
 

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

 

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 04/09/2019 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Murilo Coelho Pires de Almeida  

INICIO DA SESSÃO: 14:07 TERMINO DA SESSÃO: 16:17 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Cidadãos, Imprensa, alunos e equipe pedagógica 

do Colégio Sagrada. 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 14:35 16:17 

DANIEL MILLA 13:59 16:17 

DIVO 14:13 16:03 

MINGO 14:30 16:05 

EDUARDO KALINOSKI 14:07 16:03 

PASTOR EZEQUIEL 14:12 16:00 

FELIPE PASSOS 14:00 14:55 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA AUSENTE AUSENTE 

GERALDO STOCCO 14:09 16:11 

SARGENTO GUIARONE 14:12 16:17 

JAIRTON DA FARMÁCIA 13:59 16:09 

FLORENAL 13:50 16:17 

JORGE DA FARMÁCIA 14:18 16:17 

DR. ZECA AUSENTE      AUSENTE   

DR. MAGNO AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

PAULO BALANSIN 14:15 16:17 

PIETRO 14:28 16:17 

RICARDO ZAMPIERE 14:12 16:17 

ROGÉRIO MIODUSKI 14:04 16:03 

PROFESSORA ROSE 13:59 16:11 

RUDOLF POLACO 14:10 16:04 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR LICENÇA MÉDICA LICENÇA MÉDICA 

VINÍCIUS CAMARGO 14:05 16:05 

VALTÃO 14:13 16:10 

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR FELIPE PASSOS: Questionou a divulgação, por redes sociais, de gastos de telefones celulares 

pelos vereadores, mencionou que a maioria dos vereadores não utiliza celulares e que apresentou ofício para 

cancelamento das contas de celulares. Mencionou que a divulgação detém informações falsas, e que a quantia 

de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) refere-se aos gastos desde o ano de 2017. Cedeu aparte ao Vereador 

Pastor Ezequiel, que parabenizou o vereador por sua fala, relatou que não utiliza o telefone da Câmara e que 

detém três linhas particulares. Cedeu aparte ao Vereador Rudolf Polaco, que mencionou que não utiliza o plano 

de celular da Câmara e que os computadores que utiliza “pagou do próprio bolso. Finalizou mencionando que 

os gastos com a água na Câmara também devem ser reavaliados. 

VEREADOR RUDOLF POLACO: Mencionou a necessidade de construção de pontos de ônibus no munício, 

já tendo apresentado projeto de lei referente à licitação desse serviço, com exploração publicitária pela empresa 

que realizaria o serviço. Pediu agilidade na tramitação do projeto de lei, pois existem mais de 100.000 (cem 

mil) pessoas que utilizam o transporte público em Ponta Grossa.  
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VEREADOR PIETRO: Criticou a atuação do Vereador Felipe Passos, chamando-a de “falso moralismo”. 

Mencionou que o mesmo devia ter “vergonha na cara” e comprar o próprio computador, ao invés de onerar a 

Câmara Municipal. Relatou que o Vereador Felipe Passos pediu cargos e dinheiro ao Governador Beto Richa. 

Mencionou que o mesmo não atende a população. Cedeu aparte ao Vereador Paulo Balansin, que relatou que 

“devem inscrever o Vereador Felipe Passos no Faustão, pois toda semana é uma pegadinha”, criticou a atuação 

do Felipe Passos ao fazer lives no calçadão, mencionando que o Vereador Felipe Passos só faz “tramoia” e que 

“deve tomar vergonha na cara”, que o mesmo desmoraliza a Câmara e que os vereadores devem tomar uma 

atitude. Em retorno, o Vereador Pietro listou os gastos da Câmara Municipal com o serviço de celulares, 

questionando onde o Vereador Felipe Passos “retirou esses valores” referindo-se a quantia de R$ 33.000,00 

(trinta e três mil reais). Relatou que não tem medo e que quer enfrentar o Vereador Felipe Passos. Cedeu aparte 

ao Vereador Jorge da Farmácia, que também criticou a atuação do Vereador Felipe Passos, mencionando que 

não é porque ele detém uma deficiência física, que devem “passar a mão na cabeça”. Em retorno, finalizou 

mencionando que não aceita mais as “mentiras” do Vereador Felipe Passos. 

VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Relatou que sente-se chateado por ataques do Vereador Felipe Passos 

ao Vereador Sebastião Mainardes, no momento licenciado por questões de saúde; relatou que quando não tem 

projetos alguns preferem atacar os outros, e que uma hora “a mentira vai cair”. Lamentou a situação e torceu 

para que as mesmas não mais ocorram. Cedeu aparte ao Vereador Ricardo Zampieri, que rel atou sua denúncia 

do desvio de combustível, mencionando que continuam investigando o caso e levantando “informações que 

não constam no Portal da Transparência”. Em retorno, o Vereador Vinícius Camargo parabenizou o trabalho 

do Vereador Ricardo Zampieri, por sua fiscalização do Poder Executivo. Cedeu aparte ao Vereador Pastor 

Ezequiel, que mencionou que não viajou para Curitiba à trabalho, por temor que entendessem sua ausência de 

forma errônea. Notou a necessidade de realizar oficio para criação de Escola Militar para melhorar a segurança 

no município. Cedeu aparte ao Vereador Divo, que mencionou que respeita o trabalho de cada um dos 

vereadores, relatou que “acha uma sacanagem” que certos vereadores tentem se apropriar do trabalho de outros 

vereadores. Em retorno, o Vereador Vinicius Camargo relatou que sabe da integridade do Vereador Geraldo 

Stocco e de sua família. 

