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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 09/09/2019 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Murilo Coelho Pires de Almeida  

INICIO DA SESSÃO: 14:01 TERMINO DA SESSÃO: 17:03 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Imprensa e Cidadãos 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 13:58 15:00 

DANIEL MILLA 13:57 17:03 

DIVO 13:58 16:45 

MINGO 14:00 16:44 

EDUARDO KALINOSKI 14:00 17:00 

PASTOR EZEQUIEL 13:59 16:45 

FELIPE PASSOS 14:03 17:03 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:08 16:47 

GERALDO STOCCO 13:59 16:55 

SARGENTO GUIARONE 13:56 16:45 

JAIRTON DA FARMÁCIA 14:00 16:45 

FLORENAL 13:59 16:47 

JORGE DA FARMÁCIA 13:57 16:45 

DR. ZECA AUSENTE AUSENTE   

DR. MAGNO 15:20 17:03 

PAULO BALANSIN 14:42 15:21 

PIETRO 13:57 17:03 

RICARDO ZAMPIERE 14:18 17:03 

ROGÉRIO MIODUSKI 13:59 17:03 

PROFESSORA ROSE 13:51 17:03 

RUDOLF POLACO 13:52 17:03 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 

LICENÇA MÉDICA ATÉ 

06/10/2019 

LICENÇA MÉDICA ATÉ 

06/10/2019 

VINÍCIUS CAMARGO 13:57 17:03 

VALTÃO 14:30 17:03 

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Parabenizou a Delegada de Polícia Cláudia Krüger e o Deputado 

Federal Aliel Machado pelo recebimento de Moção de Aplauso. Mencionou que está preocupado com a 

fiscalização de vans escolares no Município. Relatou a existência de vans escolares de “maridos de diretoras 

de escolas” que atuam clandestinamente. Cedeu aparte ao Vereador Felipe Passos, que mencionou a existência 

de irregularidades, exemplificando o caso de um motorista que transporta 21 (vinte e uma) crianças em uma 

van que comporta apenas 16 (dezesseis), e que se fosse transportar até o limite, nem trabalharia. Em retorno, o 

Vereador Eduardo Kalinoski mencionou que apresentou dois projetos de lei, o primeiro referente à vedação de 

nomeação à cargos comissionados de pessoas que detenham débitos com o Município. Relatou que o segundo 

projeto de lei apresentado refere-se à exigência de ter identificação expressa da autoridade competente nas 

notas oficiais divulgadas pelo Poder Legislativo e Executivo. Por fim, referindo-se aos médicos e motoristas 

do SAMU, relatou a preocupação destes com sua realocação para outros cargos. 

VEREADOR PIETRO: Agradeceu a presença da Delegada de Polícia Cláudia Krüger e do Deputado Federal 

Aliel Machado. Relatou que o Deputado Federal foi vítima de fake news, mas que a mesma já foi corrigida. 
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Relatou que se assustou com parcela dos munícipes que “estão pedindo a cabeça da Secretária da Educação”, 

tendo em vista ter utilizado uma camiseta preta com uma frase do Professor Paulo Freire no Desfile da 

Independência, em protesto ao governo do Presidente Jair Bolsonaro. Relatou que não viu a Secretária da 

Educação com nenhuma faixa escrita “Fora Bolsonaro” e parabenizou a mesma por seu trabalho, mencionando 

que ela não cometeu crime algum e que tem direito de se expressar. Cedeu aparte ao Vereador Geraldo Stocco, 

que mencionou a frase constante na camiseta utilizada pela Secretária da Educação, relatou que considera triste 

ser taxado contrário ao governo meramente por defender a educação. Em retorno, o Vereador Pietro mencionou 

que seria uma vergonha repudiar a manifestação da Secretária da Educação e que está preocupado, pois, no dia 

06/09/2019, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná publicou alerta demonstrando que no último 

quadrimestre de 2018 o município havia ultrapassado cem por cento dos gastos permitidos com pessoal, 

mencionando que “todos as nomeações (de cargos comissionados) são flagrantemente ilegais” declarando que 

o governo municipal passará por dias tumultuados. 

VEREADOR FLORENAL: Relatou que, contrariamente ao Vereador Pietro, ficou em Ponta Grossa no final 

de semana, e comemorou “o primeiro Sete de Setembro de um novo País”, referindo-se ao governo do 

Presidente Jair Bolsonaro. Relatou que neste governo vê “países de bandeira vermelha querendo uma fatia de 

nossa Amazônia” e que os meios de comunicação só vinculam aquilo que denigre o governo do Presidente Jair 

Bolsonaro. Mencionou que se orgulha de ser brasileiro, paranaense e ponta-grossensse, e que sente-se feliz 

pela bandeira nacional não ser vermelha. Cedeu aparte ao Vereador Ricardo Zampieri, que considerou 

desnecessária a manifestação da Secretária da Educação, relatou que não representa a Educação e o trabalho 

realizado em Ponta Grossa e que apresentará moção de repúdio à manifestação da Secretária da Educação. 

