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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 02/09/2019 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Murilo Coelho Pires de Almeida  

INICIO DA SESSÃO: 14:08 TERMINO DA SESSÃO: 17:10 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Imprensa, motoristas de aplicativo. 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 14:05 16:56 

DANIEL MILLA 13:50 17:10 

DIVO 14:11 16:56 

MINGO 14:20 16:56 

EDUARDO KALINOSKI 14:10 17:09 

PASTOR EZEQUIEL 14:10 16:56 

FELIPE PASSOS 14:21 16:54 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:00 17:00 

GERALDO STOCCO 14:05 17:10 

SARGENTO GUIARONE 14:10 16:56 

JAIRTON DA FARMÁCIA 14:01 16:56 

FLORENAL 13:56 17:01 

JORGE DA FARMÁCIA 13:54 16:57 

DR. ZECA AUSENTE AUSENTE 

DR. MAGNO AUSENTE AUSENTE 

PAULO BALANSIN 14:17 16:50 

PIETRO 13:56 17:10 

RICARDO ZAMPIERE 14:11 16:54 

ROGÉRIO MIODUSKI 13:56 16:56 

PROFESSORA ROSE 13:50 17:10 

RUDOLF POLACO 14:10 16:57 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR Ausência Justificada Ausência Justificada 

VINÍCIUS CAMARGO 14:01 16:57 

VALTÃO 13:56 16:56 

  

 

TRIBUNA LIVRE – PROFESSOR Dr. MOACIR: Iniciou relatando a criação, há 21 anos, da profissão de Ed. 

Física (bacharelado e licenciatura). Relatou que a categoria vem apresentando projetos referentes à Educação 

Física para beneficiar as pessoas. Convidou os presentes à participarem da Audiência Pública onde serão 

discutidos projetos referentes à profissão. Notou a importância das atividades físicas em todas as faixas etárias. 

PROFESSOR Dr. MIGUEL: Convidou os presentes à Audiência Pública a ser realizada neste dia. Notou que 

o município não realiza investimentos ao esporte. Relatou a importância do esporte em sua vida, e como, 

através dele, conseguiu tornar-se Mestre e Doutor. Agradeceu a palavra e convidou novamente para todos 

comparecerem à Audiência Pública. 

WILLIAM VARGAS: Agradeceu a presença da categoria, mencionou que a mesma é a favor da retirada do 

projeto de lei referente a tributação do serviço de motoristas por aplicativo e que espera que o Prefeito 

Municipal cumpra com sua palavra. 

VEREADOR VALTÃO: Em resposta ao representante dos motoristas por aplicativo, mencionou que, se o 

Prefeito Municipal não cumprir com sua palavra, a categoria pode ficar tranquila pois estão representados pelos 

23 (vinte e três) vereadores. 
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DISCUSSÃO REFERENTE À RETIRADA DO PROJETO DE LEI 

226/2017 

Vereador George Luís de Oliveira: Relatou que em 15 anos na Câmara Municipal nunca tinha visto tanta 

bagunça no governo municipal. Relatou que é momento do Prefeito Municipal Marcelo Rangel “baixar a bola” 

pra entender que ele “não é dono da cidade”. Mencionou que a “bobagem foi feita”, e que incentiva e convive 

com o serviço de motoristas por aplicativo, relatou que é necessário o regramento e que teria prazer de rejeitar 

o projeto de lei atual. Mencionou que o projeta não contempla o interesse de ninguém, e que o mesmo busca 

“caminhar contra a modernidade”. Relatou que alguns taxistas migraram para os aplicativos. Mencionou que a 

população “não tem um Poder Executivo confiável”. Relatou que espera que a população não esqueça “as 

marucataias que acontecem na cidade”. Mencionou que os vereadores estão a favor do interesse da categoria 

e dos interesses da população de Ponta Grossa. 

Vereador Geraldo Stocco: Quanto ao projeto de lei mencionou que pergunta-se quem o Prefeito Municipal 

Marcelo Rangel ouviu para criar o mesmo. Mencionou que seu parecer contrário ao projeto de lei está pronto 

há muito tempo. Considerou “vergonhoso” a cobrança de R$ 1,07 (um real e sete centavos) por quilometro 

rodado. Pôs se a disposição para participar da comissão de discussão do projeto de lei. Mencionou ficar feliz 

com a rejeição unânime dos vereadores quanto ao projeto de lei. Mencionou que a vitória é da categoria e que 

é “esses um real e sete centavos jamais passarão”. 

Vereador Pietro Arnaud: Expressou seu reconhecimento pelos motoristas de aplicativos que enfrentam a 

violência nas ruas de Ponta Grossa. Mencionou que o “UBER” é um serviço expressivo realizado pelos 

motoristas e que, sem sombra de dúvida, o projeto de lei não teve a participação da categoria. Mencionou que 

os vereadores buscaram modificar o projeto de lei em benefício aos motoristas. Parabenizou o Vereador Daniel 

Milla quanto a sua resposta à nota emitida pela Prefeitura Municipal, chamando-a de mentirosa. Relatou que 

“todo poder emana do povo” e parabenizou novamente a categoria e a seus representantes. 

Vereador Florenal: Relatou que o projeto está há dois anos em discussão, declarando que os vereadores 

buscaram viabiliza-lo, que a intenção é “legalizar o UBER”, mas não da forma que foi apresentado. Relatou 

que o Prefeito Municipal “desistiu de uma corrida que não tava no rumo certo” referindo-se ao projeto de lei. 

Mencionou que os vereadores estão “enfrentando o problema”. Parabenizou a categoria que está buscando os 

seus direitos e ao Prefeito Marcelo Rangel por ter retirado o projeto e que a categoria pode contar com os 23 

vereadores. 

Vereador Eduardo Kalinoski: Mencionou que todos os vereadores foram contra o projeto de lei e que assinou 

junto a outros vereadores contra o projeto de lei. Reiterou que os vereadores sempre pensaram na categoria e 

os parabenizou pela dedicação e pelo esforço de virem à Câmara Municipal. 

Vereador Ricardo Zampieri: Relatou que se pergunta se não houvesse a mobilização da categoria e dos 

usuários, se o Prefeito Municipal teria retirado o projeto de lei, que considera “ridículo”. Mencionou que é 

importante a população ter consciência de sua força. Parabenizou a categoria e que, mais uma vez, o projeto 

será retirado. 

Vereador Jorge da Farmácia: Cedeu aparte à Vereadora Professora Rose que parabenizou os esforços da 

categoria por sua organização e por seu respeito. Mencionou a Lei 13.640/2018 que regulamenta o serviço, 

agradeceu a confiança da categoria, relatou que, mesmo que o projeto fosse votado, ele seria rejeitado. 
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Tranquilizou a categoria, dizendo que os vereadores “estão aqui para trabalhar” em respeito e a favor da 

categoria e da população pontagrossensse. 

Vereador Eduardo Kalinoski: Agradeceu a presença da categoria, relatou que há mais de um ano vem 

discutindo o projeto de lei, mencionando que o mesmo “inviabilizaria” o serviço. Relatou que, embora faça 

parte do partido do Prefeito Marcelo Rangel, não votaria em algo que “acredita ser ruim para a população”. 

