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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 30/11/2020 

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   

DR. ZECA   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

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 PIETRO ARNAUD: cumprimentou a todos, comentou sobre a oportunidade que teve em ser 

candidato a Vice Prefeito na chapa de sua amiga Mabel Canto e agradeceu a todos os partidos e candidatos que 

estiveram com eles. Registrou que fizeram uma campanha bonita, mostraram seus planos de governo em 4 

eixos, sendo eles: a transparência, uma cidade para todos, política para as mulheres e a retomada econômica de 

Ponta Grossa. Informou que foi o coordenador desse plano de governo, realçando que aprendeu muito, e 

cumprimentou a Professora Elizabeth pela vitória, desejando que ela possa conduzir bem os trabalhos da 

Prefeitura e tenha sucesso em sua administração. Afirmou que o que fica é a alegria de ter percorrido toda a 

cidade de Ponta Grossa, conversando com as pessoas e reconhecer que receberam 80 mil votos, destacando por 

óbvio, que queriam ter saído vencedores dessa eleição, mas mesmo assim já se considera vencedor, e 

comunicou que fizeram uma campanha simples e com voluntários. Alegou que para ele ficou evidente no 1° 

turno que a cidade não estava 100% satisfeita com a atual administração, mas reconheceu que ela teve sucesso 

em vários temas e agradeceu os votos que recebeu das pessoas que acreditam em seus projetos e propostas. 

Expôs sobre sua alegria de ter convivido com os vereadores durante o tempo que ficou na Câmara e ponderou 

que irá se despedir da Câmara com a cabeça limpa, pois enquanto esteve ali fiscalizou os atos do Poder 



 

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

 

Executivo e legislou em prol de Ponta Grossa. Desejou à nova legislatura para que tenham sabedoria, 

humildade e consciência, pontuou sobre as discussões que devem ocorrer com tranquilidade e concluindo sua 

fala, reforçou seu agradecimento a todos. 

VEREADOR DR. MAGNO: parabenizou a nova Prefeita eleita em nossa cidade, Professora Elizabeth, 

declarou que foi uma disputa eleitoral trabalhada por ambas as partes, tanto da Professora Elizabeth quanto da 

Mabel Canto, e comunicou que a Professora tem uma identidade própria, não sendo vinculada a administração 

anterior, assim podendo ela superar muitas das dificuldades que a administração já tinha. Ponderou que mulher 

tem algo de diferente do homem, que é a questão da sensibilidade, e irá ser uma experiência administrativa 

muito interessante para Ponta Grossa. Abordou sobre os vereadores que não foram reeleitos e trabalharam 

muito bem, afirmou que ninguém substitui o outro e pronunciou torcer para que os novos vereadores façam um 

bom trabalho para a cidade. Enfatizou que no começo de seu mandato teve muitos problemas com conflitos de 

pensamentos ideológicos, elogiou alguns dos vereadores, ressaltando que perderam alguns vereadores que 

contribuíram muito, e salientou que a nossa cidade merece um bom trabalho de todos. Abordou sobre a 

qualidade de um bom gestor, que é pensar para frente, relatou sobre a questão das escolas, saúde e os gastos de 

Ponta Grossa e deixou claro que torce para que a nova administração seja diferente e não se baseie na gestão 

anterior. 

VEREADOR VALTÃO: parabenizou a Prefeita eleita, Professora Elizabeth, realçando que tem um carinho 

muito especial por ela há muito tempo, parabenizou também o Vice Prefeito, a Deputada Mabel Canto e seu 

Vice Pietro Arnaud e afirmou ainda que tem certeza que essa caminhada eleitoral foi muito produtiva, frisando 

que ninguém sai perdedor quando disputa uma Prefeitura de uma cidade tão grande quanto Ponta Grossa. 

Declarou que com certeza todas as propostas serão levadas em consideração por essa nova administração, que 

deverá ainda dar continuidade aos bons projetos e corrigir os erros do governo que se encerra esse ano. 