Cedeu aparte à Vereadora Professora Rose, que mencionou que a manifestação da Secretária da Educação não 

anula o trabalho realizado na rede municipal de ensino. Em retorno, o Vereador Florenal mencionou novamente 

que foi o “primeiro Sete de Setembro de um novo País”, após a “sangria” realizada pelos governos anteriores 

e parabenizou aos professores da rede de ensino que usam azul e branco, referindo-se as cores da bandeira de 

Ponta Grossa. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: Utilizando-se de data show, mencionou a situação da destinação 

do lixo produzido em Ponta Grossa, relatou que a imprensa não foi autorizada a entrar no Aterro Sanitário do 

Botuquara. Relatou que não está sendo realizado tratamento e que o chorume está sendo despejado em um 

terreno ao lado do Aterro Sanitário. Quanto ao Projeto Feira Verde, mencionou que “ninguém sabe qual a 

destinação que será dada aos pneus” que são trocados na Feira Verde. Relatou que o referido projeto deveria 

ser repensado e que fará requerimento ao Secretário da Agricultura para maiores informações. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: Notou a necessidade de respeito às manifestações das pessoas, 

mencionou que estudou diversas linhas de educação, inclusive a de Paulo Freire, e que algumas de suas opiniões 

são contraditórias. Mencionou o projeto de lei da “Escola Sem Partido” que busca, não uma área sem discussão 

política, mas sem “doutrinar”. Relatou que pessoas ligadas à igrejas protestantes não conseguem concretizar 

certos projetos, mas que grupos de candomblé realizaram danças no Congresso da Educação. Cedeu aparte ao 

Vereador Pastor Ezequiel, que mencionou não ter visto o manifesto realizado pela Secretaria da Educação, 

relatando que não devem penalizar toda a Educação, mas que devem dar condições ao trabalho dos professores. 

Relatou que devem respeitar todas as religiões, mas que não concorda com atos que buscam “inserir na cabeça 

das crianças que deve ser daquele jeito”, que para ele a Bíblia é mais importante que tudo e que foi ameaçado 

por grupos a favor do que ele chamou de “ideologia de gênero”. Em retorno, o Vereador Vinicius Camargo 

parabenizou a gestão da educação em Ponta Grossa, mas que não devem fechar olhos para manifestações como 

as realizadas no Desfile da Independência e no Congresso da Educação. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: Utilizando-se de seu direito de resposta, relatou que considera uma 

hipocrisia a manifestação realizada pelo Vereador Pietro em última sessão legislativa. Mencionou que a sessão 

parecia “um circo”, e que o Vereador Pietro deixou todos numa “situação cômica”. Desafiou o Vereador Pietro 

a acessar o site da transparência para analisar a planilha de gastos com celulares de parlamentares, relatou que 

se dirigiu, com o Prefeito Marcelo Rangel ao Parque de Obras, onde constataram que sequer havia câmeras de 

segurança no local. Criticou o posicionamento do Vereador Paulo Balansin, que “falou mal” do Vereador 

Geraldo Stocco e do Presidente de Bairro Samuel. Respondeu ao Vereador Florenal, que mencionou em sessão 
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anterior não ter o Vereador Felipe Passos apresentado nenhum projeto de lei durante seu mandato, relatou que 

espera respeito e que “ter cabelo branco não é ter responsabilidade e respeito pelos outros”. Ainda em resposta 

ao Vereador Paulo Balansin, mencionou que não vai às igrejas apenas em época de eleição. Em resposta ao 

Vereador Paulo Balansin e ao Vereador Jorge da Farmácia, relatou que utiliza, assim como outras pessoas, dos 

elevadores da Câmara Municipal. Finalizou notando a necessidade de regulamentação e que oficiou a mesa 

diretiva quanto a necessidade da diminuição de gastos com celulares por parlamentares. 

  

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
ORDEM DO DIA: 09/09/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

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

KAMCLAROWYCZ. 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

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 SIM   

PAULO BALANSIN 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   
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SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

  

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   
 
VOTAÇÃO NOMINAL - 20 SIM – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 74/19 - Altera a Lei nº 12.752, de 07/03/2017, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade 

                          CFOF - Favorável 

                          COSPTTMUA  - Favorável 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

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 SIM   

PAULO BALANSIN 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

  

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   
 
VOTAÇÃO NOMINAL – 20 SIM – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 176/19 - Altera a Lei nº 13.141, de 14/05/2018. 

  

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade 

                          CFOF - Favorável 

                          COSPTTMUA  - Favorável 

                          CAPICTMA  - Favorável 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK AUSENTE   

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 SIM   

PAULO BALANSIN 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

  

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   
 
VOTAÇÃO NOMINAL – 20 SIM – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 239/19 - Altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade 

                          CFOF - Favorável 

                          COSPTTMUA  - Favorável 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK AUSENTE   
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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 SIM   

PAULO BALANSIN 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

  

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO SIM   
 
VOTAÇÃO NOMINAL – 20 SIM – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 240/19 - Autoriza o Poder Executivo a promover alienação, mediante concorrência pública, 

conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade 

                          CFOF – Favorável 

 
PEDIDO DE VISTAS DE 05 (CINCO) DIAS PELO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI – VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 248/19 - Autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica dos imóveis que menciona 

e regularizá-los conforme Lei Municipal nº 7.004, de 23/10/2002. 

  

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade 

                          CFOF - Favorável 

                          COSPTTMUA  - Favorável 

 
PEDIDO DE VISTAS DE 05 (CINCO) DIAS PELO VEREADOR VINICIUS CAMARGO – VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 257/19 - Autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica do imóvel que menciona. 

  

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade 

                          CFOF - Favorável 

 
PEDIDO DE VISTAS DE 02 (DOIS) DIAS PELO VEREADOR SARGENTO GUIARONE – VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

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 Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. 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. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MOÇÕES APROVADAS 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 09 de setembro de 2.019. 

 

 

 

        Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                                       Ver. JOÃO FLORENAL DA SILVA 

  Presidente                                                               1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR PIETRO: Mencionou o projeto de contrução de maternidade dos Campos Gerais, parabenizou a 

atuação do Deputado Federal Aliel Machado, notou que o Hospital Regional é uma referência de atendimento. 