VEREADOR FLORENAL: Relatou que os vereadores devem arcar com seus compromissos para representar 

os outros, que não devem utilizar de tragédias pessoais para “se fazer de vítima”. Relatou que o Vereador Felipe 

Passos não apresentou um projeto que pudesse ser discutido na Câmara e que só promove ataques aos demais 

vereadores. Relatou que é “fácil falar mal dos vereadores e ir embora”, referindo-se a saída do Vereador Felipe 

Passos, mencionou que a política está desgastada pela atuação de alguns que não querem resolver os problemas 

da comunidade, qualificando como “um absurdo”. Parabenizou a BRF por ter voltado suas atividades sem ter 

demitido nenhum funcionário, parabenizou a ACIPG que realizou cursos aos seus funcionários. Mencionou 

que existe uma demanda nacional, referindo-se ao desemprego e à falta de estrutura. Pela ordem, o Vereador 

Felipe Passos justificou sua saída do plenário. Em retorno, o Vereador Florenal criticou a saída do Vereador 

Felipe Passos, mencionando que existem horários adequados para resolver problemas. Mencionou que “as 

picuinhas” realizadas na Câmara parecem uma “reunião de lavadeiras”. Relatou que não usa seu mandato como 

vereador para atacar ninguém. Pela ordem, o Vereador Daniel Milla notou que o horário de início da sessão é 

às 14h00 e que, na próxima sessão, o vereador que não estiver presente será descontado em folha. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Cedeu aparte ao Vereador Vinícius Camargo, que reclamou da 

utilização errática da questão de ordem, mencionando que não serve para “responder vereador e nem discutir 

outra questão”. Lamentou o acidente que ocasionou a morte de um ciclista na Av. Souza Naves. Relatou que 

realizou boletim de ocorrência e requereu ao Ministério Público que o investiguem para ficar claro que não 

recebeu incentivos financeiros para finalizar a comissão do desvio dos combustíveis. Ainda quanto à 

mobilidade urbana, mencionou que realizará blitz na Av. Souza Naves para conscientizar a população, em 

especial quanto aos ciclistas, notou a importância a utilização de faixas refletoras. Relatou que a castração de 

animais em Ponta Grossa não é realizada pelo Poder Executivo a bel prazer, mas sim por determinação judicial, 

e que do mesmo modo deverá ocorrer quanto a criação de ciclovias e ciclofaixas, ante a inércia do Poder 

Executivo. 
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             Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA: 04/09/2019 SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 
DO PODER EXECUTIVO 

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

 

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 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA AUSENTE          

DR. MAGNO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

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 – 20 SIM – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

EM SEGUNDA 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. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADA 

________________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

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

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADA 

________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

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 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA AUSENTE          

DR. MAGNO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   
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SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

LICENÇA 

MÉDICA 

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   
 
VOTAÇÃO NOMINAL – 20 SIM – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

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

NASCIMENTO. 

 

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 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA AUSENTE          

DR. MAGNO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

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 – 20 SIM – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DOS VEREADORES SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR E DANIEL MILLA FRACCARO 

PROJETO DE LEI Nº 103/19 - Denomina de CESAR ANTÔNIO RIBAS MILLEO, o trecho compreendido entre a 

Estrada Pery Pereira Costa e a Cachoeira da Mariquinha, nesta cidade. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação 

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

 

SUBEMENDA MODIFICATIVA, de autoria dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro e Sebastião Mainardes Júnior 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          COSPTTMUA     - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR TRÊS DIAS – VER. MINGO MENEZES 

 

 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

PROJETO DE LEI Nº 216/19 - Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Professora HELENA 

KAMCLAROWYCZ. 

  

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

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

 
PEDIDO DE VOTAÇÃO ENGLOBADA DO PROJETO E EMENDA – VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO 

 

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 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA AUSENTE          

DR. MAGNO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

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 – 20 SIM – APROVADO 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

 

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

MOÇÃO DE APELO Nº 506/19 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná, Sr. Carlos Massa 

Ratinho Júnior, 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. 

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

MOÇÃO DE APELO Nº 507/19 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, 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 do Paraná, Sr. 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 nº 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/PR. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

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 na cidade de Ponta Grossa/PR. 

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

MOÇÃO DE APELO Nº 512/19 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira, objetivando com urgência as seguintes implantações na Avenida Coronel Francisco Ribas, esquina com a Rua 

Goiás: recapeamento 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 e sinalização. 

 
MOÇÕES APROVADAS 

 

INDICAÇÕES 

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2581/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a aplicação de pavimentação primária sustentável (fresado) na Rua Visconde de 

Inhomirim, no trecho compreendido entre as Ruas Quinze de Setembro e Rodolfo Serzedelo, Bairro Neves. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
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INDICAÇÃO Nº 2582/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a aplicação de pavimentação primária sustentável (fresado) na Rua Barão de 

Ramalho, no trecho compreendido entre a Rua Rodrigo Otávio até o fim de sua extensão, Uvaranas.  