Mencionou que são aprovados projetos ruins à população e que estes só ficam sabendo após serem aprovados. 

Relatou que o Prefeito Marcelo Rangel algumas vezes “dá piti”, que os vereadores são taxados de “inimigos 

da população”, que não há humildade da retirada do projeto pelo Prefeito. Mencionou que, embora seja contra 

o projeto de lei, não via razão para sua retirada e que agora a categoria não sabe como será realizada a 

regulamentação. 

Vereador Valtão: Mencionou que em reunião com os representantes da categoria e que é contra o projeto de 

lei. Relatou que é a primeira vez que viu a oposição se unir à base do governo, tendo em vista o projeto não ser 

aceito por nenhum dos vereadores. Mencionou que não existe comunicação entre o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo municipais. Dirigindo-se ao Vereador Florenal, mencionou que o “rumo certo é ouvir a população”, 

e que é isto que espera do Prefeito Marcelo Rangel. 

Vereador Sargento Guiarone: Parabenizou as falas dos vereadores, comungando com estes afim de rejeitar 

o projeto de lei. Dirigindo-se ao Vereador Florenal, mencionou que o Prefeito Marcelo Rangel só retirou o 

projeto de lei por não ter apoio nem de sua base governamental. Relatou que o projeto de lei “veio a esta Casa 

de Leis sem diálogo” e que a categoria pode contar com os vereadores pois “todos vão votar contra”. 

Vereador Pastor Ezequiel: Justificou sua ausência no início da sessão. Mencionou que na última sessão os 

vereadores tiveram uma “discussão calorosa” quanto ao projeto de lei. Relatou que os motoristas que 

trabalham na madrugada devem tomar cuidado com a violência na cidade. Parabenizou a categoria, 

agradeceu o respeito e relatou que a mesma detém total apoio dos vereadores. Leu uma passagem da Bíblia e 

abençoou os presentes. 

 

VOTAÇÃO DA RETIRADA DO PROJETO DE LEI 226/2017 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA NÃO VOTA NÃO VOTA NÃO VOTA 

DIVO SIM   

MINGO SIM   

EDUARDO KALINOSKI SIM   

PASTOR EZEQUIEL SIM   

FELIPE PASSOS SIM   

GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA 

SIM   

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA          AUSENTE 

DR. MAGNO   AUSENTE 
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PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   

VOTAÇÃO – 20 FAVORÁVEIS – 2 AUSENTES – PRESIDENTE NÃO VOTA - APROVADO 

PROJETO DE LEI 226/2017 RETIRADO 

 

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

Vereador: Eduardo Kalinoski: Aconselhou aos representantes dos motoristas por aplicativo transcreverem 

atas de todas reuniões com a Prefeitura Municipal. Criticou a nota emitida pela Prefeitura Municipal, 

qualificando-a como uma tentativa de jogar a população pontagrossensse contra a Câmara de Vereadores. 

Mencionou que deseja saber quem emitiu a “nota absurda”, relatou que apresentou projeto para que todas as 

notas emitida pela Prefeitura Municipal e Câmara dos Vereadores devem ser assinadas por um jornalista 

responsável. Declarou que o Prefeito Municipal Marcelo Rangel disse a ele que “muito mais que a verdade o 

que vale é a versão dos fatos”. Deixou claro que o projeto “mequetrefe” foi rejeitado por todos os vereadores. 

Relatou que, se fosse aprovado, Ponta Grossa seria a primeira cidade do Brasil a inviabilizar o serviço dos 

motoristas por aplicativo. Relatou que o Prefeito “não tem humildade nenhuma”, que Ponta Grossa passaria 

vergonha se inviabilizasse o referido serviço. Disse que espera que seja criado um projeto de lei “justo” e que 

não onere a população e os motoristas por aplicativo. 

Vereador Ricardo Zampieri: Lamentou a situação do Partido Social Liberal – PSL, quanto à sua atuação no 

município. Relatou à compra, por licitação na modalidade pregão (1399/2019), de 250.000 (duzentos e cinquenta 

mil) litros de combustível em valor muito superior à média de mercado (R$ 4,40 o litro da gasolina). Perguntou 

se realmente a Câmara Municipal é a inimiga da população e se “devem abaixar a cabeça” às ordens do Prefeitura 

Municipal. Criticou que apenas uma empresa participou do processo licitatório, mesmo havendo demais 

empresas interessadas.  Relatou que uma das empresas preferiu não participar do processo licitatório pois “havia 

coisas a estourar na Prefeitura de Ponta Grossa”. Cedeu aparte ao Vereador Eduardo Kalinoski que notou a 

importância de investigarem tais alegações. Retornou parabenizando a Prefeitura de Castro da entrega de 725 

tablets a estudantes da rede pública, mencionando que o Prefeito Marcelo Rangel devia aprender com o Prefeito 

de Castro, relatando que o Prefeito Marcelo Rangel cometeu “estelionato eleitoral com crianças” e não cumpriu 

com sua promessa de disponibilizar tablets às crianças da rede municipal de ensino. 

Vereador Pietro Arnaud: Pediu perdão ao servidor Fábio Silva se, em alguma de suas falas, tenha o ofendido. 

Relatou que o mesmo realiza um bom trabalho e que pede desculpas por tê-lo criticado. Convidou os vereadores 

à comparecerem à Audiência Pública a ser realizada hoje quanto ao esporte no município de Ponta Grossa. 

Relatou que as últimas semanas tem lhe sido desgastantes, que divulgará o nome de uma pessoa que “têm 
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informações” quanto à CEI dos Combustíveis. Cedeu aparte ao Vereador Geraldo Stocco, mencionando que hoje 

é um dia de vitória para Ponta Grossa. O Vereador Geraldo Stocco mencionou que a comissão que investiga o 

desvio dos combustíveis está a postos para investigar o caso. Cedeu aparte ao Vereador Sargento Guiarone, que 

mencionou que espera que a pessoa mencionada pelo Vereador Pietro Arnaud tenha informações verídicas 

quanto ao desvio dos combustíveis. Em retorno, lamentou que não tenha sido realizado o pagamento dos 

servidores, somente dos comissionados, com verbas devolvidas pelo Poder Legislativo. Finalizou parabenizando 

o Vereador Daniel Milla pela valorização do Poder Legislativo e aos motoristas de aplicativo por seu trabalho. 

VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Relatou que protocolizou projeto contra a imposição de atividades 

extras à crianças que, por sua religião, não participem de determinadas festas escolares. Notou a importância da 

religião na vida dos comunidades, em especial aos jovens. Quanto à discussão ao projeto de lei 226/2017, 

mencionou que o ponto de vista dos usuários de serviço de motoristas por aplicativo. Relatou que o serviço 

público de transporte é ineficiente e que devem desburocratizar o serviço, afim de beneficiar a população e que 

o Estado deve “interferir o mínimo possível”, exemplificando o caso do serviço de telefonia, que foi privatizado. 

Parabenizou o Presidente Jair Bolsonaro, por seguir a mesma linha de pensamento referente a privatização. 

