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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 16/09/2019 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Murilo Coelho Pires de Almeida  

INICIO DA SESSÃO: 14:04 TERMINO DA SESSÃO: 17:37 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Munícipes, membros da Polícia Militar do 

Paraná e Imprensa 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 14:05 17:15 

DANIEL MILLA 13:59 17:37 

DIVO 13:54 17:15 

MINGO AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

EDUARDO KALINOSKI 14:20 17:37 

PASTOR EZEQUIEL 14:03 17:20 

FELIPE PASSOS 13:37 17:37 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:50 16:30 

GERALDO STOCCO 14:00 17:20 

SARGENTO GUIARONE 14:20 17:15 

JAIRTON DA FARMÁCIA 14:00 17:15 

FLORENAL 13:58 17:20 

JORGE DA FARMÁCIA 14:05 17:20 

DR. ZECA AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA   

DR. MAGNO 14:01 17:37 

PAULO BALANSIN 14:20 17:25 

PIETRO 13:59 17:25 

RICARDO ZAMPIERE 14:02 17:37 

ROGÉRIO MIODUSKI 13:55 17:15 

PROFESSORA ROSE 13:59 17:37 

RUDOLF POLACO 14:00 17:20 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR LICENÇA MÉDICA LICENÇA MÉDICA 

VINÍCIUS CAMARGO 14:02 17:37 

VALTÃO AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: Comentou ser o único vereador pastor e capelão na Câmara Municipal 

de Ponta Grossa. Relatou ter sido ofendido quando da discussão referente ao Congresso da Educação/Feira do 

Livro, que não ofendeu a Secretária de Educação ou qualquer outro Secretário Municipal. Mencionou que a 

Secretária da Educação o chamou de “imbecil” em vídeo postado em rede social, que o vereador é “fingido” e 

“falso”. Notou deter dois concursos superiores, que “não o fazem melhor que ninguém”, que detém conduta 

ilibada, que nunca respondeu uma sindicância e que nunca foi preso. Relatou que “caminhou junto aos 

professores por 12 anos” quando participou da Patrulha Escolar, que continuará respeitando esta Casa de Leis 

e que todos são iguais “perante Deus”, requereu uma carta de retratação da Secretária da Educação e que não 

ajuizará ação contra a mesma. Fez apelo à rede municipal de Educação, que espera que continuem ensinando 

as crianças. Finalizou lendo um salmo da Bíblia e notou que espera que “Deus tenha misericórdia e continue 

abençoando Ponta Grossa. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Lamentou o ocorrido com o Vereador Pastor Ezequiel e notou que 

dentro da Câmara Municipal ocorrem fatos caluniosos e que devem responsabilizar os culpados. Relatou que 
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não podem aceitar mais mortes de ciclistas, que o município não tem um plano de mobilidade urbana, que a 

Prefeitura Municipal “não faz nada por isso”. Recomendou aos vereadores que devem assistir seus vídeos de 

campanha e que o Prefeito Marcelo Rangel esqueceu de suas promessas. Relatou o suicídio de um colega 

jornalista e que necessitam de um projeto para prevenção de suicídio, mencionando o projeto de voluntariado 

de psicólogas que assistem pacientes com tendências suicidas. 

VEREADOR DR. MAGNO: Solidarizou-se com o Vereador Pastor Ezequiel quanto ao ocorrido com a 

Secretária de Educação. Mencionou a manifestação realizada pela Secretária da Educação no Desfile da 

Independência, que todos têm direito a se manifestar, mas que existem momentos adequados e que não cabe a 

qualquer secretário levantar bandeira política. Relatou que presenciou o desfile de comemoração ao aniversário 

de 196 (cento e noventa e seis) anos de Ponta Grossa, parabenizou a organização, na pessoa do Prefeito Marcelo 

Rangel e ao Vereador Daniel Milla, pela entrega de títulos de cidadãos honorários e beneméritos concedidos 

em sessão extraordinária no dia 12/09/2019. Relatou que apresentou moção de aplauso de nº 528/2019 ao 

projeto “Educando e Tratando o Tabagismo” coordenado pelo Professor Dr. Erildo V. Muller e demais docentes e 

acadêmicos da UEPG, notando sua importância. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Informou aos vereadores que reuniu-se com representantes do transporte 

escolar municipal, tendo apresentado sugestões e reclamações da classe quanto a fiscalização por parte do Município de 

vans clandestinas utilizadas para o transporte de crianças. Relatou que o Prefeito Marcelo Rangel apresentou proposta 

quanto a concessão do “Paraguaizinho” e construção do Terminal de Santa Paula, na região do Contorno. Relatou que os 

tropeiros não puderam desfilar na comemoração do aniversário de Ponta Grossa, mas que acredita que a Prefeitura 

Municipal emitirá nota oficial referente ao ocorrido. Relatou o erro da Prefeitura Municipal ter parabenizado Ponta 