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2583/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a aplicação de pavimentação primária sustentável (fresado) na Rua Félix 

Pacheco, no trecho compreendido entre as Ruas Barão de Ramalho e Campos Vergueiro, Uvaranas.  

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2584/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa-buraco na Rua Campos Vergueiro, na altura do nº 

400, Uvaranas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2585/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a aplicação de pavimentação primária sustentável (fresado) na Rua Félix 

Pacheco, no trecho compreendido entre a Rua Campos Vergueiro até o fim de sua extensão, Uvaranas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2586/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a aplicação de pavimentação primária sustentável (fresado) na Rua Ferreira de 

Araújo, no trecho compreendido entre a Rua Carneiro Ribeiro até o fim de sua extensão, Uvaranas.  

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2587/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a aplicação de pavimentação primária sustentável (fresado) na Rua Xavier 

Pinheiro, no trecho compreendido entre a Rua Rodrigo Silva até o fim de sua extensão, Uvaranas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2588/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa-buraco no cruzamento das Ruas Xavier Pinheiro 

e Raposo Tavares, Uvaranas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2589/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa-buraco na Rua Carneiro Ribeiro, no trecho 

compreendido entre a Rua Rodrigo da Silva, até o fim de sua extensão, Uvaranas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2590/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa-buraco na Rua Ferreira de Araújo, no trecho 

compreendido entre as Ruas Xavier de Souza e Barão de Ramalho, Uvaranas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2591/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

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

Aníbal Teófilo, no trecho compreendido entre as Ruas Dr. João Cecy Filho e Almirante Barroso, Bairro Neves. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2592/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa-buraco na Rua Almirante Custódio de Melo, no 

trecho compreendido entre a Rua Barão do Tefé e a Avenida João Manoel dos Santos Ribas, Centro. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2593/19 – 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 Castanheira, em 

frente à residência nº 650, Santa Paula, Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2594/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua Jorge Holzmann entre as Ruas 

Laplace e Franco Grilo, Colônia Dona Luiza. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
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INDICAÇÃO Nº 2595/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua Latino Coelho, entre as Ruas Nunes 

Machado e Freud, Colônia Dona Luiza. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2596/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e cascalhamento na Rua Leopoldo Lopes Sobrinho, 

entre as Ruas Vergílio Luiz Zancanaro e Thereza Sozim, Colônia Dona Luiza. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2597/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a instalação de uma travessia elevada para pedestres em frente a Escola 

Municipal Dr. Carlos Ribeiro de Macedo, na Avenida Euzébio de Queiroz, na Vila São Francisco. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2598/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a instalação de uma travessia elevada para pedestres ou uma lombada em frente 

ao Pronto Socorro Municipal. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2599/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a instalação de uma travessia elevada para pedestres na Rua Quinze de Setembro, 

em frente ao Cemitério São João Batista, Neves. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2604/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a revitalização com a pavimentação asfáltica na Rua Gerônymo Carraro, a partir 

da travessa com a Rua Neuci Nunes Ferreira, Jardim Lagoa Dourada, Neves. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2605/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza imediata e manutenção com desentupimento dos bueiros na Rua José 

Borato, Contorno. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2606/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a imediata manutenção e colocação de tampas e grades nos bueiros, na Rua 

Professora Mirtes de Almeida Rosa, Jardim Amália - Oficinas. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2607/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a imediata manutenção e colocação de tampas e grades nos bueiros, na Rua 

Paulina Oliveira Gomes, Jardim Amália - Oficinas. 

DO VEREADOR DIVO 

INDICAÇÃO Nº 2608/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando recapeamento asfáltico na Rua Souza Franco, no Jardim Carvalho. 

DO VEREADOR DIVO 

INDICAÇÃO Nº 2609/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando recapeamento asfáltico na rua Carlos Chagas, no Jardim Carvalho. 

DO VEREADOR DIVO 

INDICAÇÃO Nº 2610/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando recapeamento asfáltico na Rua Antonio Vieira, na Catarina Miró, Bairro São 

José. 

DO VEREADOR DIVO 

INDICAÇÃO Nº 2611/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando recapeamento asfáltico na Rua Souza Dantas, na Catarina Miró, Bairro São José. 

DO VEREADOR DIVO 

INDICAÇÃO Nº 2612/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando recapeamento asfáltico na Rua Francisco Camerino, na Catarina Miró, Bairro 

São José. 
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INDICAÇÕES APROVADAS 

_______________________________________________________________________________ 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 04 de setembro de 2.019. 

 

 

 

        Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                                       Ver. JOÃO FLORENAL DA SILVA 

  Presidente                                                               1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Relatou que, até o fim das investigações dos contratos da SANEPAR, 

não irá participar de reuniões e cafés da manhã com a referida concessionária. Pediu a atenção aos pares e 

mencionou que não está “à vontade” quanto a assinatura de novo contrato com a SANEPAR, mencionando que 

alguns pontos do contrato anterior não foram cumpridos. 