VEREADOR FLORENAL: Mencionou que hoje é um dia de vitória para o Prefeito Marcelo Rangel, por ter 

retirado o projeto de lei. Mencionou que a legislação aplicada aos taxistas deve ser revista. Parabenizou a 

iniciativa da realização de Audiência Pública afim de discutir o esporte no munícipio. Relatou que no final de 

semana houveram muitos danos devido às chuvas, parabenizou a Defesa Civil por sua atuação para amenizar os 

danos. Agradeceu a realização de obras públicas no bairro de Uvaranas. Relatou que nos dias que não têm sessão, 

está nas ruas para ajudar o povo. Parabenizou a atuação da CEI dos Combustíveis e que devem investigar o 

pregão mencionado pelo Vereador Pietro Arnaud. Mencionou que a “função do vereador é fiscalizar e não só 

criticar”, que o bem estar do povo é “o primeiro item que preocupa”. Por fim, mencionou que o voto é a grande 

arma da Democracia, e que os vereadores devem participar de uma política nova. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Quanto ao projeto referente à tributação dos serviços de motoristas por 

aplicativo, acredita que por hora está encerrado, mas que espera as “peripécias” que vierem do Prefeito Marcelo 

Rangel. Relatou o acidente ocorrido nesta data na Avenida Souza Naves com um ciclista que faleceu, declarou 

que o tema deve ser tratado com prioridade, pois, desde o ano de 2017 só foi construída uma ciclovia. Mencionou 

que já foram realizadas blitz, Audiência Pública e carta direcionada ao Prefeito Municipal, mas que todavia não 

existe um plano de ciclovias e ciclofaixa no município de Ponta Grossa. Cedeu aparte ao Vereador Ricardo 

Zampieri, que relatou que deputados vinham e tiravam fotos e agora “desistiram da Souza Naves”, quanto ao 

acidente fatal, mencionou que “se nada for feito, não será o último”. Em retorno, mencionou que acionará o 

Ministério Público para investigar, relatou que as castrações de animais realizadas no município de Ponta Grossa 

só são realizadas por TAC – Termo de Ajustamento de Conduta realizado com o Ministério Público e que, se a 

Prefeitura não cumprir, receberá multa, enquanto o Prefeito Municipal faz propaganda beneficiando-se disso. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA: 02/09/2019 SESSÃO ORDINÁRIA 
 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 285/19 - Promove alterações na Lei nº 7.500, de 13/02/2004, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          CFOF    - Favorável 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO SIM   

EDUARDO KALINOSKI SIM   

PASTOR EZEQUIEL SIM   

FELIPE PASSOS SIM   

GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA 

SIM   

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA 

         NÃO 

JUSTIFICOU 

DR. MAGNO 

  NÃO 

JUSTIFICOU 

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO   JUSTIFICADA 

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   
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VOTAÇÃO NOMINAL – 20 SIM – APROVADO – DUAS AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 167/19 - Institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e dá outras providências. 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO SIM   

EDUARDO KALINOSKI SIM   

PASTOR EZEQUIEL SIM   

FELIPE PASSOS SIM   

GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA 

SIM   

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA          AUSENTE 

DR. MAGNO   AUSENTE 

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO   JUSTIFICADA 

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   
 

VOTAÇÃO NOMINAL –20 SIM – APROVADO – TRÊS AUSÊNCIAS – UMA JUSTIFICADA 

 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 234/19 - Altera a Lei nº 4.712, de 27/04/1992. 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO SIM   

EDUARDO KALINOSKI  SIM  

PASTOR EZEQUIEL SIM   
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FELIPE PASSOS SIM   

GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA 

 SIM  

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE  SIM  

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA          AUSENTE 

DR. MAGNO   AUSENTE 

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   

 
VOTAÇÃO NOMINAL –18 SIM / 3 NÃO – APROVADO – DUAS AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS 

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

PROJETO DE LEI Nº 275/19 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor RODRIGO LABIAK 

DA SILVA 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO SIM   

EDUARDO KALINOSKI SIM   

PASTOR EZEQUIEL SIM   

FELIPE PASSOS SIM   

GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA 

SIM   

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA          AUSENTE 

DR. MAGNO   AUSENTE 

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   
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PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

  JUSTIFICADA 

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   
 

VOTAÇÃO NOMINAL –21 SIM – APROVADO 

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

PROJETO DE LEI Nº 276/19 - Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Pastora SUELEN BRAIDO DA 

SILVA. 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO SIM   

EDUARDO KALINOSKI SIM   

PASTOR EZEQUIEL SIM   

FELIPE PASSOS SIM   

GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA 

SIM   

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA          AUSENTE 

DR. MAGNO   AUSENTE 

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   
 

VOTAÇÃO NOMINAL –21 SIM – APROVADO – DUAS AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

PROJETO DE LEI Nº 145/19 - Dispõe sobre a criação de espaço destinado a desenvolver encontros e exposições de 

veículos com som automotivo alto e dá outras providências. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 

                          COSPTTMUA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                          CAPICTMA     - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

PROJETO DE LEI Nº 181/19 - Promove alteração na Lei nº 13.214, de 18/07/2018. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          COSPTTMUA - Favorável 

                          CECE     - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa em apenso 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 260/19 - Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração dos Orçamentos do Município 

para o exercício de 2.020. 

  

PARECER:      CFOF     - Pela aprovação 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO SIM   

EDUARDO KALINOSKI SIM   

PASTOR EZEQUIEL SIM   

FELIPE PASSOS SIM   

GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA 

SIM   

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA          AUSENTE 

DR. MAGNO   AUSENTE 

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   
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VOTAÇÃO NOMINAL – 21 SIM – APROVADO – DUAS AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS 

_______________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

PROJETO DE LEI Nº 288/19 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MILTON DO 

NASCIMENTO. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          CECE     - Favorável 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO SIM   

EDUARDO KALINOSKI SIM   

PASTOR EZEQUIEL SIM   

FELIPE PASSOS SIM   

GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA 

SIM   

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA          AUSENTE 

DR. MAGNO   AUSENTE 

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 21 SIM – APROVADO – DUAS AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
MOÇÕES 

 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 501/19 – Dirigida ao Padre Hélio Guimarães, pelo aniversário de 4 anos de Ordenação 

Sacerdotal. 
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DO VEREADOR FELIPE PASSOS  

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 502/19 – Dirigida ao Padre Martinho Hartmann, pelo aniversário de 9 anos de Ordenação 

Presbiterial. 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 503/19 – Dirigida a equipe do Projeto Banho Solidário. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 504/19 – Dirigida ao Sr. José Giampietro, pelos trabalhos realizados junto a comunidade 

através da Rádio Uvaranas, levando informação a todo bairro e região. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

MOÇÃO DE APELO Nº 505/19 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine a instalação 

de pontos de ônibus com coberturas ao longo da Rua Valério Ronci, Uvaranas. 