Grossa por seu aniversário de 195 (cento e noventa e cinco anos) quando na realidade o município comemorou 196 (cento 

e noventa e seis) anos, qualificando o erro como uma “gafe”. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Relatou que foi ofendido nas redes sociais por grupos de esquerda, que 

continuará se manifestando contra a politização da educação, que foi atacado pela Secretária da Educação. Que não citou 

em nenhum momento Paulo Freire em sua moção de repúdio, que a mesma é apenas contrária à manifestação política 

realizada no Desfile da Independência, qualificada como “inadequada”, e que a Secretária “não respeitou  a história da 

cidade”. Mencionou estar preocupado com o Congresso da Educação realizado em Ponta Grossa, que o mesmo, em 

muitos momentos se tornou “palanque político”, relatou que acredita que cada palestrante tenha auferido R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), mencionou algumas frases retiradas de vídeos da internet que, segundo 

o Vereador, ofenderam pessoas aliadas a partidos de direita, que a Secretária da Educação não deve usar o sistema de 

ensino para fins políticos. Pediu a aprovação da moção de repúdio, para que a Educação progrida, mas que a Secretária 

da Educação limite-se em suas declarações políticas, para evitar novas declarações como essas, relatando que o Prefeito 

Marcelo Rangel foi omisso quanto aos problemas ocorridos no Desfile da Independência, no Congresso da Educação e 

no Desfile de Comemoração ao Aniversário de Ponta Grossa. 

VEREADOR PIETRO: Relatou que sofreu “agressividades” de Secretários Municipais nas redes sociais, mas que a 

Câmara Municipal não se manifestou nesses casos, que não tem nada contra nenhum Secretário e Vereadores. Mencionou 

que o Desfile de Comemoração ao Aniversário de Ponta Grossa foi “muito bonito”. Que precisam de uma união para 

avançar, que a última semana foi difícil, especialmente quanto as críticas contra o Hospital da Criança que necessita de 

fortalecimento de pessoal e equipamento. Notou que não aprovará a moção de repúdio contra a Secretária da Educação, 

cedeu aparte ao Vereador George, que pôs-se ao lado do Vereador Pietro, mencionando que não aprovará a moção de 

repúdio, requereu ao Vereador Daniel Milla a retirada do título de cidadão ao Governador Beto Richa. Em retorno, 

mencionou que prefere não retirar títulos de cidadania, mas que aprovará a retirada do título de cidadão do Governador 

Beto Richa. 

  

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
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ORDEM DO DIA: 16/09/2019 SESSÃO ORDINÁRIA 
 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DOS VEREADORES JORGE DA FARMÁCIA E DR. MAGNO 

PROJETO DE LEI Nº 27/18 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença e permanência de salva-vidas ou bombeiros 

civis nos clubes sociais com piscina e estabelecimentos que explorem balneários ou outros locais aquáticos abertos ao uso 

do público no Município de Ponta Grossa. 

 
PEDIDO DE VISTAS DE 10 DIAS – VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA – VOTAÇAO NOMINAL - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 143/18 - Altera a Lei nº 6.327, de 02/12/1999, conforme especifica. 

 

EMENDA ADITIVA, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski e outros 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          CFOF    - Favorável 

                          COSPTTMUA  - Favorável 

 

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Magno Zanellato e outros 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          CFOF    - Favorável 

                          COSPTTMUA  - Favorável 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

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 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

         

DR. MAGNO SIM   

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   
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RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

  

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

 
VOTAÇÃO NOMINAL DO PROJETO DE LEI – 20 SIM – APROVADO 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

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 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

         

DR. MAGNO SIM   

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

  

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

 
VOTAÇÃO DA EMENDA ADITIVA – 20 SIM – APROVADO 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

EDUARDO KALINOSKI SIM   
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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 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

         

DR. MAGNO SIM   

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

  

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

 
VOTAÇÃO DA EMENDA MODIFICATIVA – 20 SIM – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 65/19 - Altera a Lei nº 3.573, de 15/08/1983. 

 

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Felipe Passos e outros 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos da Subemenda Substitutiva em apenso 

                          CFOF    - Favorável, nos termos da Subemenda Substitutiva da CLJR 

                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Subemenda Substitutiva da CLJR 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

EDUARDO KALINOSKI SIM   

PASTOR EZEQUIEL SIM   

FELIPE PASSOS SIM   

GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA 

SIM   

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE SIM   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   
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FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA SIM   

DR. ZECA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

         

DR. MAGNO SIM   

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

  

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

 
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI – 20 SIM - APROVADO 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

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 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

         

DR. MAGNO SIM   

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

  

VINÍCIUS CAMARGO SIM   
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VALTÃO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

 
VOTAÇÃO DA EMENDA MODIFICATIVA – 20 SIM - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 277/19 - Revoga Leis conforme especifica. 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

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 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

         

DR. MAGNO SIM   

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

  

VINÍCIUS CAMARGO SIM   

VALTÃO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 20 SIM - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DOS VEREADORES CELSO CIESLAK E SGT. GUIARONE JÚNIOR 

PROJETO DE LEI Nº 279/19 - Promove alteração na Lei nº 11.325, de 06/06/2.013, conforme especifica. 

 
PEDIDO DE VISTAS DE 05 (CINCO) DIAS – VEREADOR CELSO CIESLAK – VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 
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EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VERADOR FELIPE PASSOS 

PROJETO DE LEI Nº 295/18 - Promove alteração na Lei nº 8.431, de 29/12/2005, que dispõe sobre os instrumentos de 

proteção ao patrimônio cultural do Município de Ponta Grossa, conforme especifica. 