Apoiou a Secretária da Educação por sua manifestação no Desfile da Independência, relatou que não apoia o 
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atual governo municipal na pessoa do Prefeito Marcelo Rangel. Relatou que não votará a favor da Moção de 

Repúdio à Secretária da Educação, proposta pelo Vereador Ricardo Zampieri. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Convidou os parlamentares para firmar o convite realizado pelo 

Vereador Presidente Daniel Milla para a reunião com juízes do Tribunal Regional Eleitoral ante o projeto 

Parlamento Jovem, notando a importância de sua implantação no município de Ponta Grossa, nomeando o 

projeto como “uma aula de cidadania”. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: Relatou que o proprietário da Barbearia John Barber veio até seu gabinete e 

mencionou a fiscalização onerosa e ineficiente realizada pela Prefeitura Municipal. 

VEREADOR DOUTOR MAGNO: Parabenizou a escolha do Vereador Pietro como presidente da oposição 

de governo. Quanto à manifestação realizada pela Secretária da Educação no Desfile da Independência, relatou 

que as pessoas devem ser responsabilizadas, e que o trabalho realizado pela por esta não exime de ser 

responsabilizada. Relatou que o evento foi “desvirtuado” e que devem “com punho firme” criticar tais 

manifestações, notando que existem momentos próprios para isso. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Retomou que propôs Moção de Repúdio pela manifestação realizada 

pela Secretária da Educação, considerou “muita perigoso” a “ideologização”. Relatou que “não podem passar a 

mão” e que a manifestação “não mancha o evento”, parabenizou a atuação dos profissionais da educação no 

município e notou que a “Educação não pode ter política e não pode ter ideologização”. 

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

/2019&tpReuniao=1&dsVerbete= 

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

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

MIL E DEZENOVE. (XVII LEGISLATURA) 

 

                Aos nove 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 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), Magno 

Zanellato, 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 

- Mensagem nº 67/19 (Projeto de Lei nº 310/19), institui o Programa Municipal de Salvaguarda de Bens Culturais 

de Ponta Grossa. Mensagem nº 68/19 (Projeto de Lei nº 311/19), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 1.500.000,00, e dá outras providências. Mensagem nº 69/19 (Projeto de Lei nº 
312/19), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 33.000,00, e dá outras 

providências. Mensagem nº 70/19 (Projeto de Lei nº 313/19), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 136.000,00, e dá outras providências. Mensagem nº 71/19 (Projeto de Lei nº 

318/19), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 135.000,00, e dá outras 

providências. Mensagem nº 72/19 (Projeto de Lei nº 319/19), autoriza o Poder Executivo Municipal a promover 

integralização de capital social da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, no valor de R$ 

669.212,50, conforme especifica. Of. nº 1534/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2123, 2126/19, de 

autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1565/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2051, 2052, 2053, 2054, 

2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2608, 2069, 2070, 2071, 2072, 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=09/09/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=09/09/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
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2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084/19, do Vereador Florenal Sila. Of. nº 

1566/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 

2096/19, da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1568/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2208, 2209, 2210, 

2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253/19, do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1569/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2244/19, do Vereador Pietro 

Arnaud. Of. nº 1570/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2199/19, de autoria dos Vereadores Pastor Ezequiel 

Bueno e Walter José de Souza - Valtão. Of. nº 1571/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2222/19, de autoria 

da Vereadora Professora Rose. Of. nº 11572/19-GP, em atendimento a Indicação nº 1607/19, de autoria do 

Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1573/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2023/19, de autoria do Vereador Dr. 

Zeca. Of. nº 1574/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2025/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 

1575/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2050/19, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1576/19-

GP, em atendimento a Indicação nº 2166/19, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1577/19-GP, em 

atendimento a Indicação nº 2085/19, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1578/19-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 2195, 2196/19, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1579/19-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 2271, 2279/19, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1580/19-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 2028, 2029/19, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1581/19-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 2109, 2111, 2112/19, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1582/19-

GP, em atendimento as Indicações nºs 2159, 2160, 2161/19, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1583/19-GP, 

em atendimento as Indicações nºs 2113, 2114, 2115, 2116/19, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 

1584/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049/19, de 

autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Of. nº 1585/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2097, 

2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106/19, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1586/19-

GP, em atendimento as Indicações nºs 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036 2037, 2038, 2040/19, de autoria 

do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1597/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2127/19, de autoria do Vereador 

Magno Zanellato. Of. nº 1598/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2120, 2122, 2124/19, de autoria do 

Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1599/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2141, 2143, 2144, 2145, 2146/19, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1600/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2147, 2149, 2150, 

2152, 2153, 2154, 2155, 2156/19, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1601/19-GP, em atendimento 

as Indicações nºs 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 32137, 2138, 2139, 2140/19, de autoria 

da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1612/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2157/19, de autoria do 

Vereador Rudolf Polaco. Of. nº 1613/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2168/19, de autoria do Vereador 

Felipe Passos. Of. nº 1614/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2178, 2179/19, de autoria do Vereador 

Vinícius Camargo. Of. nº 1615/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 237, 2308/19, de autoria da Vereadora 

Professora Rose. Of. nº 1616/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2343, 2344/19, de autoria do Vereador 

Ricardo Zampieri. Of. nº 1617/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2181. 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 

2187, 2188, 2189/19, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1618/19-GP, em atendimento as 

Indicações nºs 2330, 2332/19, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1619/19-GP, em atendimento as 

Indicações nºs 2291, 2293/19, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1620/19-GP, em atendimento 

as Indicações nºs 2298, 2299, 2300, 2301/19, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1621/19-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 2162, 2163, 2164, 2165/19, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 

1622/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2190, 2191, 2192, 2193, 2194/19, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1623/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 

2176, 2177/19, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1639/19-GP, em atendimento a Indicação nº 

1725/19, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1640/19-GP, em atendimento a Indicação nº 331/19,d e 

autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nC 1641/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2017/19, de autoria 

do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1642/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2223, 2224, 2225, 2226, 2228, 

2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243/19, de autoria da 

Vereadora Professora Rose. Of. nº 1643/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2201, 2202, 2203, 2204, 

2205/19, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1644/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 984, 

985, 1177/19, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1645/19-GP, em atendimento a Indicação nº 
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2254/19, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1646/19-GP, em atendimento a Indicação nº 1755/18, de 

autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1647/19-GP, em atendimento a Indicação nº 772/18, de autoria do Vereador 

Celso Cieslak. Of. nº 1648/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2303/19, de autoria do Vereador Florenal 

Silva. Of. nº 1694/19-GP, em atendimento a Indicação nº 1153/19, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. 