VEREADOR PIETRO: Em resposta à fala do Vereador Jorge da Farmácia, relatou que esteve no café da manhã 

com a SANEPAR neste dia 04/09/2019, na qual a concessionária apresentou projetos para o município. Pediu 

desculpas se exaltou-se em seu momento na tribuna. Demonstrou seu respeito pelos vereadores e notou a 

importância do Poder Legislativo, relatando que espera deixar para sua família, “quando sair deste plano”, uma 

boa impressão. Convidou os vereadores a visitarem o bispo da Diocese de Ponta Grossa para comunica-lo das 

palavras proferidas pelo Vereador Felipe Passos. 

VEREADOR FLORENAL: Mencionou o recebimento de verba para o Hospital da Criança no importe de R$ 

300.00,00 (trezentos mil reais). Quanto ao contrato da SANEPAR, mencionou que “não há desespero para 

aprovar o novo contrato”, notou a necessidade da construção de poços artesianos na região de Itaiacoca e a 

necessidade de água de qualidade no município.  

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=04/09

/2019&tpReuniao=1&dsVerbete= 

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

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

MIL E DEZENOVE. (XVII LEGISLATURA) 

 

                Aos quatro 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 as ausências justificadas dos 

Vereadores George Luiz de Oliveira e  Magno Zanellato, bem como com a ausência do Vereador Dr. Zeca, 

presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=04/09/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=04/09/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Felipe Passos, 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 1605/19-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.514. Of. nº 1666/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.529. Of. nº 

1688/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.525. Of. nº 1690/19-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.527. Of. nº 1691/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.528. Of. nº 1761/19-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.512. Of. nº 1762/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 13.513. Of. nº 1790/19-GP, comunicando haver vetado a Lei nº 13.518, que reabre prazo de requerimento dos 

benefícios fiscais previstos nas leis municipais que menciona. Of. nº 1609/19-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 464/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1776/19-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 461/19, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 1783/19-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 460/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1784/19-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 465/19, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1792/19-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 462/19, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. DO VEREADOR JORGE DA 

FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 307/19, obriga os mercados, supermercados, hipermercados e estabelecimentos 

congêneres do Município de Ponta Grossa, a disponibilizarem caixa preferencial aos consumidores que 

utilizarem sacolas retornáveis. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Projeto de Lei nº 308/19, denomina 

de FLORISVALDO JUSTUS a Rua nº 08, do Loteamento GSP Life Ponta Grossa, no Bairro Cará-Cará, nesta 

cidade. DO VEREADOR MINGO MENEZES - Projeto de Lei nº 309/19, denomina de CLÓRIS MADALOZO 

MARTINS a Rua "E" do Loteamento Jardim Dona Marly, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 513/19, dirigida ao SETEPE - Seminário Teológico 

Peniel, pelo aniversário de 22 anos a ser comemorado em 01 de outubro de 2.019, exercendo uma relevante 

atuação na área do ensino teológico, preparando obreiros (as) para o exercício ministerial de conquista de vidas 

para Deus, neste ato representado pelo seu Diretor Pastor Robson Heduardo de Oliveira. DE TODOS OS 

SENHORES VEREADORES - Moção de Apelo nº 514/19, dirigida ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Marcelo 

Rangel Cruz de Oliveira, a fim de determinar aos departamentos competentes, que promovam as medidas 

necessárias para que sejam credenciadas, no mínimo, mais 4 (quatro) clínicas veterinárias, além das já 

credenciadas, para castração e atendimento dos animais abandonados. DOS VEREADORES VINÍCIUS 

CAMARGO E DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Aplauso nº 515/19, dirigida ao 1º Sargento do 2º 

Grupamento do Corpo de Bombeiros Flávio Roberto Blum, pela participação na Operação Verde Brasil de 

combate aos incêndios na Amazônia. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Moção de Aplauso nº 516/19, 

dirigida à professora, atriz, mestre de cerimônias, musicista, locutora, arranjadora musical, maestrina, 

compositora e cantora Claudete Oberg de Oliveira, pela sua brilhante trajetória artística e profissional no cenário 

ponta-grossense, sempre enaltecendo sua cidade natal e suas raízes. DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

- Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (04 de setembro)  do 

corrente ano, por motivo particular. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente 

sessão (04 de setembro) do corrente ano, em virtude de problemas de saúde. Colocado o mesmo em discussão e 

votação, foi aprovado. Finda a leitura do expediente, considerando haver sido aprovada a Moção de Aplauso nº 

388/19, de lavra da Vereadora Professora Rose, dirigida ao Conselho Comunitário de Segurança de Ponta 

Grossa, na pessoa do Presidente Luis Carlos Almeida, pelos seus 30 anos de história e  de conquistas para a área 

de segurança pública, o Senhor Presidente interrompeu a presente sessão para a entrega da homenagem. 