Agradeceu a todos aqueles que acreditaram que ele pudesse continuar por mais 4 anos no legislativo, 

evidenciou que sua prioridade será a fiscalização e abordou ainda sobre a taxa de lixo, a saúde e a mobilidade 

urbana de nossa cidade. Salientou que a Professora Elizabeth entrará para a história, destacando que já entrou 

por ser a primeira mulher Prefeita de Ponta Grossa, mas também entrará para a história por uma administração 

de referência, não só para o Paraná, mas para o Brasil todo, e essa Câmara poderá contribuir muito para que 

isso aconteça.  

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: reiterou a fala do Vereador Valtão, sobre ser um vereador 

fiscalizador, destacando que essa é uma função extremamente importante e de responsabilidade do Poder 

Legislativo, mas que na maioria das vezes esse tipo de trabalho não chega a população de Ponta Grossa e que 

infelizmente aquele vereador que é fiscalizador a população desconhece. Parabenizou a Professora Elizabeth e 

o seu Vice Capitão Saulo pela vitória, enfatizou que com certeza a Professora Elizabeth já tem seu nome 

gravado na história como a primeira Prefeita de Ponta Grossa e parabenizou também a Deputada Mabel Canto 

e o Vereador Pietro Arnaud pelo 2° turno e sendo uma campanha sem fundo eleitoral. Desejou que tanto a 

Professora Elizabeth quanto Mabel Canto se unam para o benefício de nossa cidade e pronunciou torcer para 

que a Professora Elizabeth monte uma equipe de confiança, sem interferência de ninguém, frisando confiar 

muito nela para o próximo mandato. Relatou sobre as obras inacabadas na região de Olarias e abordou sobre a 

taxa de lixo, ressaltando que tem muita preocupação com isso. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: declinou o uso da palavra. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 30/11/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 201/2020: 

Denomina de LUIZ ANTONIO VARGAS a ligação que será implantada na Rua Maringá entre a Vila 

Palmeirinha e a Vila Izabel, Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 250/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Tenente Coronel CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 70/2019: 

Disciplina o licenciamento e a realização de exposições de caráter temporário destinadas à comercialização de 

produtos, bens e serviços ao consumidor final, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 1 CONTRÁRIO – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DOS VEREADORES PROFESSORA ROSE, CELSO CIESLAK, PASTOR EZEQUIEL BUENO E 

SGT. GUIARONE JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 332/2019: 

Institui o direito a meia-entrada para policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, agentes 

penitenciários e guardas municipais, no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Contrário à admissibilidade (rejeitado em 18/05/2020) 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

                         CECE   - Favorável 

 

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA, de autoria do Vereador Rudolf Polaco 
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PARECERES:  CLJR     - Contrário à admissibilidade (rejeitado em 07/10/2020) 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

                         CECE   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 443/2019: 

Declara de utilidade pública o CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ENTREVERO CAMPEIRO, com sede 

nesta cidade. 

 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CECE   - Favorável 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

Projeto de Lei Ordinária nº 40/2020: 

Dispõe sobre o apoio ao empreendedorismo feminino e dá outras providências. 

 

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

                         CFOF    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CAPICTMA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 205/2020: 

Denomina de ANA MIRIAN BUSS DE SOUZA a Rua Y, que fica entre as Ruas Bady Miguel Esperidião e 

Rua Alfredo Pietrobelli no Leila Maria no Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

 

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

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MINGO MENEZES 

Projeto de Lei Ordinária nº 239/2020: 

Denomina de ANNI CAROLINI KLIMIONT a Rua localizada entre as Ruas ERVEIRA e PITANGUEIRA, 

Núcleo Habitacional Santa Paula, 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: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_______________________________________________________________________ 

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

Projeto de Lei Ordinária nº 279/2020: 

Promove alterações na Lei nº 11.229, de 18/01/2013, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

INDICAÇÕES 

 

Nº 2105/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE,  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o conserto das lâmpadas e melhorias 

na iluminação na extensão da Avenida Olindo Justus, Jd. Ibirapuera, Bairro Cará-Cará. 

 

Nº 2106/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE,  

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 placas de sinalização 

e a pintura de sinalização asfáltica na extensão da Avenida Olindo Justus, Jd. Ibirapuera, Bairro Cará-Cará. 