Of. nº 1650/19-GP, em atendimento a Indicação nº 3529/18, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 

1651/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2197, 2198/19, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 

1652/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 26, 1023/19, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 

1653/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2218, 2219, 2220, 22211/19, de autoria do Vereador Florenal 

Silva. Of. nº 1654/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 

21265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270/19, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1655/19-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278/19, de autoria do Vereador Ricardo 

Zampieri. Of. nº 1656/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2255, 2256/19, de autoria do Vereador Magno 

Zanellato. Of. nº 1657/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2286, 2287, 2288, 2289,2 290, 2345/19, de 

autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1658/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 1148, 1150, 1281/19, 

de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1659/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2360, 2361, 

2362, 2366/19, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1660/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 

1183, 1186, 1188/19, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1668/19-GP, em atendimento as Indicações 

nºs 3461, 3510/18, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1669/19-GP, em atendimento a Indicação 

nº 2493/18, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1670/19-GP, em atendimento a Indicação nº 

1396/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1671/19-GP, em atendimento a Indicação nº 407/19, de 

autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1672/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 460, 1358/19, de 

autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1673/19-GP, em atendimento a Indicação nº 1422/19, de autoria 

do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1674/19-GP, em atendimento a Indicação nº 1865/19, de autoria do 

Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 1675/19-GP, em atendimento a Indicação nº 415/19, de autoria do Vereador 

Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 1692/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2200/19, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 1694/19-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 387/19, de autoria do Vereador Felipe Passos.  

Of. nº 1626/19-GP,  comunicando haver sancionado a Lei nº 13.504. Of. nº 1665/19-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.524. Of. nº 1667/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 472/19, de autoria do 

Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1676/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 473/19, de autoria do Vereador 

Pietro Arnaud. Of. nº 1685/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 467/19, de autoria dos Vereadores Sgt. 

Guiarone Júnior e Celso Cieslak. Of. nº 1686/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.508. Of. nº 

1687/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.509. Of. nº 1725/19-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 470/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1739/19-GP, em atendimento a Moção 

de Apelo nº 201/19a, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1771/19-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 471/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1777/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

469/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1786/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.530. Of. nº 1791/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 466/19, de autoria do Vereador George Luiz 

de Oliveira. Of. nº 1793/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 496/19, de autoria do Vereador Pietro 

Arnaud. Of. nº 1796/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.516. Of. nº 1797/19-GP, em atendimento 

a Moção de Apelo nº 375/19, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1798/19-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.519. Of. nº 1799/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.522. Of. nº 1800/19-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.523. DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 314/19, 

denomina de FRANCINÊ CARVALHO JUSTUS, a Rua nº 10, do Loteamento Jardim Imperial, no Bairro Cará-

Cará, nesta cidade. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Projeto de Lei nº 315/19, autoriza a 

concessão de isenção de IPTU no âmbito do Município de Ponta Grossa, ao contribuinte que possuir imóvel em 

Área de Proteção Permanente e dá outras providências.  Projeto de Lei nº 316/19, dispõe como postura municipal 

que as faturas de serviços públicos emitidas, sejam transferidas para o nome do locatária, CPR, ou CNPJ do 

ocupante do imóvel. DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI - Projeto de Lei nº 317/19, dispõe sobre a 

obrigatoriedade da identificação da autoridade subscritora na publicação de Notas Oficiais, no âmbito dos 

Poderes Executivo e Legislativo do Município de Ponta Grossa.  DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - 
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Moção de Sugestão Legislativa nº 517/19, dirigida ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Marcel Rangel Cruz de 

Oliveira, para que determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de projeto de lei específico ou 

sobre aquele que anunciou que pretende apresentar, que objetiva regulamentar no âmbito municipal o transporte 

por aplicativos, para que no projeto sejam previstas vagas de embarque e desembarque exclusivas aos 

correspondentes veículos, no entorno dos locais e estabelecimento de grande movimentação de veículos e 

pedestres. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Moção de Aplauso nº 518/19, dirigida ao brilhante 

projeto "Nós Podemos Cuidar e Fazer Mais, Começando por Aqui", desenvolvido na EScola Municpial Prefeito 

Cláudio Mascarenhas, pela Diretora Andréia Aparecida Petruski e pela Professora Josiele Czerki Knapik, 

envolvendo professores, funcionários, alunos, pais de alunos e a comunidade em geral, com o objetivo de 

desenvolver no educando a consciência sobre a importância de conhecer, sensibilizar e cuidar do meio ambiente 

e do meio onde a escola está inserida. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Aplauso nº 

519/19, dirigida ao Clube Ponta Lagoa, na pessoa de Indianara Mattar Milleo, Presidente do Clube, pela 

passagem dos 100 anos do clube. Moção de Aplauso nº 520/19, dirigida ao Rotary Club Ponta Grossa Alagados, 

nas pessoas de Antonio Renato Beltrão - Presidente do Rotary Club Ponta Grossa Alagados e Osmar CArlos 