Utilizaram da palavra para fazer suas considerações nesta ocasião a autora da proposição e os Vereadores 

Florenal Silva, Rudolf Polaco e Pastor Ezequiel Bueno. O Senhor Presidente agradeceu pelas presenças de 

representantes do Conselho Comunitário de Segurança neste ato, convidando todos a se dirigirem até o centro 

do Plenário, ocasião em que receberam a homenagem das mãos de sua proponente, acompanhada dos membros 

da Mesa Executiva e demais vereadores presentes. Reaberta a presente sessão, o Senhor Presidente informou a 
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todos os Senhores Vereadores que na próxima segunda-feira iniciará o processo digital para apresentações de 

indicações, solicitando a compreensão de todos no sentido de que especificamente não realizem a apresentação 

de proposição via on-line em função da realização de ajustes junto ao Departamento do Processo Legislativo, 

para dar continuidade às mesmas. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, manifestaram-se: 

VEREADOR FELIPE PASSOS: Para registrar seu questionamento quanto a divulgação, não sabendo de parte 

de quem, de informação errada nas redes sociais, dos gastos que os vereadores tem em relação aos celulares, 

desde o início do mandato, destacando que com as facilidades oferecidas, não há necessidade de se gastar 

dinheiro público. Em vista disto, com outros parlamentares destacou que utilizam linhas particulares às suas 

custas. Em face da divulgação errada nas redes sociais, disse que ficou chateado, tendo realizado ofício em 

relação à questão, solicitando o cancelamento das linhas telefônicas, através de contrato firmado com esta Casa 

de Leis, em vista dessa situação. Lembrou que o último contrato foi realizado em outubro pelo então presidente 

Sebastião Mainardes Júnior ao custo médio de cento e três mil reais, onde realizou enquete à munícipes nas ruas 

sobre a opinião dos mesmos diante do vereador ter esse direito de utilização de celular custeado pela Câmara 

Municipal ou não, onde de forma total recusaram, comentando que seria "bolsa celular" que os vereadores 

detinham. Relatou que desde o ano de 2.017 foram gastos trinta e três mil reais, reafirmando tais dados contidos 

no Portal da Transparência, supondo que daria para adquirir um veículo zero quilômetro para colocar no 

programa IPTU Premiado. Comentou ainda que se já existem telefones nos gabinetes, através de outro contrato, 

questionando: para que ficar gastando com celulares? Comentou ainda que tal valor daria para utilizar nos 

gabinetes parlamentares, lembrando que vários vereadores utilizam computador pessoal para desempenhar seus 

trabalhos, assim fariam parte de investimentos que o presidente da Casa vem realizando em tecnologias, 

colocando ainda o fato deste Poder Legislativo devolver sobras orçamentárias, entendendo que poderiam ser 

utilizados tais recursos para essa finalidade. Cedeu aparte ao Vereador Pastor Ezequiel Bueno que seguiu 

comentando sobre a responsabilidade dos vereadores para não jogar a comunidade que representam contra este 

parlamento. Relatou que paga três linhas particulares de telefonia e não utiliza os que foram fornecidos por esta 

Casa, citando que as pessoas o ligam também através do número cedido. Citou ainda que seus assessores trazem 

computadores de casa, entendendo que devem ter estrutura para trabalhar em prol da comunidade. Cobrou 

respeito um ao outro nesta Casa. Rudolf Polaco, somando, disse que desde o início de seu mandato não utiliza 

de celulares e os computadores que tem em seu gabinete são adquiridos de seu próprio bolso. Considerando as 

comemorações alusivas ao aniversário da cidade, o Senhor Presidente paralisou momentaneamente os trabalhos, 

cedendo espaço para recepcionar alunos do Colégio Sagrada Família, que está participando da Gincana "Princesa 

em Festa" em comemoração aos 196 anos de emancipação de Ponta Grossa, através do Coral Sagradas Canções, 

composto de alunos do 6º ao 8º ano, regido pela Professora Claudete Oberg de Oliveira, os quais interpretaram 

duas músicas de sua autoria, cumprimentando ainda a Diretora do referido colégio Irmã, na pessoa da Irmã Edites 

Bet. Reaberta a sessão, seguiram-se as manifestações da Comunicação Parlamentar. VEREADOR RUDOLF 

POLACO: Comentou sobre tema que vem debatendo desde o início de seu mandato, a carência de pontos de 

ônibus na cidade, fazendo menção a projeto de lei que apresentou possibilitando a padronização e exploração, 

através de publicidade, citando a apresentação, posteriormente, de emenda referente ao aumento do tempo de 

vigência de exploração, considerando projeto simples o qual prevê que a iniciativa privada possa explorar os 

pontos de ônibus do Município e a partir disso, faria todo o investimento quanto a instalação e manutenção, 

tirando todo o peso custeado através a administração pública. Historiou que a referida matéria foi colocada à 

discussão, tendo sido retirado para vistas, ocorrendo emenda do Vereador Ricardo Zampieri em que vem 

conversando com o mesmo para adequar da melhor maneira possível, destacando a existência de oitocentos 

pontos de ônibus na cidade que poderão ser explorados com publicidade, representando um valor quatro milhões 

de reais revertidos em investimentos. Nesse sentido solicitou que possam agilizar a tramitação do referido projeto 

nas comissões internas o quanto antes, para ser colocado à apreciação. O Senhor Presidente informou a todos os 