  

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

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

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

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

 
VOTAÇÃO DE PEDIDO DE VISTAS DE 02 (DOIS) DIAS – VEREADOR CELSO CIESLAK – VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DO VERADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

PROJETO DE LEI Nº 116/19 - Promove alteração na Lei nº 7.570, de 11/05/2004, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          CFOF  - Favorável 

                          COSPTTMUA  - Favorável 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA SIM   

DIVO SIM   

MINGO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

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 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

         

DR. MAGNO SIM   

PAULO BALANSIN SIM   

PIETRO SIM   

RICARDO ZAMPIERE SIM   

ROGÉRIO MIODUSKI SIM   

PROFESSORA ROSE SIM   

RUDOLF POLACO SIM   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

LICENÇA 

MÉDICA 

  

VINÍCIUS CAMARGO SIM   
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VALTÃO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 20 SIM – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

 
MOÇÕES 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 523/19 – Dirigida ao ato isolado presenciado no desfile cívico-militar de 07 de Setembro em 

Ponta Grossa, pela representante da educação municipal, onde a mesma, após movimentos de convocação partidária em 

todo o país, optou por utilizar vestes na cor preta durante ato oficial, emsímbolo de protesto na presente data nacional. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA QUANTO AO PEDIDO DE VOTAÇÃO NOMINAL – APROVADO 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK  SIM  

DANIEL MILLA  SIM  

DIVO  SIM  

MINGO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

EDUARDO KALINOSKI  SIM  

PASTOR EZEQUIEL  SIM  

FELIPE PASSOS  SIM  

GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA 

 AUSÊNCIA 

JUSTICADA 

 

GERALDO STOCCO  SIM  

SARGENTO GUIARONE  SIM  

JAIRTON DA FARMÁCIA  SIM  

FLORENAL  SIM  

JORGE DA FARMÁCIA  NÃO VOTA  

DR. ZECA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

DR. MAGNO SIM   

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 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 
 

VOTAÇÃO NOMINAL – 14 CONTRA – 3 FAVORÁVEL – MOÇÃO DE REPÚDIO REPROVADA 
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DE TODOS OS SENHORES VEREADORES 

MOÇÃO DE APELO Nº 524/19 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira para que interceda no sentido da construção de uma cobertura para a Locomotiva Maria Fumaça localizada no 

Parque Ambiental Governador Manoel Ribas, nesta cidade. 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 525/19 – Dirigida ao 13º BIB - Batalhão de Infantaria Blindada, nesta ocasião representado 

por seu comandante Coronel Daniel Moreira Marques, pelo serviço de restauro da Maria Fumaça, patrimônio histórico da 

cidade de Ponta Grossa, em exposição no Parque Ambiental. 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 526/19 – Dirigida à Dra. Jurema Carolina da Silveira Gomes, extensiva à sua equipe, pela 

elaboração do projeto Ponta Grossa da Paz, a ser implementado em parceria com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

e TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO  

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 527/19 – Dirigida ao Projeto Florescer, na pessoa de Rômulo Cury, pela execução e 

publicidade ao projeto, junto a toda uma equipe de profissionais, que tem como objetivo promover a mulher e atentar para 

a luta contra o câncer. 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 528/19 – Dirigida ao Projeto "Educando e Tratando o Tabagismo", na representação do 

Coordenador Professor Dr. Erildo V. Muller, com o auxílio de docentes e acadêmicos, congratulando-os pelo trabalho 

encantador realizado com o projeto que possui como escopo a cessação do tabagismo. 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

MOÇÃO DE APELO Nº 529/19 – Dirigida ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira, para que crie um acesso na página oficial do município para o Programa "Facilita Cidadão", com o objetivo de 

promover o acesso dos pedidos de isenções e anistias dos tributos municipais via internet, tendo em vista a dificuldade que 

os mesmos vêm encontrando durante as datas que são permitidos tais pedidos na praça de atendimento, e, também, é uma 

forma de não sobrecarregar os trabalhos dos servidores da praça de atendimento. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 530/19 – Dirigida à Escola Municipal Braulina Carneiro Quadros, na figura de sua Diretora 

Cirlene de Fátima Rodrigues e Professora Sônia Eliana da Silva Massuti, pela apresentação artística de Maculelê, durante 

o VII Congresso de Educação e a Feira do Livro de Ponta Grossa. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA QUANTO AO PEDIDO DE VOTAÇÃO NOMINAL – APROVADO 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO FAVORÁVEL CONTRÁRIO AUSENTE 

CELSO CIESLAK SIM   

DANIEL MILLA NÃO VOTA   

DIVO  SIM  

MINGO 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

EDUARDO KALINOSKI SIM   

PASTOR EZEQUIEL  SIM  

FELIPE PASSOS SIM   

GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

GERALDO STOCCO SIM   

SARGENTO GUIARONE ABSTEVE-SE   

JAIRTON DA FARMÁCIA SIM   

FLORENAL SIM   

JORGE DA FARMÁCIA  SIM  
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DR. ZECA 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

         

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 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 11 FAVORÁVEIS – 4 CONTRA – 1 ABSTENÇÃO 

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA Nº 531/19 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para realização de estudos e posterior encaminhamento de projeto de lei 

para isentar do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU os imóveis pertencentes a contribuintes portadores de neoplasia 

maligna (câncer), comprovado por laudo médico. 

 
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 523 – REPROVADA 

 

MOÇÕES DE Nº 524 A 531 - APROVADAS 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 2643/2019 do Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

para que a sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

realização de Operação Tapa Buracos na Rua Cezar Haddad e todas as sua transversais, Jardim La Fiori, nesta cidade. 