Bonfinger - Coordenador da Expo&Flor, pela elaboração e criação da Feira Expo & For. DA VEREADORA 

PROFESSORA ROSE - Moção de Aplauso nº 521/19, dirigida ao Centro Cultural Professor FAris Miclaele, 

pela posse da Diretoria do Biênio 2.019-2.021, composta pelo Presidente Fábio Maurício Holzmann Maia, Vice-

Presidente Alana Águida Berti, Secretário Flávio Madalosso Vieira, Tesoureira e Oradora Renata Regis 

Florisbelo, Diretor Literário Sérgio Monteiro Zan, Diretor Artístico Douglas Passsoni e Assessor de 

Comunicação Álvaro Andrade. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Apelo nº 522/19, dirigida 

ao Exmo. Sr. Ary Fernando Guimarães Lovato, Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Ponta 

Grossa, para que intensifique a atuação da segurança pública no Conjunto Habitacional Jardim Athenas, 

localizado no Bairro Contorno, na cidade de Ponta Grossa, uma vez que, segundo denúncias de moradores, 

relatos de furtos e assaltos nas residências, tem se tornado cada vez mais freqüentes, causando insegurança para 

os munícipes que ali residem. DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR - Requerimento nº 

517/19, requerendo, nos termos do Art. 36, I, da Lei Orgânica Municipal, após deliberação do Plenário, seja 

concedida prorrogação do prazo de licença para tratamento de saúde até o dia 06 de outubro do corrente ano, 

conforme Atestado Médico em anexo. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o referido requerimento. 

Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente prestou informações e esclarecimentos a respeito do processo 

de informatização que está sendo instalado, onde cada vereador contará com um computador de toque para 

proceder as votações, consultas de projetos, bem como da internet, estando em fase de adaptação para serem 

utilizados. Também, em função da aprovação da Moção de Aplauso nº 432/19, de lavra da Vereadora Professora 

Rose, dirigida à competente e dinâmica Delegada Claudia Krüger, pelos seus 15 anos a frente da Delegacia da 

Mulher de Ponta Grossa, tornando-se a delegada há mais tempo nessa função no Estado do Paraná, paralisou 

momentaneamente os trabalhos para proceder a entregada da homenagem, oportunidade em que se manifestou 

a autora, tecendo suas considerações. Em seguida a homenageada foi convidada a se dirigir ao centro do Plenário, 

recebendo a honraria das mãos da Vereadora Professora Rose, acompanhada dos membros da Mesa Executiva e 

demais vereadores presentes, tendo sido ainda convidada a se pronunciar da Tribuna para proceder seus 

agradecimentos. Nesta ocasião, o Senhor Presidente registrou e agradeceu as seguintes presenças: Chefe de 

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, o ex-vereador 

Alessandro Lozza de Moraes, ex-Presidente desta Casa; Secretário Fabrízio, comunicando ainda a presença do 

Deputado Federal Aliel Machado, ex-vereador e ex-presidente deste Poder Legislativo, e também, do ex-

Vereador Antonio Aguinel, desejando boas vindas a todos. O Vereador Pietro, nesta ocasião, requereu e foi 

aprovado pelo Soberano Plenário, a paralisação dos trabalhos para ser procedida a entrega da Moção de Aplauso 

nº 468, dirigida ao Excelentíssimo Deputado Federal Aliel Machado, pelo Projeto de Lei nº 17/19, o qual altera 

a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2.006 (Lei Maria da Penha) para que assegure como medida protetiva à vítima 

de violência doméstica a apreensão de arma de fogo, o qual recebeu a homenagem de suas mãos, acompanhado 

dos membros da Mesa Executiva e demais vereadores. Em seguida, foi autorizada a utilização da palavra ao 

Deputado Federal Aliel Machado, o qual registrou suas considerações quanto a matéria apresentada a nível 

federal, agradecendo pela homenagem recebida. Reabertos os trabalhos, foi anunciada a COMUNICAÇÃO 
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PARLAMENTAR - VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Parabenizou a homenageada nesta ocasião, Dra. 

Claudia Krügger, pelo trabalho prestado à frente da Delegacia da Mulher de Ponta Grossa e ao representante dos 

Campos Gerais, Deputado Aliel Machado. Comentou sobre os seguintes assuntos: esteve semana passada com 

a Secretária de Educação do Município Esméria de Lourdes Savelli, levando a conhecimento da mesma, situação 

de proprietários de vans escolares do Município, quando ao fato de estarem irregulares, chamando atenção haver 

chegado até seu gabinete que diferente do que imagina, que a direção e parte pedagógica das escolas possam 

estar até auxiliando na fiscalização das mesmas, onde em algumas estava acontecendo ao contrário, dando conta 

ainda que esposas de diretoras possuem veículos irregulares, competindo de maneira desleal com as que 

cumprem todas responsabilidades junto ao Poder Público, quanto as tarifas e taxas. Informou que Professora 

Esméria manifestou que iria proceder encaminhamento junto às diretoras dessas escolas para que informem quais 

estão envolvidas nessa situação para poder ser tratada de maneira pontual. Em aparte, o Vereador Felipe Passos 

informou haver chegado até sua pessoa essa situação no passado, onde tinha realizado pedido de ajuda, ocorrendo 

um ou dois dias de fiscalização, somando-se à preocupação do orador quanto a existência de transportadores 

escolares com suas vans irregulares, citando uma em que leva vinte e uma crianças em veículo que comporta 

dezesseis. Seguindo o Vereador Kalinoski citou o fato de lhe ter chegado situações onde a escola informa os 

locais em que estão sendo fiscalizadas, acontecendo a troca por veículos, sendo levado crianças até em porta 

malas, ocasião em que estará encaminhando essas denúncias ao Conselho Tutelar, considerando algo delicado. 