 

Nº 2107/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE,  

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 notificação da empresa RUMO para 

que realize a limpeza e corte de mato nas proximidades do entroncamento ferroviário localizado na extensão 

da Avenida Olindo Justus, Jd. Ibirapuera, Cará-Cará.. 

 

Nº 2108/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE,  

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 aplicação de pavimentação 

primária sustentável (fresado) na Rua Reinaldo Ribas Silveira, no trecho compreendido entre a Rua Marechal 

Hermes até o final de sua extensão. 

 

Nº 2109/2020 do Vereador GERALDO STOCCO,  

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, que tome providências objetivando a instalação de Lombada 

na Rua Conselheiro Barradas, em frente ao número 260. 
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INDICAÇÕES APROVADAS – 5 

PROFESSORA ROSE: 4 

GERALDO STOCCO: 1 

 

 

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

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA PROFESSORA ROSE: parabenizou a nossa nova Prefeita, Professora Elizabeth, primeira 

mulher Prefeita de Ponta Grossa, e seu Vice Capitão Saulo, e desejou que Deus os abençoe nessa nova caminhada 

para que comandem a cidade com muita competência. Parabenizou também a 2° colocada, a Deputada Mabel 

Canto e o seu Vice Vereador Pietro Arnaud pela expressiva votação que fizeram. Enfatizou que com diálogo, 

certamente essas duas mulheres guerreiras poderão fazer muito pela nossa querida cidade de Ponta Grossa. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: salientou sobre a renovação de parte do Legislativo e Executivo da 

nossa cidade, agradeceu os mais de 44 mil votos que a chapa dele recebeu no 1° turno e desejou boa sorte a nova 

Prefeita eleita de Ponta Grossa, Professora Elizabeth e seu Vice, frisando torcer para que seu governo tenha bons 

resultados, pois se o governo vai bem, a cidade e a população também vão. Ponderou que devem dar atenção aos 

bairros e declarou que devemos ter paciência, pois o primeiro ano não irá ser fácil, já que o atual Prefeito, 

Marcelo Rangel, deixará muitas dívidas para sua sucessora, mas desejou sucesso, pois com seu êxito todos 

ganham. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: parabenizou a todos que fizeram pleito ao Executivo, afirmou que 

muitos não acreditaram na Professora Elizabeth e a parabenizou por sua força e garra. Comunicou sobre ela 

entrar para a história como a primeira Prefeita eleita de Ponta Grossa, pontuou sobre o seu companheiro de farda, 

Capitão Saulo, ao qual trabalharam juntos, e desejou muito sucesso a eles, destacando que como Câmara também 

devemos ajudar, fiscalizando a até mesmo orientando. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

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

uniao=30/11/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

LEGISLATURA) 

          Aos trinta 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 George Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes Júnior, presentes os Vereadores 

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

Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

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

regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação as Atas das sessões ordinárias realizadas nos 

dias vinte e três e vinte e cinco do mês em curso, as quais foram aprovadas sem restrições. Em questão de ordem, 

o Vereador Geraldo Stocco agradeceu pelas manifestações de pesar dirigidas ao passamento de sua mãe, assim 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=30/11/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=30/11/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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também pela atitude do Senhor Presidente e demais parlamentares em não haver realizado sessão desta Casa no 

dia vinte e cinco de novembro. Foi procedida pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do Expediente que se 

encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - 

Mensagem nº 101/20 (Projeto de Lei nº 284/20, com pedido para apreciação em regime de urgência, deliberado 

favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, por doação pura e simples, 

o imóvel que menciona. Mensagem nº 102/20 (Projeto de Lei nº 285/20, com pedido para apreciação em regime 

de urgência, deliberado favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área 

de terreno no Distrito Industrial a MASTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA., conforme especifica. 