 
MOÇÕES APROVADAS 

 

INDICAÇÕES 

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 2542/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a instalação de um semáforo no cruzamento da Rua Saldanha da Gama com a 

Rua Coronel Francisco Ribas, no Jardim Carvalho. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

INDICAÇÃO Nº 2543/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando adotar uma alternativa para atender aos idosos que não tenham acesso ao 

aplicativo Estar Digital. 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

INDICAÇÃO Nº 2544/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando efetuar os serviços de recuperação de galerias pluviais (anexo foto) e aplicação 

de asfalto fresado na Rua Presidente Artur Bernardes, no trecho compreendido entre a Rua Ametista e Rua Sargento Carlos 

Argemiro Camargo, Vila 31 de Março, Bairro Neves. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2545/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o nivelamento de tampa de bueiro, localizado no meio da Rua Coronel Francisco 

Ribas, esquina com a Rua Goiás, Centro. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2546/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a construção de travessia elevada em frente a entrada do Colégio João Ricardo 

Von Borell Du Vernay, localizado na Rua Andrade Neves, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2547/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua Péricles Guimarães 

Martins, Bairro Contorno. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2548/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalohamento em toda a extensão da Rua Guatemala, Bairro 

Olarias. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2549/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a construção de galeria pluvial em toda a extensão da Rua Péricles Guimarães 

Martins, Bairro Contorno. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2550/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o manilhamento em toda a extensão da Rua Péricles Guimarães Martins, Bairro 

Contorno. 
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DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2551/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de placa indicando rua sem saída na Rua Alzemiro Lopes, esquina 

com a Rua Matheus Hugo Carneiro Martins, Bairro Contorno. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2552/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a construção de galeria pluvial em toda a extensão da Rua Alzemiro Lopes, 

Bairro Contorno. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2553/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o manilhamento em toda a extensão da Rua Alzemiro Lopes, Bairro Contorno. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2554/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o manilhamento na Rua João Donatílio Corrêa Ferreira, Bairro Chapada. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2555/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de antipó em toda a extensão da Rua João Donatílio Corrêa Ferreira, 

Bairro Chapada. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2556/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza e desobstrução da boca de lobo localizada na Rua Pastor Fugman, 

próximo ao nº 806, Bairro Nova Rússia. 

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2557/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos nas calçadas ao entorno da Praça Getúlio Vargas, situada na Avenida 

Ernesto Vilela, nº 1163, Bairro Nova Rússia. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2558/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza e desobstrução da boca de lobo localizada na Rua Coronel José Pedro 

de Carvalho, esquina com a Rua Augusto Severo, Bairro Nova Rússia. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2559/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a recomposição do poliedro ou a realização de operação tapa-buraco na Rua Frei 

Madre de Deus, no trecho compreendido entre a Avenida Dom Pedro II e Rua Coronel Generoso Martins de Araújo, Bairro 

Nova Rússia. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2560/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a recomposição do poliedro ou a realização de operação tapa buraco na esquina 

das Ruas General Rondon e Pedro Álvares Cabral, Bairro Nova Rússia. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2561/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o conserto da boca de lobo localizada na Estrada José Kalinoski, esquina com a 

Rua Osório Subtil Marçal, Jardim Monte Belo, Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2562/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco ao longo da Rua Osório Subtil Marçal, 

Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2563/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua José Alberto Caos, entre as Ruas 

Osório Subtil Marçal e Prefeito Albari Guimarães, Vila Ricci, Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
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INDICAÇÃO Nº 2564/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos na tampa da boca de lobo localizada na Rua José Alberto Caos, próximo 

ao nº 312, Vila Ricci, Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2565/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos na tampa da boca de lobo localizada na Rua Mario Godoy, entre as Ruas 

Albari de Almeida e José Teodomiro Kap, Colônia Dona Luiza. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2566/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua Vergílio Luiz Zancanaro, frente ao 

nº 70, Colônia Dona Luiza. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2567/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e Cascalhamento na Rua Estanislau Jaronski, entre 

as Ruas Amaranto Coutinho e Jorge Holzmann, Colônia Dona Luiza. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2568/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de tampa na boca de lobo localizada na Rua Aroldo Cailot, na altura 

do nº 112, Colônia Dona Luiza. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 2569/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando melhorias na pista que sai da Rua Almirante Tamandaré com a Rua Anita 

Filipovski, que liga até a BR 376, sentido Curitiba - Ronda. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2570/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua Rodrigues Alves, em frente ao nº 

752. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2571/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Avenida Isaak Alfred Schilklaper, esquina com a Estrada Municipal 

Sebastião Mendes, Residencial Londres. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2572/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e aplicação de fresado na Rua Tenente Claro 

Alexandre Fernandes, na Vila Berta. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2573/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e aplicação de fresado na Rua Plínio Anzaroti, na 

Vila Berta. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2574/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e aplicação de fresado na Rua João Leite Mendes, 

na Vila Berta. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2575/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e aplicação de fresado na Rua Estefano Kogus, na 

Vila Berta. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2576/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e aplicação de fresado na Rua Elio Elvio Chaves, 

na Vila Berta. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 
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INDICAÇÃO Nº 2577/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e aplicação de fresado na Rua Afonso Wilein 

Stalmach, na Vila Berta. 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

INDICAÇÃO Nº 2578/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a instalação de faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Siqueira 

Campos, nº 2402, frente ao Supermercado Super Cipa, Contorno Leste, Bairro Cará-Cará. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 2579/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a construção de uma travessia elevada (lombada) na Rua Siqueira Campos s/n, 

Residencial Moradas Guarujá, localizada no Bairro Uvaranas, em frente ao Condomínio Residencial Moradas Guarujá. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 2580/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando serviço de tapa-buracos na Rua Toledo, na entrada para o Jardim Três Rios, 

localizada no Bairro Chapada. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 02 de setembro de 2.019. 

 

 

 

        Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                                       Ver. JOÃO FLORENAL DA SILVA 

  Presidente                                                               1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FLORENAL: Mencionou a importância das menções de aplauso, notou a necessidade da 

construção de dois pontos de ônibus no Bairro Uvaranas, agradeceu a palavra e desejou uma boa semana de 

trabalhos. 

VEREADORA PROFESSORA ROSE: Desejou sucesso ao Vereador Pietro Arnaud na realização de 

Audiência Pública referente à discussão do esporte no município e parabenizou os profissionais de Educação 

Física. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Em resposta à Vereadora Professora Rose, agradeceu as palavras e 

mencionou que a realização da Audiência Pública servirá para avançar nas discussões. Mencionou que recebeu 

informação quanto ao pagamento de comissionados ao invés dos servidores efetivos do município de Ponta 

Grossa. Mencionou que o Prefeito Marcelo Rangel vai realizar coletiva de imprensa quanto à invasão de hackers 

ao site da Prefeitura. Notou que irá realizar investigações quanto a essa possibilidade e finalizou mencionando 

que o Prefeito Marcelo Rangel precisa “voltar a governar Ponta Grossa”. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Celebrou a retirada do Projeto de Lei 226/2017, ante a pressão popular 

e da Câmara Municipal. Relembrou ao acidente fatal na Rodovia Souza Naves, que ocasionou na morte de um 
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ciclista. Mencionou que requereu verbas para construção de ciclovias e ciclofaixas, as quais foram negadas. 