Senhores Vereadores quanto a questão dos computadores, tendo conversado com o Diretor de Informática, 

lembrando que na ocasião em que esta Casa foi estruturada, continham quinze cadeiras de parlamentares, onde 

toda a rede elétrica e lógica era para suportar essa quantidade de parlamentares com seus assessores. Hoje, com 

vinte e três parlamentares com assessores e funcionários, há necessidade de melhor estrutura, onde essa questão 

está sofrendo procedimento licitatório para ser implantado. Informou que ainda não comprou computadores 
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específicos por gabinete em função do quadro elétrico que está em fase de orçamento. Referendou o custo dos 

orçamentos realizados por três empresas para trocar todo o quadro elétrico, o qual gira em mais de quinhentos 

mil reais, onde está trabalhando com isso. No entanto, considerando a economia que virá, com as votações 

eletrônicas, está realizando esse procedimento. Felipe Passos, em questão de ordem, lembrou que tinha feito tal 

questionamento ao Presidente anterior, Sebastião Mainardes Júnior, o qual falava a mesma situação, acreditando 

interessante do pessoal responsável colocar prazo para poderem se organizar a fim de melhorar as condições de 

trabalho. Respondendo, o Senhor Presidente comentou que por se tratar de questões de licitações, tornaria 

impossível conceder prazo, se assim o fizer, estaria direcionando esse processo. VEREADOR PIETRO 

ARNAUD: Para se dirigir à atitude do Vereador Felipe Passos ao fato de haver realizado enquete junto ao 

calçadão municipal, quanto aos gastos dos vereadores com telefones celulares, dizendo ser falso moralismo e 

hipocrisia, não entendendo se o mesmo quer economizar o dinheiro da prefeitura ou aumentar as despesas. 

Relatou que comprou impressora para seu gabinete e não fica fazendo live em função disso, afirmando também, 

que não utiliza telefone celular fornecido por este Poder Legislativo, no entanto considera ridícula a fiscalização 

do mesmo em cima dos Senhores Vereadores, entendendo que deva dirigir seus trabalhos ao Poder Executivo. 

Aconselhou o mesmo para que compre um computador para seu gabinete e deixe de atacar vereadores desta 

Casa. Vereador Paulo Balansin, em aparte, se somou ao pronunciamento do orador lembrando que o Vereador 

citado faz enquete no calçadão vestindo a camisa do Operário Ferroviário Esporte Clube. Não vê o mesmo falar 

que quando adentrou nesta Casa recebeu o melhor gabinete, tendo forçado o então presidente da Casa a adquirir 

três elevadores a um valor de mais de duzentos mil reais, dos quais dois nunca utilizou, exigindo respeito de 

parte do mesmo. Disse que utiliza apenas o que é direito nesta Casa de Leis. Jorge da Farmácia, também utilizou 

de aparte, para dizer que esta Casa tem que parar de ser omissa às situações que acontecem, colocando que a 

sociedade tem que saber quem é Felipe Passos, dizendo que não é o que mostra nas redes sociais e na própria 

comunidade que o mesmo representa. Finalizando, Pietro Arnaud informou haver realizado, para ser assinado 

pelos demais pares, projeto de lei no sentido de que os novos loteamentos implantados no Município já venham 

dotados de pontos de ônibus. O Senhor Presidente se manifestou nesta oportunidade, dizendo que recebe todas 

as cobranças de forma mais direta e conforme reunião que teve, onde foi procurado pelo Vereador Felipe Passos, 

relatando os gastos com telefones dos parlamentares, dessa maneira disse que foi sincero e relatou que não pode 

cortar serviço que não seja da vontade de todos, principalmente esse que considera essencial para a atividade dos 

parlamentares. Comparou, no momento em que existem problemas nos hospitais, com a população cobrando 

melhorias nas suas ruas, tem que se defender de acusações infundadas que denigrem a imagem desta Casa de 

Leis. VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Também para lamentar a atitude do Vereador Felipe Passos, 

dizendo que a verdade aparece uma hora ou outra, pois não precisa de memória, diferentemente da mentira que 

virá a aparecer. Torce para que um dia isso acabe e que tragam propostas e idéias para discutir no parlamento, 

sem pensar em tentar se promover com informações parciais, denegrindo a imagem um do outro. Em aparte o 

Vereador Ricardo Zampieri comentou em relação a questão da denúncia apresentada nesta Casa, do combustível, 

que repercutiu na cidade, onde continua fiscalizando, citando as dúvidas e dificuldades, porém estão os membros 

levantando informações que não constam no Portal da Transparência, concluindo que seu assunto é com o Senhor 

Prefeito Municipal. Pastor Ezequiel Bueno, em aparte, para relatar problema com a área de segurança no 

Município, dizendo que apesar dos esforços das forças de segurança, ocorrem diversos arrombamentos. 

Informou que acabou não indo nesta data para Curitiba, temeroso com o anúncio do fechamento de estradas, 

porém solicitou ajuda aos vereadores, e à imprensa, onde estará oficializando o Governador do Estado no sentido 

de ser construída escola de polícia em Ponta Grossa, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Deixou 

registrada a seguinte frase: "quando falamos dos outros é porque não temos nada para falar de nós mesmos". 

Também em aparte, se manifestou o Vereador Divo, fazendo referências ao Vereador Jairton da Farmácia, que 

reside no seu bairro, tendo falado à sua equipe de trabalho para não pedir votos onde existia eleitor do mesmo, 

quando em campanha eleitoral. Relatou o evento do PSC que realizou em Ponta Grossa, com quatrocentas 

pessoas no Clube América Pontagrossense, em que o Senhor Presidente Vereador Daniel Milla compareceu. 