Outro assunto, para informar haver protocolado dois projetos na Casa, primeiro tratando sobre situação quanto 

a questão dos devedores do Município, vedando a nomeação para cargos de secretários e comissionados, de 

pessoas em débitos e proibição, caso a pessoa tenha débito, onde faz parte de quadro societário de pessoas 

jurídicas de empresas que devem ao erário público. Destacou ainda que no momento da nomeação até propõe 

que a prefeitura exija certidão de débitos junto ao Município. Outro projeto, tendo sido fomentada após nota 

oficial da Prefeitura, não podendo aceitar que a administração pública municipal, dentro de um site oficial esteja 

implantando fake news junto a população, fazendo menção a nota realizada semana retrasada quanto ao projeto 

encaminhado para apreciação, propondo a regulamentação do transporte via aplicativos, em que não teria sido 

da mesma a taxação, de maneira mentirosa. Assim, protocolou o Projeto de Lei nº 317/19, dispondo que notas 

oficiais encaminhadas à publicação em nome dos Poderes Executivo e Legislativo deverão conter 

obrigatoriamente a identificação da autoridade subscritora sob pena de responsabilização por ato de improbidade 

administrativa. Finalizou comentando sobre assunto que estará trocando idéias com a Regional de Saúde e 

Secretaria Municipal de Saúde, dando conta que alguns colegas médicos, enfermeiros, técnicos, motoristas do 

SAMU mandaram mensagem  solicitando informações quanto a notícia de licitação para o SAMU REGIONAL, 

manifestando preocupação quanto ao que será realizado com esses profissionais, lotados hoje no SAMU de Ponta 

Grossa. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Enalteceu a presença da Delegada Claudia Krügger, que recebeu 

homenagem pela Casa, estendendo à vereadora Professora Rose. Também agradeceu pela presença do Deputado 

Federal Aliel Machado, destacando o trabalho extraordinário que vem desenvolvendo na Câmara dos Deputados, 

sendo muito comentado por todo o país. Disse que está disposto em debater os interesses da comunidade 

princesina, tendo certeza que no ano eleitoral de 2.020, poderão apresentar para a cidade de Ponta Grossa grande 

projeto para a comunidade, crendo que será vitorioso, onde Aliel Machado será pessoa fundamental, estando à 

frente do mesmo. Citou ainda entrevista cedida junto ao apresentador de TV Jocelito Canto, com Deputada 

Estadual Joce Canto, contando ser alvo também das fakes news, semana passada, com pessoas que manifestaram 

que o mesmo havia votado no sentido de aumentar o fundo eleitoral, quando na verdade manifestou em prol da 

retirada do piso que antes era trinta por cento em relação a LDO e hoje não mais existe, podendo utilizar menos 

verbas partidárias.  Registrou também que a homenagem ao Deputado Aliel é decorrente do Projeto de Lei que 

o mesmo vinha manifestando, que retira a arma da pessoa que foi denunciada dentro da Lei Maria da Penha, por 

violência doméstica, considerando importante para a comunidade. Outro assunto, para sair em defesa, quando 

parcela da comunidade de Ponta Grossa estaria solicitando a cabeça da Secretária Municipal de Educação, 

Professora Esméria de Lourdes Savelli, pelo fato da mesma haver desfilado vestindo uma camiseta preta nas 

comemorações do desfile do dia sete de setembro, com frase do educador Paulo Freire. Lembrou que o Art. 13 

do Regimento do Desfile diz que não deve ter manifestação partidária ou política, não tendo visto a secretária 

com nenhuma frase no sentido de promover manifestação nesse sentido, considerando que a mesma não cometeu 
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crime algum. Em aparte o Vereador Geraldo Stocco parabenizou pelas palavras, citando frase contida na 

camiseta utilizada pela Secretária: A educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, pessoas 

transformam o mundo, não entendendo ser trágico o fato de pessoas se sentirem ofendidas ao lerem frases nesse 

sentido. Pietro finalizou manifestando sua preocupação ao fato do Tribunal de Contas do Estado do Paraná haver 

publicado alerta, mostrando que no último quadrimestre de dois mil e dezoito, o município havia extrapolado 

cem por cento da despesa de pessoal, significando que desde dezembro até hoje, todas as nomeações e impressos 

são flagrantemente ilegais, o que já havia se manifestado preocupado anteriormente. VEREADOR FLORENAL 

SILVA: Registrou considerações à comemoração do Dia Sete de Setembro de um "novo país", declarando que 

o brasileiro está novamente se orgulhando em levantar a bandeira verde e amarela, destacando que estamos 

vivendo o momento em que está sendo resgatado o civismo. Contestou manifestações de pessoas que torcem 

para que dê tudo errado, vendo países de bandeira vermelha, querendo uma fatia da Amazônia, emissoras de TV 

que somente mostram aquilo o que denigre o governo. Porém citou que a maior parcela da população está 

torcendo e trabalhando para que o Brasil dê certo. Cedeu aparte ao Vereador Ricardo Zampieri, o qual 

acrescentou, dizendo que infelizmente tiveram ato isolado no Desfile do Dia Sete de Setembro, não obstante o 

bom trabalho, reconhecido da Secretaria Municipal de Educação, citando que ações como essas são a seu ver 

desnecessárias em se tratando ao que ocorreu, onde em uma convocação partidária de política que estava 

acontecendo em todo o país, para que as pessoas vestissem preto nesse dia, a líder e representante da educação 

municipal assim se comportou em frente ao palanque, abrindo seu terno em alusão de protesto, constrangendo 

pessoas presentes. Citou ainda o constrangimento do pessoal do Treze BIB e professores, dizendo que não 

representa o trabalho que vem sendo desenvolvido, porém acredita que atrapalha, onde está elaborando moção 

de repúdio com assinaturas de alguns vereadores em relação à essa atitude. Também informou haver elaborado 

requerimento e ofício, solicitando que a Prefeitura se notifique perante a sociedade, para que atos como esse não 

mais ocorram, considerando que a escola não tem partido. Vereadora Professora Rose,também em aparte,  

solicitou que devem valorizar os acertos, citando que o fato por si só não anula todo o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, dizendo ser inegável o desenvolvimento da educação em 

Ponta Grossa, despontando como referência no Estado do Paraná e porque não dizer do Brasil. Espera que o fato 

não venha a abalar a imagem da educação princesina a qual respeita e admira. Retornando, Florenal parabenizou 

aos professores da cidade que vestem azul e branco da nossa bandeira municipal. VEREADOR SGT. 