Notou que se tais vias tivessem sido construídas, não haveriam tantas fatalidades, por fim, mencionou que irá 

oficializar o Ministério Público para, se possível, obrigar a Prefeitura Municipal a construir ciclovias e 

ciclofaixas por meio de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=02/09
/2019&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 

INTEIRO TEOR DA ATA: ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA DOIS DE SETEMBRO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE. (XVII LEGISLATURA) 

 

                Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, 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, ainda com a 

presença da Vereadora Professora Rose na Mesa dos Trabalhos, com a ausência justificada do Vereador Magno 

Zanellato, bem como com a ausência do Vereador Dr. Zeca, presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo 

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

Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Albertus 

Zampieri, Rogério Mioduski, Rudolf Polaco, 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 dos Trabalhos, constando do 

seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Of. nº 1627/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 13.505. Of. nº 1635/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 451/19, de autoria da Comissão Especial de 

Investigação instituída através do Requerimento nº 353/19. Of. nº 1662/19-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 458/19, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1663/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 452/19, 

de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1664/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.521. Of. 

nº 1677/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 453/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 

1678/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 456/19, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 

1772/19-GP, solicitando a devolução do Projeto de Lei nº 226/17, apenso a Mensagem nº 102/17, objetivando 

novos estudos. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado, através de votação nominal, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi (Jairton da 

Farmácia), Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério 

Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Of. nº 1773/19-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 493/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1774/19-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 495/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. DO VEREADOR JAIRTON 

DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 302/19, denomina de LAIS SOLITER FERREIRA ANTUNES a Rua nº 

01, do Loteamento ECOPARK - Pilão de Pedra, no Bairro Neves, nesta cidade. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 303/19, institui, no calendário oficial de eventos do Município de Ponta 

Grossa, o "DIA DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR", conforme especifica. DO VEREADOR 

DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 304/19, denomina de GUIMORVAN DE MENEZES a Rua 

Quatro do Loteamento Jardim das Imperial, no Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DO VEREADOR VINÍCIUS 

CAMARGO - Projeto de Lei nº 305/19, dispõe sobre a vedação aos estabelecimentos de ensino obrigar os 

discentes a participarem de eventos festivos que contrariem seus princípios religiosos, e dá outras providências. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI - Projeto de Lei nº 306/19, promove alteração na Lei nº 10.519, de 

13/04/2011, que define critérios para nomeação e exercício dos cargos de Secretários do Município de Ponta 

Grossa e dá outras providências. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Moção de Apelo nº 506/19, 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=02/09/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
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dirigida ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná, Sr. Carlos Massa Ratinho Junior, para que, em caráter 

de urgência, promova as medidas necessárias para o restabelecimento do fornecimento da vacina BCG em Ponta 

Grossa, essencial às crianças para prevenção da tuberculose, doença infectocontagiosa que causa graves danos e 

seqüelas. Moção de Apelo nº 507/19, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Rangel 

Cruz de Oliveira, para que, em caráter de urgência, promova as medidas necessárias para o restabelecimento do 

fornecimento da vacina BCG em Ponta Grossa e que não se espere a iniciativa por parte do Governo Estadual 

para que seja efetuada a compra de novos lotes da determinada vacina que é essencial às crianças para prevenção 

da tuberculose, doença infectocontagiosa que causa graves danos e seqüelas. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 508/19, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, 

Carlos Massa Ratinho Júnior, para que, em caráter de urgência, promova as medidas necessárias para o 

desbloqueio do sistema PRConsig, bem como a retomada dos andamentos do processo licitatório 72/2017, a fim 

de definir a administração do sistema de empréstimo consignado na folha de pagamento dos servidores públicos 

estaduais. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Moção de Aplauso nº 509/19, dirigida ao brilhante 

projeto "Eu te amo meu Brasil", desenvolvido no CMEI Prefeito Petrônio Fernal, idealizado pela Diretora 

Jeanice Vaurek Fanha e pela Coordenadora Pedagógica Theily Milene Camilo Migliorini, com apoio das 

Professoras Danyelle Barros Rodrigues e Luiza Cristina Mussilini Queiroz e participação de todos os professores 

e alunos da instituição, com o objetivo de incentivar o amor à pátria e despertar o sentimento de patriotismo nas 

crianças. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Aplauso nº 510/19, dirigida à BANDA 

MARCIAL DO COLÉGIO SANT´ANA, na pessoa do Maestro Carlos Sebastião Taques, pelos 24 anos de sua 

existência, pelos trabalhos desenvolvidos e pela grande cultura proporcionada à cidade de Ponta Grossa. Moção 

de Aplauso nº 511/19, dirigida ao Colégio Sant´Ana, na pessoa da Diretora Irmã Maria Aluisia Rodhen e Vice-

Diretora Irmã Marli Conceição Dias, pelos 114 anos da congregação missionária das Servas do Espírito Santo e 

do Colégio, que presta serviços sociais e educação de qualidade prestados na cidade de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Moção de Apelo nº 512/19, dirigida ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, para que determine com extrema urgência as seguintes implantações na Avenida Coronel 

Francisco Ribas, esquina com a Rua Goiás: recapeamento urgente de toda a via, a fim de reparar os desníveis e 

buracos das tampas de esgoto da SANEPAR no meio da via; redutores de velocidade, sinalização.  DA 

COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO, INSTITUÍDA SOB O REQUERIMENTO Nº 262/19, com a 

finalidade de investigar atividades empresariais que estejam funcionando no município sem a concessão dos 

documentos necessários - Requerimento nº 506/19, solicitando a prorrogação dos trabalhos da referida comissão, 

por mais 90 (noventa) dias. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o referido requerimento. DA 

COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO, INSTITUÍDA SOB O REQUERIMENTO Nº 478/19, com a 

finalidade de investigar o cumprimento de cláusulas contratuais que vigoraram e que estão em vigor e respectiva 

legislação aplicável à concessão dos serviços públicos de saneamento e esgotos - Of. nº 01/19-CEI478/19, 

informando que deliberaram e aprovaram que a presidência e a relatoria da referida comissão ficarão a cargo dos 

vereadores Jorge da Farmácia e Celso Cieslak, respectivamente. DAS LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS - 

indicando os nomes dos vereadores que passam a compor a Comissão Especial de Investigação instituída sob 

Requerimento nº 454/19, com a finalidade de investigar os contratos, pagamentos e negociações relacionados à 

"Decoração de Natal" e "Eventos de Natal" realizados pelo Município de Ponta Grossa, nos anos de 2015 a 2019: 

Vereador Pietro Arnaud, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior e Celso Cieslak. DO 

VEREADOR MAGNO ZANELLATO - Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na 

presente sessão (02/09/19), por motivo particular. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. 

Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos os munícipes que se 

encontravam na galeria, fazendo referência ao debate em torno do pedido de retirada pelo Poder Executivo, do 

Projeto de Lei nº 226/17, ocasião em que procedeu a leitura de carta da Comissão de Motoristas de Transporte 

por Aplicativo do Município, informando a composição de seus membros e colocando à disposição para o 

diálogo acerca da elaboração de projeto de lei que objetiva a regulamentação dos serviços em nossa cidade. 