Disse que respeita cada um dos vereadores que estão nesta Câmara, não sendo a toa que foram eleitos. 

Concluindo, Vereador Vinícius convidou a todos os munícipes a visitarem esta Casa de Leis. VEREADOR 

FLORENAL SILVA: Para comentar sobre a necessidade dos vereadores atuarem para amenizar os problemas 
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apresentados pela cidade, ou na oposição ou como situação, honrando os votos daqueles que o deram procuração 

para estar aqui como vereador. Destacou a necessidade de se honrar com seus compromissos pessoais e 

empresariais para depois poderem representar outras pessoas, e não utilizar de tragédia pessoal para tirar algo de 

outra pessoa, se fazendo de vítima. Citou que desde seu primeiro dia de mandato, Felipe Passos não tem nenhuma 

proposta que possa ser avaliada pelos pares, somente os atacando. Parabenizou a BRF que voltou as atividades 

em Ponta Grossa, a ACIPG que promoveu curso, trabalhando promovendo conhecimento aos funcionários da 

mesma e diretoria da BRF que ficaram longo tempo pagando salários aos funcionários enquanto estava com suas 

atividades paralisadas, esperando abrir o mercado de exportação. Comunicado do Senhor Presidente: acabou de 

realizar ofício da Mesa Executiva, sobre situações que devem ser controladas de forma mais rígida, a partir desta 

data irá exigir, dando conhecimento a todos que o horário das sessões inicia às quatorze horas, solicitando que 

na próxima estejam todos presentes a partir deste horário, onde estará realizando chamada de conferência e aos 

que não estiverem em Plenário, sofrerão desconto em folha. VEREADOR GERALDO STOCCO: Cedendo 

aparte ao Vereador Vinícius Camargo, o qual cobrou o cumprimento fiel do Regimento Interno, procedendo a 

leitura do Capítulo IV, artigos 87 e 88: "Em qualquer fase de trabalho da sessão, pode o vereador falar pela 

ordem para reclamar inobservância de norma expressa nesse regimento. O Presidente não poderá recusar a 

palavra ao vereador que solicitar pela ordem, mas poderá interrompê-lo e cassar-lhe a palavra se não indicar 

desde logo o artigo regimental desobedecido. Art. 88: toda a dúvida na aplicação do disposto nesse regimento 

pode ser suscitada questão de ordem. É vedado solicitar simultaneamente mais de uma questão de ordem". Assim 

solicitou a tomada de providências pela Mesa Executiva. Retomando, Vereador Geraldo comentou sobre a 

questão dos ciclistas no município, fazendo menção à mais um trabalhador que perdeu a vida na Avenida Souza 

Naves, onde sofreu colisão com um caminhão. Referendou fato ocorrido dias atrás, onde o Vereador Felipe 

Passos confirmou o que lhe falou em seu gabinete, alegando que recebeu incentivo financeiro para deixar de 

trabalhar e também para deixar de querer finalizar comissão de investigação, realizando relatório onde o 

Vereador Rogério Mioduski é relator, dizendo que se coloca à oposição ao governo do PSDB, o mesmo partido 

do vereador em questão, onde tomou medidas cabíveis registrando boletim de ocorrência e no Ministério Público 

solicitando que a justiça investigue sua pessoa para ver se está recebendo propina, principalmente com base nas 

informações daquele vereador, cobrando de onde procede tais declarações, considerando uma acusação grave. 

Seguindo, informou que estará realizando blitz na Avenida Souza Naves para conscientizar motoristas quanto 

ao respeito que deve ser dado ao ciclista, dizendo da necessidade de se dar mais atenção, considerando a parte 

mais frágil no trânsito. Solicitou a AMTT para confeccionar faixas para ciclistas, além de pessoas que correm 

durante a noite, ajudando na questão de segurança. Convocou os vereadores a se fazerem presentes. Informou 

que na segunda-feira estará divulgando a data em que realizará a referida blitz, indo ao Ministério Público no 

sentido de obrigar a Prefeitura, lembrando do Termo de Ajustamento de Conduta no sentido de que as castrações 

no Município sejam realizadas em função desse termo, para não receber multa - "a que ponto chegamos, a justiça 

ter que obrigar o município a realizar alguma coisa para melhorar a vida das pessoas". Concluída a comunicação 

parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

- PROJETO DE LEI Nº 285/19 (Poder Executivo), 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, 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. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de 

Oliveira e Magno Zanellato. EM SEGUNDA 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. PROJETO DE LEI Nº 181/19 (Vereador Rudolf 

Polaco), promove alteração na Lei nº 13.214, de 18/07/2018: APROVADO. 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, Geraldo Stocco, 

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



 

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

 

Pietro Arnaud, 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 George 

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

de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MILTON DO NASCIMENTO: 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, 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. Ficam registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Magno Zanellato. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 103/19 (Vereadores Sebastião Mainardes Júnior e Daniel 

Milla Fraccaro), denomina de CESAR ANTÔNIO RIBAS MILLEO, o trecho compreendido entre a Estrada 