 

Nº 2644/2019 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando reparo 

asfáltico com urgência na rua Gonçalves Dias entre o Supermercado Tozetto e o Supermercado Condor,Uvaranas, nesta 

cidade. 

 

Nº 2645/2019 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente, 

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

oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando instalação de um “chimarródromo” e uma revitalização na Praça Olavo de Carvalho ao 

lado do Módulo da Polícia Militar situado próximo à Escola Municipal Deputado Djalma de Almeida César, na rua Jacobe 

Holzman, em Olarias, nessa cidade. 

 

Nº 2646/2019 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando imediata e manutenção 

e colocação de tampas e grades nos  bueiros  na Rua Professora Mirtes de Almeida Rosa   - Jardim  Amália - Oficinas,  

nesta cidade. 
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Nº 2647/2019 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando imediata e manutenção 

e colocação de tampas e grades nos  bueiros  na Rua Paulina Oliveira Gomes   - Jardim  Amália - Jardim Ibirapuera  - 

Oficinas,  nesta cidade. 

 

Nº 2648/2019 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de 

lombada, faixa de sinalização na Rua Almeida Garrett  -  Vila Curitiba principal rua para Vila Ibirapuera   -  Oficina, nesta 

cidade. 

 

Nº 2649/2019 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de 

lombada, faixa de sinalização na Rua Visconde do Rio Branco   -  Vila Ibirapuera -  Oficina, nesta cidade. 

 

Nº 2650/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado  ao excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando  a 

Instalação de Iluminação Publica na Rua Sete, São Gabriel. 

 

Nº 2651/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado  ao excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando a 

realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Serra da Canastra no Jd. São Gabriel.  

 

Nº 2652/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando a realização 

de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Serra da Moeda no Jd. São Gabriel. 

 

Nº 2653/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando a realização 

de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Serra da Pedra Branca no Jd. São Gabriel. 

 

Nº 2654/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando a 

realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Serra da Saudade no Jd. São Gabriel.  

  

Nº 2655/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado  ao excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando a 

realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Serra do Cadeado no trecho não pavimentado, Jd. 

São Gabriel. 

 

Nº 2656/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando a realização 

de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Serra do Mar em toda sua extensão, Jd. São Gabriel. 
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Nº 2657/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado  ao excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando a 

realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua serra dos Tres Rios no Jd. São Gabriel. 

 

 

Nº 2658/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado  ao excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando a 

realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Serra São Luiz do Purunã no Jd. São Gabriel. 

  

Nº 2659/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado  ao excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando a 

realização de Serviço de Tapa Buiraco na Rua Serra do Mar, Jd. São Gabriel. 

  

Nº 2660/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “LIMPEZA DE PASSEIO PÚBLICO”,  em toda a extensão da Rua Siqueira Campos, Bairro 

Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2661/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando com 

urgência o Serviço de Tapa Buracos Rua Jose Bonifácio, Centro. 

 

Nº 2662/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Marcelo Rangel, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, em toda a extensão da Rua Bernardo Ferreira dos Santos, Bairro Olarias, 

nesta cidade. 

 

Nº 2663/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado  ao excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando 

com a Urgência os Serviços  de Reparo de Limpeza de Bueiro situado na Rua Sargento Argemiro de Camargo em frente 

ao numero 111, Núcleo 31 de Março. 

 

Nº 2664/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Marcelo Rangel, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, em toda a extensão da Rua Antonia Wroblevski dos Santos, Bairro Olarias, 

nesta cidade. 

 

Nº 2665/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando com 

urgência o Serviço de Tapa Buraco na Rua Aníbal Teofilo esquina com a Av. Dom Geraldo Pellanda, Vila Ana Rita. 

 

Nº 2666/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado  ao excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando 

com a Urgência os Serviços  de Reparo de Limpeza de Bueiro situado na Rua Ludgero Pavão  em frente ao numero 664, 

Bairro Uvaranas. 
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Nº 2667/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “TAPA BURACO”,em toda a extensão da Rua Lagoa dos Bandeirantes, Bairro Oficinas, nesta 

cidade. 

 

Nº 2668/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a extensão da Rua Lagoa dos Bandeirantes, Bairro 

Oficinas, nesta cidade. 

 

Nº 2669/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando com 

urgência que seja Refeito a Pavimentação do Asfalto na Rua Eduardo Bonjean, no Bairro de Uvaranas. 

 

Nº 2670/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Marcelo Rangel, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, em toda a extensão da Rua Expedicionário João Martins, Bairro Cará-

Cará, nesta cidade. 

 

Nº 2671/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Marcelo Rangel, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando o “CASCALHAMENTO”, em toda a extensão da Rua Pref. Cel Vítor Antonio Batista, Bairro Neves, 

nesta cidade. 

 

Nº 2672/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Marcelo Rangel, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando o “PATROLAMENTO”, em toda a extensão da Rua Pref. Cel Vítor Antonio Batista, Bairro Neves, 

nesta cidade. 

 

Nº 2673/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “TAPA BURACO”, em toda a extensão da Rua Pereira Passos, Bairro Uvaranas, nesta cidade.  

 

Nº 2674/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a extensão da Rua Pereira Passos, Bairro Uvaranas, 

nesta cidade. 

 

Nº 2675/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando com 

urgência o Serviço de Tapa Buraco na Rua Francisco Manoel da Silva entre as Rua XV de Setembro e Rua Almirante 

Barroso, Vila Ana Rita. 