Mensagem nº 103/20 (Projeto de Lei nº 286/20, com pedido para apreciação em regime de urgência, deliberado 

favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito 

Industrial a CHESIQUÍMICA LTDA., conforme especifica. Mensagem nº 104/20 (Projeto de Lei nº 287/20, 

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

Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a MADERO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S.A., conforme especifica. Mensagem nº 105/20 (Projeto de Lei nº 288/20, com pedido para 

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

a doar imóvel no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins à TATRABRAS LTDA, para instalação de pista de 

testes dos veículos produzidos na planta industrial da empresa e homologa o respectivo protocolo de intenções. 

Of. nº 2494/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.875. Of. nº 2653/20-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.849. Of. nº 2654/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.855. Of. nº 2655/20-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.858. Of. nº 2656/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 13.867. Of. nº 2657/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.868. Of. nº 2658/20-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.870. Of. nº 2668/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.847. Of. nº 

2670/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.850. Of. nº 2692/20-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.874. Of. nº 2750/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.863. Of. nº 2775/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 374/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 2794/20-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 362/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. DO VEREADOR VINÍCIUS 

CAMARGO - Projeto de Lei nº 289/20, denomina de JOÃO OSIRES DOS SANTOS o Campo de Futebol 

situado na Rua Basílio da Gama, Vila Congonhas, Bairro Chapada, nesta cidade. DO VEREADOR DANIEL 

MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 290/20, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao 

Senhor LUIZ CARLOS DE LIMA.  DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 291/20, dispõem 

sobre a Lei Municipal de combate a violência doméstica "Corona Portugal" na cidade de Ponta Grossa, e dá 

outras providências. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 610/20, dirigida a Anderson 

Kaiss pela sua história de superação e contribuição ao rúgbi paranaense. DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

- Moção de Aplauso nº 611/20, Dirigida a Andressa Oliveira Souza, Fernanda Stadler, Lucas Garcia Marzinek, 

Rafael Henrique Guedes e Associação Alética XV de Outubro, em reconhecimento pela live beneficente 

realizada em agosto em prol da campanha social, da embaixadora da organização não governamental TETO, 

Fernanda Stadler. Com a Live foram arrecadas doações que serão empregadas na infraestrutura de casas em 

comunidades precárias, auxiliando na superação da pobreza. DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI - 

Moção de Aplauso nº 612/20, Dirigida ao senhor GABRIEL JOSÉ MESSIAS. DO VEREADOR FELIPE 

PASSOS - Moção de Apelo nº 613/20, Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, 

para que as doulas retornem as suas atividades regularmente nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos 

hospitalares congêneres em Ponta Grossa, ainda este ano. Moção de Repúdio nº 614/20, Ao Excelentíssimo 

Secretário de Estado da Educação do Paraná, SENHOR RENATO FEDER, em razão da manutenção do Edital 

de Processo Seletivo Simplificado 47/2020 e da absoluta ausência de diálogo com a categoria da Educação em 

nosso Estado. DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO, constituída pelo Requerimento nº 188/19, 

com a finalidade de investigar o possível desvio de combustíveis na Secretaria Municipal de Obras, desde o ano 

de 2.009, vindo, através do Requerimento nº 387/20 requerer a prorrogação de prazo dos trabalhos da mesma 

por mais dez dias, nos termos do Art. 60-A, § 5º do Regimento Interno. Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado o citado requerimento. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Requerimento, solicitando 

para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (30/11/20), em virtude de problemas de saúde. 
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Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. O Senhor Presidente colocou em discussão, tendo sido 

aprovado pedido verbal feito pelo Vereador Sebastião Mainardes Júnior, solicitando para que seja justificada a 

sua ausência na presente sessão (30/11/20) por motivos de saúde. Finda a leitura do Expediente, o Senhor 

Presidente anunciou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - Com a palavra os Vereadores PIETRO 

ARNAUD: Para prestar seus agradecimentos a todos que estiveram somando consigo em uma grande aliança 

em prol da campanha prefeitural, tendo como postulante ao cargo de mandatário do Município a pessoa de Mabel 

