 

Emiliane; Eloisa e Isabelle Radassa; sua irmã Sara Roberta, Policial Militar; seu cunhado, Pastor Eléio. 

Cumprimentou também ao Servidor Miguel Gambassi em nome de todos os colaboradores da Casa, deixando 

seu respeito a todos os vereadores. Agradeceu a Deus acima de tudo pela votação recebida, firmando seu 

compromisso com a família, com as crianças e com a Igreja de Cristo, independentemente de sua nominação. 

Comentou sobre os ataques que sofreu por participar da política como integrante do AVANTE que o acolheu, 

por pessoas maldosas, onde se manteve em silêncio, dizendo que aprende com seu mestre e salvador Jesus Cristo, 

à ele tributando sua vitória, onde estará nesta Casa enquanto Deus permitir. Finalizou apresentando presente 
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carinhoso que ganhou de suas filhas, expressando o amor, com palavras de incentivo. O Senhor Presidente 

também agradeceu aos amigos e colegas que tiveram somando nos quatro anos de mandato, ressaltando o 

trabalho e desempenho de cada um e as classes que defenderam, dizendo que tem orgulho em ter transformado 

a Câmara Municipal, através do sistema de informatização, com economia diante de um período de pandemia. 

Seguindo, anunciou a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 267/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 90.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

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

Passos, Geraldo Stocco, Florenal Silva, Dr. Zeca, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de 

Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira 

e Jorge da Farmácia. EM SEGUNDA 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 ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira 

e Jorge da Farmácia. 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 George Luiz de Oliveira e Jorge da Farmácia. PROJETO DE LEI Nº 227/20 (Vereador Sgt. 

Guiarone Júnior), promove alterações na Lei nº 13.685, de 28/04/2020, conforme especifica: APROVADO, com 

votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo 

Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Florenal Silva, Dr. Zeca, Maurício Silva, 

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

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

Vereadores George Luiz de Oliveira e Jorge da Farmácia. 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 07/11/1029, conforme especifica: APROVADO, 

registrando-se o voto contrário do Vereador Pietro Arnaud, bem como as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores George Luiz de Oliveira e Jorge da Farmácia. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 261/20 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), declara de Utilidade Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO DOS 

MOTORISTAS POR APLICATIVO DE PONTA GROSSA - AMAPPG, com sede nesta cidade: APROVADO, 

os termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Jorge da Farmácia. 

O Vereador Ricardo Zampieri, em questão de ordem, solicitou ao Senhor Presidente a possibilidade de incluir 

na Ordem do Dia, o Projeto de Lei nº 135/18. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 

595, 596/20, dos Vereadores Geraldo Stocco e Pietro Arnaud; 597/20, do Vereador Vinícius Camargo; 598/20, 

do Vereador Pietro Arnaud; 599/20, do Vereador Florenal Silva e Indicação nº 2100/20, do Vereador Dr. Zeca. 

Concluída a votação da Ordem do Dia e não havendo vereadores inscritos para o Pequeno Expediente, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia dezoito do mês em curso, quarta-feira, no 

horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador 

Florenal Silva, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, Secretário, pelo Senhor 

Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em dezesseis de novembro de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 16 de novembro de 2.020. 
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