GUIARONE JÚNIOR: Para comentar sobre a destinação do resíduo sólido perante a administração Marcelo 

Rangel. Comunicou que semana retrasada e passada, realizou imagens do aterro botuquara e empresa zero 

resíduo beneficiada pelo Prefeito Municipal, fazendo exposição quanto as duas lagoas de chorume que estão 

extravasando escorrendo em terrenos adjacentes, sem tratamento, ficando como passivo para a população pagar, 

considerando ainda gases que estão sendo expelidos, os quais poderiam ser bem utilizados, gerando energia e 

economia aos cofres públicos. Comentou sobre a lei nº 11.069/12, alterada pela lei 12.244/15, em que município 

doa à Zero Resíduos trinta mil metros quadrados para construção de uma indústria de valorização de resíduos 

para gerar combustível derivado dos mesmos, que deveria ter sido construído em 2.012, em torno de dez mil 

metros quadrados e aumentado em 2.015. Segundo assunto, para comentar a respeito da troca de pneus usados 

na Feira Verde por passagem da Viação Campos Gerais, tendo realizado contato com o Secretário de Agricultura 

e diretores do projeto que administram os barracões, quando ninguém soube lhe informar quanto a destinação 

dos mesmos. Entende que deve ser melhor repensado pelo Senhor Prefeito Municipal, onde estará elaborando 

requerimento solicitando maiores dados. O Vereador Paulo Balansin solicitou licença para se retirar a fim de 

atender compromisso pré-agendado, tendo sido aprovado seu pedido pelos demais pares.  VEREADOR 

VINÍCIUS CAMARGO: Discorreu em torno da polêmica ocorrida no final de semana, decorrente de 

manifestações que aconteceram no Brasil inteiro, dizendo ser algo delicado, porém entende que devem ter 

respeito, independentemente de ser oposição ou situação, onde devem estar sempre abertos ao debate e 

discussões de forma saudável. Disse que independentemente de se ter interpretação política a atitude da 

Secretária de Educação, citando que a partir do momento em que se manifestam, devem estar preparados para 

ouvir críticas de quem tem posicionamento diferente. Comentou sobre outro fato ocorrido nesse final de semana 

no Congresso de Educação, com apresentação de dança de candomblé, que é religião, considerando uma 

incoerência que não pode aceitar, ficando chateado, cobrando os mesmos pesos e medidas independentemente 
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de qualquer opção religiosa. Em aparte, o Vereador Pastor Ezequiel Bueno disse que não visualizou o ato em si 

(da Secretária de Educação) no desfile por haver se retirado para compromisso com sua igreja, no entanto 

lamenta, dizendo que não podem penalizar toda a educação, com a secretaria responsável que cuida do que é 

mais precioso, as crianças. Destacou o que tem que realmente enfatizar: a necessidade de cuidar do professor, 

dando-lhes condições para exercer seu magistério. Quanto à religião, disse que tem que respeitar quem acredita, 

porém não podem deixar inserir nos alunos, em crianças inocentes, a maneira como tem que ser de cada rito 

religioso. VEREADOR FELIPE PASSOS: Para exercer direito de resposta em virtude da última sessão em que 

se retirou para atender situação grave em seu gabinete, que está sendo negado quase setecentos mil reais em 

impostos de várias barbearias da cidade, em que John Barber lhe trouxe lista das mesmas. Assim, comunicou 

que estava trabalhando em seu gabinete enquanto ocorriam manifestações no Plenário por parte do Vereador 

Pietro Arnaud, dizendo que seria hipocrisia da parte do mesmo, quando não o vê se dirigindo às secretarias 

municipais a fim de batalhar pelo povo que o elegeu. Desafiou o mesmo a acessar o Portal da Transparência, 

para consultar planilhas de uso de celulares referentes 2.017, até a presente data, cujos somatórios representam 

o que divulgou na Tribuna. Ao Vereador Paulo Balansin, quando disse que esse vereador coloca uma cruz no 

peito e uma faca atrás, disse que todas as sessões falava mal do Vereador Geraldo Stocco e de cidadão presidente 

de bairro Samuel. Respondendo ao Vereador Florenal, mencionou projetos que apresentou na Casa, em que o 

mesmo votou a favor de vários, lembrando que era da carreira militar também, exigindo respeito do mesmo, 

quanto a sua carreira, sua fé e religião. Colocou que  utiliza de todos os elevadores desta Casa, participando de 

várias Comissões de Investigação - CEIS, onde também podem ser utilizados por pessoas com problemas de 

joelho e de peso, afirmando sua necessidade. Disse que são várias realidades que levam a outras pessoas utilizar 

dos elevadores instalados na Casa. Finalizou dizendo que defende diminuição do uso de celulares. O Vereador 