Lembrou o Senhor Presidente do compromisso firmado na sessão passada em votar o referido projeto nesta data, 

onde não tinha aberto a palavra aos representantes da classe em função de não contar com comissão dos mesmos 

e hoje apresentaram, consistindo de presidente, secretário e membros para representá-los. Em seguida anunciou 
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a TRIBUNA LIVRE, cedendo espaço para manifestações do Professor Moacir Ávila de Matos Júnior, 

representante do Conselho Regional de Educação Física do Estado do Paraná e Doutor Miguel Arcanjo de Freitas 

Júnior da UEPG, para prestar maiores esclarecimentos a respeito da Audiência Pública a ser realizada nesta data 

para apresentação das atividades e possibilidades de atuação dos profissionais de educação física, com vistas ao 

desenvolvimento do esporte, em prol da melhoria da qualidade de vida da população, estendendo o convite aos 

Senhores Vereadores e demais interessados. Em seguida, o Senhor Presidente colocou à apreciação do Soberano 

Plenário, tendo sido aprovada a utilização da Tribuna pelo Senhor Wilian Vargas, representante dos motoristas 

por aplicativo, presentes na Casa, a fim de expressar a opinião dos mesmos quanto ao Projeto de Lei nº 226/17. 

Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador Geraldo Stocco comunicou a respeito de possível audiência 

pública a ser realizada dia dezessete do mês em curso, colocando a Casa à disposição, esperando a presença do 

Senhor Prefeito Municipal. O Senhor Presidente também comunicou sobre audiência pública dia quatro de 

setembro, para discussão de proposta do novo contrato entre o Município e SANEPAR, bem como investimentos 

para a cidade e demais esclarecimentos oportunos, na Avenida Visconde de Mauá, 3833. Anunciada a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - Se manifestaram os Vereadores EDUARDO KALINOSKI, em inscrição 

preferencial, inicialmente dando dica aos representantes dos motoristas de aplicativos que farão parte da 

comissão incumbida do Projeto de Lei objetivando regulamentar a atividade no Município, para que registrem 

em ata as reuniões realizadas para tal, a fim de não acontecer o episódio onde o Poder Público Municipal, através 

de nota oficial do Senhor Prefeito Municipal quis jogar os motoristas e população contra esta Casa de Leis, 

informando que toda e qualquer emenda que envolvia valores à matéria, eram em relação ao Poder Legislativo. 

Informou que elaborou requerimento, junto ao Poder Executivo, com várias questões envolvendo a apresentação 

nesta Casa, do Projeto de Lei nº 226/17, com as seguintes questões: Se o referido projeto foi encaminhado pelo 

Poder Executivo; se o Art. 8º que trata a matéria, informem qual seria a taxa de um, vírgula trinta e três vezes o 

valor da VR; e quem é a pessoa responsável pelo setor de imprensa da Prefeitura Municipal e se teve algum 

jornalista que assinou a citada nota divulgada pela Prefeitura Municipal. Ainda, comunicou haver elaborado 

projeto, no sentido de que toda e qualquer nota oficial, tanto desta Casa, como da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa, tem que vir assinada por jornalista responsável. Espera que a referida comissão não seja utilizada para 

politicagem, estando no aguardo do encaminhamento à esta Casa, de projeto propondo regulamentação justa, 

proporcionando condições aos motoristas de aplicativo para desenvolver seus trabalhos, e que tenham segurança 

jurídica para desenvolver suas atividades no Município. VEREADOR RICARDO ZAMPIERI, em inscrição 

preferencial: Primeiramente, para lamentar a política adotada pelo PSL em Ponta Grossa, como único 

representante da sigla nesta Casa, dizendo que mesmo assim não baixa a cabeça diante dos rumos da velha 

política que vem sendo pregada pelo partido em questão. Comentou sobre resultado de pregão eletrônico 

realizado pela Prefeitura Municipal, pós investigação da CEI DOS COMBUSTÍVEIS na cidade, dando conta 

que licitou e teve empresa vencedora, que está sendo contratada para fornecer duzentos e cinqüenta mil litros de 

gasolina comum a um preço de quatro reais e quarenta centavos por litro, enquanto que na bomba o valor é bem 

inferior, representando em até cinqüenta e cinco centavos de diferença em relação ao preço mais em conta após 

realização de pesquisa; ainda, três e trinta e cinco no diesel, cento e cinqüenta mil litros; três e quarenta e quatro 

no diesel s10, cem mil litros; três e vinte e três de etanol, cem mil litros e mais quarenta e três mil reais a título 

de administração, convocando todos os vereadores a buscar respostas nesse sentido, considerando também o fato 

de somente uma empresa haver participado. Disse haver recebido denúncia de empresa interessada em participar 

do processo licitatório, porém em face do COMPLICE, não foi passada informações pela Prefeitura Municipal, 

segundo frase relatada pelo diretor da empresa em questão. Em aparte, o Vereador Eduardo Kalinoski, 

considerou delicado o assunto, desejando saber posição desta Casa, se compactua com o fato do Município haver 

realizado pregão com esse absurdo, sugerindo que a referida CEI, na pessoa do Presidente e relator questionem 

essa situação, entendendo a necessidade de melhor esclarecimento por parte da Prefeitura Municipal. Seguindo, 

Ricardo Zampieri anunciou que o Senhor Prefeito Municipal de Castro e Secretária Municipal de Educação 

entregaram setecentos e vinte e cinco tablets para diretores de escolas e CMEIS, no valor de quatrocentos e 

oitenta mil reais, adquiridos com a Superintendência de Ciência e Tecnologia do Paraná em parceria com o 

Município, onde alunos podem efetivar novas práticas pedagógicas através da tecnologia empregada pelos 

mesmos, visando melhoria educacional do Município, parabenizando o Prefeito daquele município, na pessoa 
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de Moacir Fadel. Lembrou que aqui em nossa cidade, o Senhor Prefeito Municipal prometeu, entendendo que 

cometeu um estelionato eleitoral com as crianças, iludindo-as em campanha e não cumprindo com a entrega dos 

mesmos. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Primeiramente esclareceu situação que lhe incomoda, a respeito de 

pronunciamento que realizou dias atrás, onde se referiu a algumas pessoas, dentre as quais uma especificamente 

se sentiu ofendida, em se tratando do servidor Fábio Silva da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 

dizendo ao mesmo que pede perdão se eventualmente falou algo que o deixou constrangido, registrando que o 

conhece de muitos anos, sendo pessoa trabalhadora simples da região do Rio Verde, não merecendo algumas 

críticas que tem recebido - entende que foi injusto quando o criticou, fazendo mea culpa, dizendo que o respeita 

e considera importante para com a administração, desejando felicidade com sua família e sucesso se for candidato 

a vereador. Convidou todos os vereadores para participarem de audiência pública que está realizando nesta data, 

onde pretende fazer um diagnóstico da situação do esporte em Ponta Grossa, vendo que não há prestígio como 

deveria no dia a dia, lamentando a não participação do Secretário de Esportes. Com relação a situação dos 

combustíveis, comentou sobre as fiscalizações que vem realizando, que incomodam pessoas especificamente na 

Secretaria de Obras estando ajuizando ações, como a criminal contra o Senhor Moisés Remos e outra cível e 

semana passada outras, relatando haver sido procurado por servidor onde está esperando informações para saber 

se o mesmo ainda ocupa cargo comissionado ou saiu recentemente, o qual estando nervoso com a preocupação 

o pediu desculpas por ter lhe atacado em redes sociais, tendo revelado que o secretário utilizou o pediu para lhe 

atacar via facebook. Disse ter informações quanto ao sumiço de combustíveis, onde está esperando que relate, 

onde não estará entrando no jogo de pessoas que não querem ser fiscalizadas, ocasião em que divulgará semana 

que vem o nome dessa pessoa, estando oficializando o GAECO e Ministério Público. Cedeu aparte ao Vereador 