 

Nº 2676/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a extensão da Avenida Eunice dos Reis, sentido centro, 

Bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 2677/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “TAPA BURACO”, em toda a extensão da Avenida Eunice dos Reis, sentido centro, Bairro Olarias, 

nesta cidade. 

 

Nº 2678/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “TAPA BURACO”, na Rua Zacarias Goes de Vasconcelos, entre a Rua Fagundes Varela e a Rua 

Afonso Celso, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2679/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, na Rua Zacarias Goes de Vasconcelos, entre a Rua Fagundes 

Varela e a Rua Afonso Celso, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2680/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, na Rua Dom Bosco, entre a Rua Professora Julia Carneiro Rosa 

e Rua Professora Balbina Branco, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2681/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “TAPA BURACO”, na Rua Dom Bosco, entre a Rua Professora Julia Carneiro Rosa e Rua 

Professora Balbina Branco, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2682/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “TAPA BURACO”, na Rua São Domingos Sávio, esquina com a Rua Querência do Norte, Bairro 

Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2683/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, na Rua São Domingos Sávio, esquina com a Rua Querência do 

Norte, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2684/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO”,  na Rua Nelson Annunziato, , em frente ao número 

385, Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

 

Nº 2685/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 
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estudos objetivando a “CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO”,  na Rua Fagundes Varela, em frente ao número 1150, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2686/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos visando a “REALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO COMPLETA”, em toda a extensão da Rua Afonso Celso, Bairro 

Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2687/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos visando a “REALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO COMPLETA”, na Rua Siqueira Campos, próximo a rotatória, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2688/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos visando a “MUDANÇA PARA SENTIDO ÚNICO DA RUA”, na Rua Professora Judith Macedo Silveira, Bairro 

Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 2689/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “COLOCAÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO”, na Rua Marquês de Maricá, em frente ao número 575, 

Bairro Órfãs, nesta cidade. 

 

Nº 2690/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “COLOCAÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO”, na Rua Ludgero Pavão, esquina com a Rua João Cecy 

Filho, Bairro Neves, nesta cidade. 

 

Nº 2691/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “DESENTUPIMENTO DE GALERIA PLUVIAL”, na Rua Ludgero Pavão, esquina com a Rua João 

Cecy Filho, Bairro Neves, nesta cidade. 

 

Nº 2692/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, Marcelo Rangel para que, Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando o ''DESENTUPIMENTO DE GALERIA PLUVIAL'', na Rua Fagundes Varela, esquina com a Rua 

Francisco Manoel da Silva, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2693/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, Marcelo Rangel para que, Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos objetivando a “COLOCAÇÃO DE ANTIPÓ'', em toda a extensão da Rua Expedicionário João Martins, Bairro 

Cará-Cará, nesta cidade. 

 

Nº 2694/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, Marcelo Rangel para que, Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 
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estudos objetivando o ''DESENTUPIMENTO DE GALERIA PLUVIAL'', na Rua Afonso Celso, em frente ao número 806, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2695/2019 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, Indico à Mesa Executiva, de acordo 

com o que faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resoluçãon°301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira determine junto aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, providências objetivando ”MELHORIAS DE VIA” na Rua 

Pastor Furgmann, entre as Ruas Julia Lopes e Anita Garibaldi - Órfãs, nesta. 

 

Nº 2696/2019 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, Indico à Mesa Executiva, de acordo 

com o que faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resoluçãon°301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira determine junto aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, providências objetivando ”PINTURA DE FAIXA” de parada de 

15 minutos, na Rua Bonifacio Vilela em frente a Farmácia Eficácia - Centro, nesta. 

 

Nº 2697/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos visando a “INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO”, na Rua Capistrano de Abreu, esquina com a Rua Vicente Espósito, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2698/2019 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107, do 

Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

estudos visando a “INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO”, no final da Rua Querência do Norte, esquina com a Rua Siqueira 

Campos, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 2699/2019 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos termos 

do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando com 

urgência o Serviço de Tapa Buraco na Rua João Cecy Filho esquina com Rua Rio Coutinho, Núcleo  Rio Verde. 

 

Nº 2700/2019 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando reparo 

asfáltico com urgência na Rua Gonçalves Dias entre o Supermercado Tozetto e o Supermercado Condor, Uvaranas, nesta 

cidade. 

 

Nº 2701/2019 do Vereador CELSO CIESLAK Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando à reparos imediatos 

com cascalhamento, manilhamento, patrolamento e acostamento na região de Roxo Roiz , nesta cidade. 

 

Nº 2702/2019 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando reparo 

na tubulação e pavimentação asfáltica com urgência na rua Belmiro Sassi,Neves, nesta cidade. 

 

Nº 2704/2019 do Vereador ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

realização de patrolamento e cascalhamento na Rua Benjamin Franklin, entre a Av. Ana Rita e a Rua Humberto de Campos, 

Bairro Uvaranas. 
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Nº 2705/2019 do Vereador ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

realização de patrolamento e cascalhamento na Rua Bento do Amaral, entre a Av. Ana Rita e a Rua Dário Veloso, Bairro 

Uvaranas. 

 

Nº 2706/2019 do Vereador ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

realização da operação tapa-buraco na Rua Espírito Santo, na altura do n.º 255, Bairro Nova Rússia. 