Celso Cieslak solicitou licença para se ausentar por consulta médica, tendo sido aprovado seu pedido. Em 

questão de ordem, o Vereador Felipe Passos indagou à Mesa Executiva se necessitaria dizer que está indo ao 

banheiro no momento em que for se ausentar do Plenário, obtendo como resposta que não há necessidade de 

comunicar a saída, mas sim o vereador deve fazer sua justificativa para relacionar quanto a falta no voto. Não 

tendo mais vereadores inscritos, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 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 Daniel Milla Fraccaro, 

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

Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton da Farmácia, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, 

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 Celso 

Cieslak e Paulo Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 74/19 (Poder Executivo), altera 

a Lei nº 12.752, de 07/03/2017, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel 

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

de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton da Farmácia, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 

Magno Zanellato, 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 Celso Cieslak e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 176/19 (Poder Executivo), altera a Lei nº 

13.141, de 14/05/2018: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo 

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

Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, 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 Celso Cieslak e Paulo 

Balansin. PROJETO DE LEI Nº 239/19 (Poder Executivo), altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989, conforme 

especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, 

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

Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, 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 Celso Cieslak e Paulo Balansin. 
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PROJETO DE LEI Nº 240/19 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a promover alienação, mediante 

concorrência pública, conforme especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por cinco dias, a pedido do Vereador 

Eduardo Kalinoski. PROJETO DE LEI Nº 248/19 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a transformar 

a natureza jurídica dos imóveis que menciona e regularizá-los conforme Lei Municipal nº 7.004, de 23/10/2002: 

RETIRADO PARA VISTAS, por cinco dias, a pedido do Vereador Vinícius Camargo. PROJETO DE LEI Nº 

257/19 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica do imóvel que menciona: 

RETIRADO PARA VISTAS, por dois dias, a pedido do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 513/19, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 514/19, de todos os 

Senhores Vereadores; 515/19, dos Vereadores Vinícius Camargo e Daniel Milla Fraccaro e 516/19, da Vereadora 

Professora Rose. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE, com 

as palavras os Vereadores PIETRO ARNAUD: Comentou assunto referente a movimentação na Maternidade 

dos Campos Gerais, com maior emenda do deputado federal da região, Aliel Machado, a qual vem sendo 

construída, após haver constatado situações irregulares na situação das gestantes do município. Parabenizou ao 

deputado, registrando esse momento importante em que o Ministério da Saúde está realizando os pagamentos 

para que a obra possa avançar, considerando uma conquista da cidade, sendo referência nacional em termos de 

atendimento, ainda, o Hospital Regional administrado pela UEPG. Outro assunto, para manifestar seu apoio à 

Secretária Municipal de Educação que está sofrendo ataques nas redes sociais, por pessoas, em virtude de ter 

simplesmente desfilado com camiseta preta no dia da independência, sete de setembro. Disse não ter visto por 

parte da mesma nenhum ato criminoso, citando que receberam denúncias, tendo muitas críticas ao prefeito 

Marcelo Rangel, do PSDB que foi eleito para administrar a cidade. Não irá votar favorável a moção de repúdio 

que o Vereador Ricardo Zampieri pretende apresentar, por entender não ser o caso, acreditando que a mesma 

vem apresentando um bom desempenho em sua pasta. VEREADOR GERALDO STOCCO: para estender 

convite a todos os vereadores, amanhã, dezessete e trinta, onde o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado estará presente na Casa, Dr. Gilberto Ferreira e Dr. Carlos Hitman, que tem desenvolvido o Projeto 

Parlamento Jovem em diversas câmaras do estado, considerando a tramitação de projeto, para que seja 

concretizado na cidade. Fica feliz pelo fato da justiça do Estado do Paraná haver comprado a idéia do projeto. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI, passando ao Vereador Felipe Passos, o qual citou o Senhor John, 

proprietário  da empresa John Barber haver procurado seu gabinete e colocado a situação de várias barbearias 

da cidade que renunciam ao pagamento do imposto, onde estará verificando essas questões junto a Prefeitura 

Municipal e em função da Vigilância Sanitária não estar fiscalizando esses estabelecimentos com freqüência. 

Citou ainda ao fato de estar exigindo engenheiro ao custo de mil e quinhentos reais, considerando o desejo do 

mesmo em implantar estúdio de tatuagem. Dessa maneira, estará verificando. VEREADOR MAGNO 

ZANELLATO: Referendou, lembrando haver sido escolhido como líder do bloco de oposição o Vereador Pietro 

Arnaud. Comentou sobre a realização do desfile de Sete de Setembro, entendendo que deve ser enaltecida a 

Secretária de Educação com seu trabalho, porém entende que não se deve ter dois pesos e duas medidas, onde 

respondem por tudo que fazem. Não podem simplesmente passar a mão na cabeça em função do trabalho que 

desempenha, destacando que pode ser um brilhante cirurgião e pode colocar toda sua carreira em risco, por uma 

falha grosseira ou inadequada. Entende que em dia de civismo onde se pede exaltação da pátria, colocando-a em 

primeiro lugar, tem que agir para que não aconteçam essas coisas, existindo momento outros e ocasiões próprias 

para essas manifestações. VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Para mencionar a elaboração de Moção de 

Repúdio ao ato que presenciou na oportunidade, em relação a diversas manifestações de pessoas, de professores 

que entraram e contato consigo, do exército brasileiro, chateados ao que aconteceu, pelo cargo que a Professora 

Esméria de Lourdes Savelli exerce, não obstante ao avanço na educação, entendendo que atitudes como essa 

acaba comprometendo até mesmo seu trabalho. Fez ainda ofício e requerimento ao Poder Público, questionando 

se algo será realizado, como orientação verbal, não a título de retaliação. Na sua visão, a educação não pode ter 

viés político e nem ideologização. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando a próxima para o dia onze do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, 

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

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 nove de setembro de dois mil e dezenove. 
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