Geraldo Stocco, o parabenizando pelas fiscalizações, dizendo que a comissão que está investigando o desvio de 

combustíveis está aberta a esta Casa de todos os vereadores, imprensa quem quiser acesso a oitiva e informação 

que for pertinente e útil - estará junto hoje na audiência na UEPG. Também em aparte, se manifestou o Vereador 

Sgt. Guiarone Júnior, contando com o apoio no sentido de que a informação do orador possa ser repassada à 

comissão para apurar detalhes, esperando que não seja manobra do citado servidor por ter sido exonerado do 

cargo. Finalizando, Pietro lembrou atitude do Presidente desta Casa em haver devolvido recurso de sobras 

orçamentárias para pagamento de vencimentos do servidor efetivo, enquanto que o Senhor Prefeito Municipal 

pagou aos comissionados. VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Para comunicar haver protocolou semana 

passada projeto pontual em algumas igrejas e pessoas que tenham profissão de fé, relatando a existência de 

problema e até perseguição, onde apresentou alternativa que irão discutir quanto a constância de reclamação de 

pais que não desejam que seus filhos participem de determinadas festas e trazem atividade ou trabalho muitas 

vezes extenso, como forma de realizar compensação pela não participação nesse evento, não entendendo ser 

justo e equivalente, sendo a criança menor das culpadas nessa discussão, se sentindo prejudicada junto com sua 

família. Referendou, na data de hoje, constando em segunda discussão projetos de sua autoria em que irão votar, 

tratando-se de dois títulos de cidadania que propôs, ao Pastor Rodrigo Labiak da Silva e Pastora Suelen Braido 

da Silva, comentando sobre seus trabalhos na cidade já há mais de dez anos, onde milhares de jovens tiveram se 

livrando das drogas, com suas famílias, tendo suas vidas transformadas em função da atividade dos ministérios 

dos mesmos. Finalizando, quanto a questão dos aplicativos, manifestou seu ponto de vista colocando a situação 

do ao usuário, sendo o maior interessado nessa discussão, os quais buscam essa alternativa por ser melhor, 

entendendo que devem parar com essa interferência e minimizar o máximo a ação do estado dentro dessas 

questões, considerando que hoje existe transporte coletivo ineficiente, caro e ruim. Propõe debate sobre questões 

de legislação referente aos taxis e transporte coletivo, dando continuidade na discussão do Fundo Municipal de 

Transportes. VEREADOR FLORENAL SILVA: Para fazer referências à retirada do Projeto de Lei nº 226/17, 

pelo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de discutirem algo melhor, proporcionando a que a classe trabalhe e 

os usuários usufruam desse grande serviço que é prestado pelos aplicativos UBER e 99, considerando lei rigorosa 

ao serviço de taxi na cidade, entendendo também ser a hora de discutir no âmbito do Município. Citou coisas 

boas que acontecem na cidade, lembrando da audiência pública para discussão do esporte, parabenizando o 

Vereador Pietro Arnaud, Professor Miguel, referendando quarenta campos de futebol society construídos na 

cidade e que realmente precisam de profissionais de educação física que possam se disponibilizar a ir nesses 

lugares, com o intuito de orientar aos munícipes que praticam atividades esportivas. Relatou ainda a existência 
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de oitenta e poucas academias de ginástica à disposição da população, necessitando de orientação, entendendo 

ser a hora de discutir o que está dando certo para cobrar o que não vem dando certo do Poder Executivo. 

Comentou sobre o fato do povo procurar o vereador - lembrando que no final de semana ocorreu vendaval e 

chuva, destelhando e inundando casas na cidade - parabenizou a defesa civil, através do Comandante Macedo, 

pelo trabalho árduo, distribuindo telhas e amenizando problemas dessas pessoas que tiveram suas residências 

afetadas. Agradeceu  à Pelissari pelo atendimento de pedidos seus que foram atendidos, tais como a construção 

lombadas estendidas na Rua Siqueira Campos e na Rua Arnaldo Jansen, onde nessa existia semáforo em local 

inadequado, prejudicando motoristas de caminhões. Tem intensificado seu trabalho no atendimento da população 

do Bairro de Uvaranas como compromisso assumido. Comentou a respeito dos trabalhos da CPI DOS 

COMBUSTÍVEIS, onde se somou à mesma, esperando resposta, parabenizando a atuação dos seus membros, 

dizendo que as CPIS desta Casa tem que tomar novo rumo. Fez ainda referências à Companhia da Polícia Militar 

em Uvaranas, atribuindo como vitória da classe política em prol do cidadão, do povo eleitor que escolhe seu 

representante. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para frisar que esta Casa está do lado do trabalhador, da 

trabalhadora, dizendo que de maneira alguma aprovariam o projeto, propondo regulamentação no sistema de 

transporte por aplicativo - hoje poderiam ter derrubado o Projeto de Lei nº 226/17, de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal, esperando que agora o mandatário municipal converse com a classe. Lembrou que no dia dezessete 

de setembro, estará realizando audiência pública, esperando que até lá o Senhor Prefeito converse com os 

motoristas para apresentar essa idéia nesta Casa. Comentou sobre outro acidente na Avenida Souza Naves, 

envolvendo um ciclista, lembrando que desde o primeiro dia do seu mandato levantou bandeira nesta Casa, o 

sentido da construção de mais ciclo-vias e ciclo-faixas, adotando o ciclista, principalmente o que utiliza bicicleta 

como meio de transporte para se dirigir até seu ambiente de trabalho, como prioridade. Disse que o ciclista está 

abandonado na cidade, lembrando haver realizado blitz, audiência pública, enviando carta ao Senhor Prefeito 

com várias assinaturas, considerando que em Ponta Grossa não tem plano de ciclo-mobilidade - enquanto isso 

tem pessoas perdendo suas vidas. Manifestou-se em aparte o Vereador Ricardo Zampieri, chamando atenção à 

Avenida Souza Naves, lembrando que antigamente deputados a anunciavam, tiravam fotos e agora nem isso 

estão fazendo, desistindo da mesma, estando a população jogada, entendendo mais que necessário a construção 

de ciclo-faixas e outras melhorias. Seguindo, Geraldo lembrou que as castrações que vem sendo realizadas pela 

Prefeitura Municipal, são para cumprir obrigação do Ministério Público, através de Termo de Ajuste de Conduta, 

dizendo que  se a prefeitura não realizar pelo menos três mil castrações por ano, toma multa, citando o fato de 

ter de recorrer até as últimas instâncias para que o Senhor Prefeito possa tomar alguma atitude. Finda a 

Comunicação Parlamentar, iniciou-se a apreciação da ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URÊNCIA, EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 285/19, promove alterações na Lei nº 7.500, de 13/02/2004, 

conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, 

Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 

Paulo Balansin, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e 

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

Zanellato e Pietro Arnaud, esse, por estar prestando atendimento fora do recinto do Plenário, tendo reivindicado 

e contando com aprovação dos demais pares a seu pedido de justificativa.  EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 167/19 (Poder Executivo), institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e dá 

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

Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, 

Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 

Paulo Balansin, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e 

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

Zanellato e Pietro Arnaud. PROJETO DE LEI Nº 234/19 (Poder Executivo), altera a Lei nº 4.712, de 27/04/1992: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo 

Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), 

Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Paulo Balansin, Ricardo Zampieri, Pietro Arnaud, Rogério Mioduski, Rudolf 

Polaco, Professora Rose, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Recebeu votos contrários dos 
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Vereadores Eduardo Kalinoski, Sgt. Guiarone Júnior e George Luiz de Oliveira. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Magno Zanellato. PROJETO DE LEI Nº 275/19 (Vereador Vinícius 

Camargo), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor RODRIGO LABIAK DA SILVA: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo 

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

Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Paulo Balansin, 

Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Magno Zanellato. 