Canto onde figurou como candidato a vice, ressaltando o aprendizado conquistado durante o desenvolvimento 

da mesma. Registrou seus cumprimentos à vencedora Professora Elizabeth Schmidt, desejando que possa 

conduzir bem os trabalhos em sua administração, revestida de sucesso. Manifestou sua alegria pela oportunidade 

de ter percorrido toda a cidade, vivenciando as dificuldades da população, considerando-se assim vencedor, 

ainda ao fato de poder ter contado com apoiadores aos quais saudou nesta oportunidade. Disse que irá se despedir 

desta Casa de Cabeça erguida, dizendo que "combateu o bom combate e guardou sua fé". Agradeceu as oitenta 

mil pessoas que depositaram seu voto de confiança, comprometendo-se a estar ajudando no que for possível e 

oportuno a população necessitada. MAGNO ZANELLATO: Parabenizou a prefeita eleita Elizabeth Schmidt, 

desejando uma brilhante administração, dizendo que deve ser colocado à frente a condução da cidade como um 

todo e não dividida, o que se deve ter sempre em mente, acreditando que a mesma tem uma identidade própria, 

não vinculada ou herdada da anterior, mesmo participando da chapa que tinha, onde pode superar muitas 

dificuldades, crendo que será uma experiência administrativa interessante para o município. Citou aos vereadores 

não reeleitos, Pietro, Ricardo Zampieri, Rudolf Polaco, destacando o bom trabalho, com apresentação de 

excelentes projetos, acreditando ser pessoas insubstituíveis, apesar da Casa contar com parlamentares novos, 

destacando que cada um tem sua individualidade, torcendo para a independência, voltada ao melhor para a 

cidade. Criticou por último a contratação de carteira através de financiamento bancário para pagar salários dos 

servidores, algo previsto em orçamento, motivo por torcer pela nova administração, que não dê continuidade nas 

demandas adotadas pela atual gestão. VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO: Parabenizou a 

prefeita eleita Professora Elizabeth, declarando seu carinho especial e admiração por sua competência e firmeza, 

esperando que assim possa conduzir os destinos da cidade, que em sua administração completará duzentos anos 

de emancipação política, retribuindo ao Capitão Saulo e também a Deputada Mabel Canto com Pietro Arnaud, 

tendo certeza que sua caminhada foi muito produtiva. Agradeceu ainda àqueles que acreditaram em sua pessoa 

para poder continuar atuando com seu trabalho por mais quatro anos à frente deste Poder Legislativo, dizendo 

que sua prioridade será a fiscalização. Informou que no dia vinte e quatro de novembro protocolou alguns 

requerimentos com relação á fiscalização desta Casa que a partir do ano que vem estará atuando muito nesse 

aspecto. Procedeu a leitura do citado requerimento, com relação à taxa de lixo cobrada na cidade, querendo saber 

porque essa cobrança está tão cara. Também quer estar atento com a gestão do dinheiro público na área de saúde. 

Leu oito tópicos de requerimentos que protocolou, esperando as informações ainda este ano: o valor pago à 

empresa contratada para prestação dos serviços de coleta de lixo, seletiva e limpeza pública dos últimos doze 

meses com documentos comprobatórios; o valor da dívida atual com a empresa contratada para coleta de lixo 

urbano, com encaminhamento de documentos mês a mês por atividades separadas; quantos carros compõem a 

frota da coleta de lixo, os contratados, próprios do município e da empresa; quantos carros reserva se encontram 

à disposição do Município com documentos de cada veículo; o consumo km/l de cada veículo; encaminhar 

contrato social da empresa contratada e as alterações societárias e informar o mapa do roteiro da coleta de lixo 

e coleta seletiva e percurso percorrido por cada veículo. Deseja abordar ainda questões relativas a mobilidade 

urbana, onde terá oportunidade de se manifestar nesse sentido. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Iniciou 

agradecendo as palavras transmitidas pelo Vereador Magno Zanellato, dizendo que não fez mais que sua 

obrigação na Casa, onde são responsáveis e eleitos pela comunidade que espera no mínimo, que o parlamentar 

desenvolva trabalho sério. Refletiu sobre o pronunciamento do Vereador Valtão, citando função de 

responsabilidade do Poder Legislativo, de fiscalizar, onde a maioria das vezes esse trabalho não chega à 