 

Nº 2707/2019 do Vereador ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

realização da operação tapa-buraco na Rua José Veríssimo, na altura do n.° 586, Bairro Nova Rússia. 

 

Nº 2708/2019 do Vereador ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

realização da operação tapa-buraco na Rua José Veríssimo, na altura do n.° 454, Bairro Nova Rússia. 

 

Nº 2709/2019 do Vereador ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

realização da operação tapa-buraco na Rua Júlio de Castilho, na altura do n.° 630, Bairro Centro. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em       de 2.019. 

 

 

 

        Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                                       Ver. JOÃO FLORENAL DA SILVA 

  Presidente                                                               1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FLORENAL: Relatou ofício para a Assembléia Legislativa para investimento no Hospital da 

Criança. Parabenizou o Vereador Daniel Milla pela entrega de títulos de cidadania na sessão extraordinária do 

dia 12/09/2019. Cedeu a palavra ao Vereador Paulo Balansin, que mencionou não poder presenciar a sessão 

extraordinária de entrega de títulos de cidadania e parabenizou pela realização da cerimônia. Em retorno, o 

Vereador Florenal mencionou que estará as 10:00h no gabinete do Prefeito para assinarem o ofício para destinar 

verba ao Hospital da Criança. 

VEREADORA PROFESSORA ROSE: Parabenizou o Vereador Daniel Milla e funcionários da Câmara pela 

realização de cerimônia de entrega de títulos de cidadania. 
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VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Explanou suas razões quanto a votação contrária à Moção de Aplauso 

530/19. Parabenizou o Exército Brasileiro pelo aniversário de 75 (setenta e cinco) anos de sua atuação na 

Segunda Guerra Mundial, por sua defesa à democracia e à ordem. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Relatou fato ocorrido no final de semana, que pacientes que estavam 

internados no Hospital São Camilo não tinham transporte para a realização de exames no Hospital São Camilo 

– Vicentino. Mencionou que os pacientes enalteceram o trabalho da equipe médica do Hospital São Camilo, que 

os funcionários lamentaram as condições do referido Hospital, que fizeram “vaquinhas” para realizar o 

deslocamento de pacientes que não tinham condições de custear o deslocamento. Relatou que contatou a 

Secretaria de Saúde, que recebeu informações que existe convênio entre o governo estadual e o Hospital São 

Camilo para o deslocamento dos pacientes. 

VEREADOR DR. MAGNO: Requereu que se registrasse em ata as vezes que confundiu “Secretaria da 

Educação” com “Secretaria da Saúde”. Relatou que valoriza a Educação e o trabalho realizado pelos professores, 

e que busca transmitir essa educação a seus filhos e que espera que Ponta Grossa tenha uma boa educação. Notou 

que não é contrário a Educação, mas sim a um ato isolado realizado pela Secretaria da Educação, que o Vereador 

Pietro encheu a Câmara com professores como se os vereadores fossem contrários a uma manifestação cultural, 

que tem que tomar cuidado com o que falam pois podem ser mal interpretados e depois acabam tendo que se 

explicar. Que considera que alguns  projetos são constitucionais e que outros são inconstitucionais e que não é 

por considerar inconstitucional que é contra a matéria. 

Sessão Ordinária finalizada as 17:37h por falta de quórum 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=16/09

/2019&tpReuniao=1&dsVerbete= 

INTEIRO TEOR DA ATA: ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE. (XVII LEGISLATURA) 

 

                Aos dezesseis 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, registrando-se as ausências 

justificadas dos Vereadores Mingo Menezes, José Carlos S. Raad - Dr. Zeca e Walter José de Souza - Valtão, 

presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, 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 e 

Vinícius Camargo. 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. Considerando 

haver sido aprovada a Moção de Aplauso nº 233/19, de autoria do Vereador Rogério Mioduski, dirigida ao 

Tenente CASSIANO PEREIRA STANCZY; ao Cabo EDGAR JORGE JOHN; ao Soldado MARCOS FELIPE 

DE ALMEIDA; ao Soldado RAFAEL DOS SANTOS; ao Soldado ÉLCIO FESCKIU; ao Soldado THIAGO 

RAFAEL ESTEVAM, todos Policiais Militares, em virtude de seu rápido atendimento à ocorrência de assalto 

no Shopping Palladium em nossa cidade no dia 10 de maio de 2.019, evitando desta forma prejuízos materiais e 

principalmente o risco à vida de todos os funcionários e consumidores que lá estavam. O Senhor Presidente 

convidou a todos a se dirigir até o centro do Plenário, tendo recebido a homenagem das mãos de seu proponente, 

acompanhado dos membros da Mesa Executiva e demais vereadores. Em seguida foi cedida a palavra ao Tenente 

Coronel Leonel José Bezerra, Comandante do 1º BPM, o qual registrou seus agradecimentos, fazendo suas 

considerações quanto ao trabalho executado por aquele batalhão. Manifestando-se em Questão de Ordem, o 

Vereador Florenal Silva, fez menção à Segunda Companhia da Polícia Militar instalada em Uvaranas, dizendo 

que foi em função da junção de forças de vereadores, deputados federal, estadual e governador, citando que faz 

mais de trinta dias que não ocorrem homicídios no bairro em função da presença das forças de segurança. Em 

seguida foi procedida pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=16/09/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=16/09/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
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dos Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Of. nº 1726/19-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 479/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1787/19-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.532. Of. nº 1788/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.533. Of. nº 1789/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.535. Of. nº 1794/19-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 491/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1795/19-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 477/19, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1801/19-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.536. Of. nº 1806/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 481/19, de autoria do 

Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1811/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 474/19, de autoria do 

Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1812/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 475/19, de autoria do 

Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1821/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 476/19, de autoria do 

Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1822/19-GP, solicitando a dilação do prazo por igual período para prestar 

atendimento ao Requerimento nº 480/19, de autoria da Comissão Especial de Investigação instituída através do 

Requerimento nº 353/19, considerando o volume de informações a serem prestadas. Colocado o mesmo em 

discussão e votação, foi aprovado. Of. nº 1823/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 510/19, de autoria 

do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1837/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 512/19, de autoria do 

Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1727/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2292/19, de autoria do Vereador 

Jorge da Farmácia. Of. nº 1728/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2296, 2297/19, de autoria do Vereador 

Florenal Silva. Of. nº 1729/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2231, 2233/19, de autoria do Vereador 

Celso Cieslak. Of. nº 1730/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2294, 

2295/19, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1731/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2335, 2336, 2337, 

2338, 2339, 2340, 2341, 2342/19, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1732/19-GP, em atendimento 

as Indicações nºs 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 

2324, 2325, 2327, 2328, 2329/19, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1733/19-GP, em atendimento 

a Moção de Apelo nº 438/19, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1734/19-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 437/19, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1735/19-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 488/19, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1736/19-GP, em atendimento a Moção 

de Apelo nº 407/19, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1737/19-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 374/19, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 1738/19-GP, em atendimento a Moção 

de Sugestão Legislativa nº 333/19, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1740/19-GP, em atendimento a 

Moção de Sugestão Legislativa nº 338/19, de autoria dos Vereadores Ricardo Zampieri e Eduardo Kalinoski. Of. 

nº 1741/19-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 376/19, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

1742/19-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 370/19, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

1744/19-GP, em atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 163/19, de autoria do Vereador Jorge da 

Farmácia. Of. nº 1743/19-GP, em atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 164/19, de autoria do 

Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1745/19-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 172/19, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1746/19-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 219/19, de autoria do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1748/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2142/19, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Of. nº 1749/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2024/19, de autoria do Vereador 

Rudolf Polaco. Of. nº 1751/19-GP, em atendimento a Indicação nº 1897/17, de autoria do Vereador Walter José 

de Souza - Valtão. Of. nº 1753/19-GP, em atendimento a Indicação nº 1810/19, de autoria do Vereador Celso 

Cieslak. Of. nº 175419-GP, em atendimento a Indicação nº 1962/19, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. 

nº 1755/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2420/19, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1756/19-

GP, em atendimento a Indicação nº 2461/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1757/19-GP, em 

atendimento a Indicação nº 2449/19, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1758/19-GP, em atendimento 

as Indicações nºs 2381, 2382/19, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 1759/19-GP, em atendimento 

as Indicações nºs 2401, 2402/19, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Of. nº 1763/19-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 852, 854, 1168, 1169/19, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1764/19-

GP, em atendimento as Indicações nºs 1051, 1171, 1174, 1286, 1556/19, de autoria da Vereadora Professora 

Rose. Of. nº 1765/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 1041, 1866/19, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 1766/19-GP, em atendimento as Indicações nºs 2384, 2386/19, de autoria da Vereadora Professora 
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Rose. Of. nº 1767/19-GP, em atendimento a Indicação nº 3640/18, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. 

Of. nº 1768/19-GP, em atendimento a Indicação nº 2377/19, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 

1769/19-GP, em atendimento a Indicação nº 1306/19, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 

1770/19-GP, em atendimento a Indicação nº 952/19, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1779/19-

GP, em atendimento a Indicação nº 2346/19, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 1780/19-GP, em 

atendimento a Indicação nº 2285/19, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1781/19-GP, em atendimento 

as Indicações nºs 2356, 2357, 2358, 2359, 2363, 2364/19, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 1782/19-

GP, em atendimento as Indicações nºs 2347, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355/19, de autoria da 

Vereadora Professora Rose. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Projeto de Lei nº 322/19, altera a Lei 

nº 13.132, de 16/05/2018, conforme especifica. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Projeto de Lei nº 323/19, 

denomina de PEDRINA DA APARECIDA TALEVI CORDEIRO DIAS DA ROCHA a praça localizada em 

frente ao CMEI JARDIM AMÁLIA, na confluência das Ruas Luiz Machado da Silva e  Argeu Machado 

Amarante, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DE TODOS OS SENHORES VEREADORES - Projeto de Lei nº 

324/19, promove alteração na Lei nº 10.408, de 03/11/2010, que fixa as normas para a aprovação e arruamentos, 

loteamentos e desmembramentos de terrenos no Município de Ponta Grossa. DOS VEREADORES RUDOLF 

POLACO, WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO, RICARDO ZAMPIERI E EDUARDO KALINOSKI - 

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 224/19, dando nova redação ao Art. 1º, conforme especifica. DO 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 531/19, dirigida à Assembléia Legislativa do 

Paraná (ALEP) e especialmente ao Deputado Marcio Pacheco, em virtude da aprovação, em primeiro turno, do 