PROJETO DE LEI Nº 276/19 (Vereador Vinícius Camargo), concede Título de Cidadã Honorária de Ponta 

Grossa à Pastora SUELEN BRAIDO DA SILVA: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso 

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

Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), 

Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, 

Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Magno Zanellato. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

145/19 (Vereador Jorge da Farmácia), dispõe sobre a criação de espaço destinado a desenvolver encontros e 

exposições de veículos com som automotivo alto e dá outras providências: APROVADO, nos termos do 

Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 181/19 

(Vereador Rudolf Polaco), promove alteração na Lei nº 13.214, de 18/07/2018: APROVADO, nos termos da 

Emenda Modificativa apresentada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. PROJETO DE LEI Nº 260/19 

(Poder Executivo), dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração dos Orçamentos do Município 

para o exercício de 2.020: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de 

Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Jorge da Farmácia, 

Florenal Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf 

Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Magno Zanellato. PROJETO DE LEI Nº 288/19 (Vereador Jorge da Farmácia), concede Título de 

Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MILTON NASCIMENTO: APROVADO, com votos favoráveis 

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

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi 

(Jairton da Farmácia), Jorge da Farmácia, Florenal Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, 

Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Magno Zanellato. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 501, 502/19, do Vereador Felipe Passos; 503/19, do Vereador Rudolf Polaco; 504, 

505/19, do Vereador Florenal Silva e Indicações nºs 2542, 2579, 2580/19, do Vereador Pietro Arnaud; 2543/19, 

do Vereador Felipe Passos; 2544, 2578/19, do Vereador Vinícius Camargo; 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 

2551, 2552, 2553, 2554, 2555/19, do Vereador Ricardo Zampieri; 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 

2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568/19, da Vereadora Professora Rose; 2569/19, do Vereador Jorge da Farmácia; 

2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577/19, do Vereador Florenal Silva. Concluída a votação da Ordem 

do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADOR FLORENAL SILVA: Para registrar 

suas considerações à Moção de Aplauso nº 504/19, dirigida ao Sr. José Giampietro, pelos trabalhos realizados 

junto a comunidade através da Rádio Uvaranas, citando a persistência do mesmo ao haver sido retirada do ar, 

porém, através de grupo de whats zapp criado pelo mesmo, está contribuindo muito para o desenvolvimento 

principalmente da Vila Francelina, através da postagem das demandas, conseguindo diversas melhorias, além da 

divulgação de eventos, fazendo a diferença. Mencionou ainda a moção de apelo no sentido de instalar dois pontos 

de ônibus cobertos na região de Uvaranas, na Rua Valério Roncchi, onde foram criados dois condomínios 

residenciais, servindo para aproximadamente duas mil pessoas que virão a utilizar dos mesmos. VEREADORA 

PROFESSORA ROSE: Para desejar sucesso ao Vereador Pietro Arnaud, na audiência pública que estará 

promovendo nesta data, também para parabenizar aos profissionais de educação física pelo seu dia comemorado 

em primeiro de setembro, deixando registrado o seu respeito e consideração com carinho por todos, 
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principalmente que trabalham para a rede municipal e estadual de educação. VEREADOR PIETRO ARNAUD: 

Informando sua pretensão em realizar novas audiências públicas, e ao final assinar compromisso com todos os 

futuros candidatos a prefeito de nossa cidade. Comentou pesquisa na confecção da LDO e Plano Plurianual, 

quanto as necessidades e carências, citando que mais de trinta mil pessoas responderam, segundo Claudio 

Grokoski, na última audiência pública apontando os seguintes temas como prioridade: primeiro, saúde; segundo, 

segurança pública; terceiro, pavimentação e quarto, esportes, vendo que a demanda da população não acompanha 

a do Poder Executivo, citando que não tem como objetivo na audiência em atacar o governo, mas fazer 

diagnóstico da situação do esporte, da educação física, da Secretaria de Esportes e do profissional de educação 

física, no sentido de avançar e apontar caminhos possíveis. Esclareceu sua preocupação, onde recebeu 

informações de servidores públicos municipais, de que o Município estava sem recursos para pagar a folha de 

pagamentos, tendo sido encaminhado memorando para os vereadores, mostrando que os secretários municipais 

não iriam receber remuneração e que os servidores efetivos iriam ser prestigiados, com a exclusão das horas 

extras e do PMAC que é pago a cada seis meses para os trabalhadores, porém recebeu informação, quando o 

presidente da Casa informou que para auxiliar o município estaria devolvendo um milhão e seiscentos mil reais 

para que pudessem quitar as obrigações da prefeitura, não tendo sido o que ocorreu, não acontecendo os 

pagamentos que esperava. Recebeu recentemente informação que o prefeito convocou coletiva, para falar sobre 

hacker que estaria extorquindo a prefeitura, esperando que seja apurada, não estando acreditando em situações 

que vem de parte da prefeitura, onde criará o benefício das dúvidas, desejando ver as investigações. De sua parte 

também estará investigando a situação, onde deseja ver se não há comunicação de crime, considerando que o 

governo municipal está perdido. Lembrou haver sido publicado no Diário Oficial, pelo Tribunal de Contas, que 

o município extrapolou o limite prudencial de forma que não tem o que fazer, onde estará trazendo outras 

informações. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para comemorar com a população a retirada do Projeto de 

Lei nº 226/17, que queria cobrar um real e sete centavos dos motoristas de aplicativos, inviabilizando os serviços, 

porém, por conta da pressão popular dos motoristas homens e mulheres e desta Casa de Leis, onde todos os 

vereadores seriam contrários, o Senhor Prefeito voltou atrás. Manifestou seu pesar pela morte de ciclista na 

Avenida Souza Naves, onde tem cobrado melhorias quanto a essa situação, lembrando que a sete anos a atual 

gestão municipal esqueceu o ciclista, não se tratando apenas de pessoa com capacete e roupa própria, mas 

também, do trabalhador e estudante que sai às sete horas da manhã, utilizando do sistema viário, havendo 

somente a construção de ciclovia ligando Uvaranas ao centro, não sendo suficiente, já tendo elaborado pedido 

no sentido de que os milhões de reais destinados a pavimentação asfáltica, apenas um por cento fosse para 

segurança dessas pessoas. Estará solicitando soluções imediatas a esse tipo de caso ao Ministério Público. Não 

havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia 

quatro do mês em curso, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de 

computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual 

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

setembro de dois mil e dezenove. 
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