população, que lembra mais em assistencialismo e tapar o buraco da rua de sua casa, sendo o mal de repente do 

brasileiro que reclama enquanto que a questão fiscalizatória por parte dos parlamentares, muitas vezes não 

percebe que acontece. Parabenizou Professora Elizabeth, Capitão Saulo pela vitória no dia de ontem, dizendo 

que tem gravado na história como a primeira prefeita eleita na cidade de Ponta Grossa. Parabenizou também a 
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Deputada Mabel Canto, com o seu colega de casa Pietro Arnaud, pelo segundo turno, tendo desenvolvido 

campanha, sem fundo eleitoral, competindo em desigualdade com o poder econômico. Desejou a ambas: 

Professora e deputada união para o bem da cidade. Torce pela prefeita eleita, para que monte uma equipe de 

secretários de confiança, sem existir dedo desse ou daquele, confiando muito em sua seriedade e trabalho. 

Também parabenizou ao candidato Marcio Pauliki com Ricardo Zampieri, chapa que apoiou no primeiro turno. 

Chamou atenção do Poder Executivo quanto a obras inacabadas na região de Olarias, onde gostaria de vê-las 

entregues à população até o trinta e um de janeiro, citando três especificamente: término da unidade de saúde 

Sady Silveira Macedo, obra de ligação do corredor da Vila Santana e asfalto do Jardim Barreto. Mencionou a 

cobrança por parte do Vereador Valtão, da taxa de lixo, onde também tem grande preocupação, ressaltando o 

requerimento elaborado pelo mesmo ao Poder Público, lembrando existir ação civil pública tramitando na cidade, 

por iniciativa do Vereador Vinícius Camargo, onde gostaria também de fazer chamativo ao Poder Judiciário em 

nome da Juíza Dra. Jurema, à qual aguarda um posicionamento em relação à esse assunto, dizendo estar muito 

claro que existe uma cobrança indevida da população em relação à taxa de lixo, lançando-se no carne de IPTU 

esse incremento, equivalendo vinte milhões cobrados a mais do que se paga à PGA, quanto a taxa é referente 

contra-prestação de serviços. Não havendo mais vereadores inscritos, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM 

SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 201/20 (Vereador Divo), denomina de LUIZ ANTONIO 

VARGAS a ligação que será implantada na Rua Maringá entre a Vila Palmeirinha e a Vila Izabel, Bairro Nova 

Rússia, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

George Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes Júnior, tendo sido ainda aprovada a solicitação verbal de 

justificativa do Vereador Ricardo Zampieri, pelo fato de estar ausente, prestando atendimento parlamentar. 

PROJETO DE LEI Nº 250/20 (Vereador Sebastião Mainardes Júnior), concede Título de Cidadão Honorário de 

Ponta Grossa ao Tenente Coronel CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA: APROVADO, com votos favoráveis 

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

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

Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Professora Rose, Rudolf Polaco, 

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

Vereadores George Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes Júnior. Registre-se também a votação do pedido 

verbal de justificativa de ausência do Vereador Ricardo Zampieri, por estar prestando atendimento de ordem 

parlamentar. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 70/19 (Poder Executivo), disciplina o 

licenciamento e a realização de exposições de caráter temporário destinadas à comercialização de produtos, bens 

e serviços ao consumidor final, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso 

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

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

Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter 

José de Souza - Valtão. Ficam registrados o voto contrário do Vereador Geraldo Stocco e as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE 

LEI Nº 332/19 (Vereadores Professora Rose, Celso Cieslak, Pastor Ezequiel Bueno e Sgt. Guiarone Júnior), 

institui o direito a meia-entrada para policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, agentes 

penitenciários e guardas municipais, no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme especifica: 

APROVADO, nos termos da Emenda Modificativa/Aditiva, de autoria do Vereador Rudolf Polaco, com votos 

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

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

Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, 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 George Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 

443/19 (Vereador Florenal Silva), declara de Utilidade Pública o CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS 

ENTREVERO CAMPEIRO, com sede nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 

40/20 (Vereador Rudolf Polaco), dispõe sobre o apoio ao empreendedorismo feminino e dá outras providências: 

APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 
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com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo 

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

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

Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registrados: o voto favorável manifestado 

pela Vereadora Professora Rose, em função de haver apresentado problema técnico no sistema digital, bem como 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes Júnior. 