Pery Pereira Costa e a Cachoeira da Mariquinha, nesta cidade: RETIRADO PARA VISTAS, por três dias, a 

pedido do Vereador Mingo Menezes. PROJETO DE LEI Nº 216/19 (Vereador Felipe Passos), concede Título 

de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Professora HELENA KAMCLAROWYCZ: 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, 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. Ficam registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Magno Zanellato. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 506, 507/19, do Vereador George Luiz de Oliveira; 

508/19, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 509/19, da Vereadora Professora Rose; 510, 511/19, do Vereador 

Ricardo Zampieri; 512/19, do Vereador George Luiz de Oliveira e Indicações nºs 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 

2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596/19, da Vereadora Professora Rose; 2597, 

2598, 2599/19, do Vereador Florenal Silva; 2604, 2605, 2606, 2607/19, do Vereador Celso Cieslak; 2608, 2609, 

2610, 2611, 2612/19, do Vereador Divo. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente, informou 

que em face de comunicado do Vereador Vinícius Camargo, em relação aos pedidos de ordem e questões de 

ordem, alertou para que nas próximas sessões se dirigissem somente quando for o caso concreto, a fim de não 

terem problemas relacionados a cortes de palavras. O Vereador Pietro Arnaud convidou aos membros da CEI 

DAS FESTAS NATALINAS, para fazerem a primeira reunião na próxima sexta-feira, às quatorze horas, na sala 

das comissões, considerando ter decorrido o prazo de dez dias. Anunciado o PEQUENO EXPEDIENTE, se 

manifestaram: VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Referendando a visita dos vereadores à SANEPAR, 

fazendo menção aos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pela CEI instaurada nesta Casa a fim de averiguar 

os contratos anteriores, relatando que após verificar CEIs instaladas em outras oportunidades, principalmente no 

ano de 2014, cujos apontamentos não foram cumpridos, mencionando multa pela inobservância de um por cento 

sobre o faturamento da ARAS. Nesse sentido, solicitou ajuda de todos os senhores vereadores, dizendo que não 

está a vontade para conversar sobre futuro contrato a ser firmado entre o Município e a concessionária. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Comentando sobre convite da diretoria da SANEPAR, onde participou de 

café com a mesma que está apresentando propostas, dialogando sobre o assunto, dizendo que a citada companhia 

tem medo de ser aprovado projeto, considerando medida provisória aprovada a nível federal que exige licitação 

dos serviços de água. Nesse sentido lembrou haver comunicado aos mesmos que estará buscando proposta mais 

vantajosa para o Município de Ponta Grossa, que com certeza pode ser melhorado. Informou haver registrado 

sua admiração pelas pessoas que trabalham na SANEPAR, considerando sua importância para o Estado, porém 

entende que precisa ocorrer na próxima gestão a renovação do novo contrato de exploração desses serviços. Em 

outro tópico, comunicou que está arrolando testemunha na CEI de Investigação dos Combustíveis, referendando 

um senhor que tem informações sobre a situação, onde o presidente da mesma, Vereador Geraldo Stocco afirmou 

que irá convidá-lo para falar, onde estará encaminhando essa testemunha para o GAECO e órgão ministerial. 

Solicitou desculpas aos Senhores Vereadores quando a ter se exaltado na Tribuna, citando exemplo da Deputada 

Mabel Canto, que publica no Portal da Transparência na hora, sendo testemunha do quanto devolve aos cofres 

públicos, sendo trabalho que faz e dá exemplo. Convidou a todos a fazer visita ao Bispo Diocesano Dom Sérgio 

Arthur Braschi, onde estará contando sobre ameaça que sofreu de parte do Vereador Felipe Passos, ocasião em 
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que estará solicitando publicamente uma audiência com aquela autoridade eclesial. VEREADOR FLORENAL 

SILVA: Fazendo menção ao título de cidadão honorário que apresentou ao Senador Oriovisto, do Podemos, o 

qual será entregue no dia doze de setembro, tendo o mesmo confirmado presença. Comentou sobre a liberdade 

dada pela Deputada Mabel Canto para sua pessoa e ao Vereador Paulo Balansin para apresentar proposta a fim 

de requisitar verba junto ao governo do estado, para aquisição de arco cirúrgico ao Hospital da Criança, no valor 

de trezentos mil reais. Estará levando ofício ao Senhor Prefeito para assinar. Quanto ao contrato da SANEPAR, 

disse não ser desespero para aprovar novo contrato, tendo questionado diversas demandas da comunidade, como 

a falta de poço artesiano em Itaiacoca, desejando responsabilizar à mesma no novo contrato. Entende que a 

SANEPAR precisa de garantia contratual para poder investir na cidade, lembrando que a represa do Alagados 

não comporta mais fornecer água à população, e para nova estação junto ao Rio Tibagi, o qual precisa ter contrato 

assinado por mais anos, sendo assuntos que esta Casa tem responsabilidade para não fugir do debate. Citou os 

balneários de nossa cidade, entendendo que a empresa assuma compromisso em proteger, assim, todos esses 

assuntos deseja colocar no contrato. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 

sessão, convocando outra para o dia nove do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental. 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 quatro de setembro de dois mil e 

dezenove. 
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