PROJETO DE LEI Nº 205/20 (Vereador Divo), denomina de ANA MIRIAN BUSS DE SOUZA a Rua Y, que 

fica entre as Ruas Bady Miguel Esperidião e Rua Alfredo Pietrobelli no Leila Maria no Bairro Boa Vista, nesta 

cidade: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e 

Sebastião Mainardes Júnior. Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador Ricardo Zampieri solicitou ao 

Senhor Presidente a possibilidade de incluir na ordem do dia da próxima sessão, o Projeto de Lei nº 391/19. 

Ainda em questão de ordem, o Vereador Felipe Passos cumprimentou a presença de Juliano, representante do 

Bairro da Palmeirinha. PROJETO DE LEI Nº 239/20 (Vereador Mingo Menezes), denomina de ANNI 

CAROLINI KLIMIONT a Rua localizada entre as Ruas ERVEIRA e PITANGUEIRA, Núcleo Habitacional 

Santa Paula, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 

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

Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes Júnior. PROJETO DE LEI Nº 279/20 (Vereadora Professora Rose), 

promove alterações na Lei nº 11.229, de 18/01/2013, conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Sebastião Mainardes Júnior. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Indicações nºs 2105, 2106, 2107, 2108/20, da Vereadora 

Professora Rose e 2109/20, do Vereador Geraldo Stocco. Concluída a votação da Ordem do Dia, foi anunciado 

o PEQUENO EXPEDIENTE, com a inscrição dos Vereadores Mingo Menezes, passando a palavra à Vereadora 

Professora Rose, registrando como única mulher vereadora neste mandato e professora, parabenizando a nova 

prefeita Professora Elizabeth Silveira Schmidt, primeira mulher prefeita da história da cidade e seu vice Capitão 

Saulo, desejando bênçãos divinas na empreitada e que tenham serenidade para comandar a cidade, com muita 

competência. Parabenizou também a segunda colocada Deputada Mabel Canto e seu vice Vereador Pietro 

Arnaud pela expressiva votação que fizeram, com diálogo, dizendo que certamente as duas mulheres guerreiras 

poderão fazer muito em prol do município. Ricardo Zampieri, para agradecer pelo período eleitoral, com 

renovação de parte do Poder Legislativo no próximo ano e ainda do Poder Executivo, primeiramente aos quarenta 

e quatro mil votos que sua chapa recebeu no primeiro turno e ainda desejando boa sorte à nova prefeita eleita 

Elizabeth Schmidt junto com seu vice, torcendo para o sucesso e governo com bons resultados. Citou que a 

população não vive somente de números, onde necessita de resultados na prática, com maior atenção aos bairros 

da periferia da cidade que hoje o Poder Público não chega e ainda venda os olhos aos problemas que lá existem, 

crendo que a Professora procurou mostrar que será um governo com gestão diferente, depositando sua confiança 

pelo sucesso da mesma, esperando que possa bem representar os pontagrossenses. Pastor Ezequiel Bueno, 

parabenizou a todos que concorreram ao pleito do Poder Executivo, cumprimentando-os pela garra e pela força 

de Professora Elizabeth que muitos não acreditaram, vendo no decorrer de todo o trajeto que por algumas vezes 

foi até injuriada, e, ontem com certeza começou a entrar para a história de Ponta Grossa e Estado do Paraná 

como a primeira prefeita eleita na cidade. Elogiou seu companheiro de farda, Capitão Saulo, ao qual trabalhou 

lado a lado na patrulha escolar, desejando muito sucesso, orando para que o Espírito Santo dê sabedoria e força, 

dizendo que precisam lutar pelos filhos, pelas crianças, netos, torcendo e como câmara continuará fiscalizando 

e dialogando. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando 

outra para o dia dois de dezembro, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição 

via rede de computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a 

qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em trinta 

de novembro de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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