Projeto de Lei nº 682/17, de autoria deste, que concede a isenção da tarifa de pedágio para pessoas portadoras 

do Transtorno do Espectro Autista, que estejam realizando tratamento de saúde fora do município de seu 

domicílio. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 533/19, dirigida ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR, para que 

determine aos departamentos competentes, que promovam as medidas necessárias para promover a instalação 

de uma escola de formação para soldados da Polícia Militar e Polícia Civil para a formação de ambas as 

corporações na cidade de Ponta Grossa. DO SVEREADORES VINÍCIUS CAMARGO E DANIEL MILLA 

FRACCARO - Moção de Aplauso nº 534/19, dirigida ao Soldado do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros 

Lucas Adriano Carvalho Serenato pela participação na Operação Verde Brasil de combate aos incêndios na 

Amazônia. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Moção de Aplauso nº 535/19, dirigida ao conceituado 

e respeitado Rotary Clube Ponta Grossa - Oeste, na pessoa do Presidente Euzébio José de Miranda, extensiva 

aos demais membros da diretoria e voluntários que passaram pela instituição ao longo de seus 50 anos de história 

e relevantes serviços prestados à comunidade. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Moção de 

Aplauso nº 536/19, dirigida ao Tenente Coronel do 2º Grupamento de Bombeiro CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA, pela promoção a este posto, ocorrida no dia 10 de agosto de 2.019. DO VEREADOR JOSÉ 

CARLOS S. RAAD - DR. ZECA - Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente 

sessão (16/09/2019, por estar em compromisso com o Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento 

Celso Santana. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR WALTER JOSÉ 

DE SOUZA - VALTÃO - Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão 

(16/09/2019) por motivo de consulta médica previamente agendada. Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado o referido requerimento. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Requerimento, solicitando 

para que seja justificada a ausência do Vereador Mingo Menezes na presente sessão (16/09/2019), por estar em 

compromisso parlamentar fora do Município, colocado em discussão e votação, foi aprovado o expediente em 

epígrafe. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Requerimento, solicitando para que seja 

justificada a sua ausência na parte final da sessão ordinária deste dia (16/09/2019), em virtude de compromissos 

parlamentares externos, necessitando sair antes do encerramento. Colocado o mesmo em discussão e votação, 

foi aprovado. DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO, instituída através do Requerimento nº 

167/19, com a finalidade de investigar a construção das rotatórias no Município, no período de 2017 a 2019, 

comunicando que o Vereador Jorge da Farmácia renunciou ao cargo de membro, conforme demonstra cópia do 

ofício em anexo. Nesta oportunidade o Senhor Presidente comunicou aos líderes partidários da necessidade em 

se indicar um novo membro para compor a referida CEI. Ainda nesta ocasião, solicitou atenção aos Senhores 
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Vereadores quanto a Lei nº 13.509, que dispõe sobre os critérios para instituição de datas comemorativas no 

Município de Ponta Grossa, informando que os projetos protocolados antes da referida lei seguem o rito antigo 

e os que tramitarem a partir de então, devem ser seguidos as orientações da mesma. Agradeceu a todos os 

parlamentares, principalmente à Vereadora Professora Rose, assim como cada gabinete que pode contribuir, 

assim como a cada assessor e funcionário que esteve presente na participação dos Projetos Câmara Solidária e 

Legislativo Solidário, certificados sociais desenvolvidos independentemente dos critérios políticos partidários, 

situações em que cada parlamentar fez seu trabalho com dedicação à população pontagrossense, cujo certificado 

será emoldurado e colocado à vista de todos nesta Casa de Leis. Em seguida foi anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO, em inscrição preferencial, para rebater 

palavras dirigidas a sua pessoa na condição de vereador/pastor, por conta da realização da Feira do Livro durante 

as comemorações da Semana da Educação, onde foi ofendido, dedicando seu respeito pela Secretaria de 

Educação, lembrando que unicamente manifestou que em vez de ficarem inventando a, b ou c, tem que respeitar, 

dar condições aos professores e cuidar dos mesmos. Porém, nunca ofendeu a Excelentíssima Secretária de 

Educação do Município, em seus sete anos de mandato, assim como qualquer secretário, citando palavras da 

mesma: "na inauguração da escola, o imbecil bateu palminhas para a apresentação, imbecil o vereador/pastor", 

dizendo que nesta ocasião, antes de iniciar a cerimônia teria solicitado ao Senhor Prefeito Municipal para se 

ausentar a fim de realizar um ofício fúnebre, esclarecendo no entanto que o "imbecil" não bateu palminhas por 

não estar presente naquela inauguração. Registrou ainda outras palavras da referida secretária: "não existe espaço 

para eleger esse tipo de gente, tem que mandar estudar". "Ano que vem a bandeira vai ser esta". "Eles não são 

da educação, não acompanham a educação", nesse sentido afirmou ter ficado por doze anos na Patrulha Escolar 

Comunitária tendo palestrado em todos os colégios estaduais de nossa cidade, tendo formação com cinco cursos, 

onde defendeu, defende e continuará defender a escola, dizendo que não é fingido e falso, não se fazendo melhor 

que ninguém, apesar de ter dois cursos superiores. Nesta oportunidade solicitou uma carta de retratação da 

Secretária de Educação do Município à esta Casa que ofendeu pelo fato de ser vereador, dizendo que não 

procurará justiça ou se vingará da mesma. Informou sobre palestra de Victor Henrique Parot, para falar de Paulo 

Freire da luta contra a ignorância e opressão, no Shopping Palladium, o qual assim se manifestou: "Verme do 

Bolsonaro, interesses da igreja, o liberalismo de fazer sexo, comunismo não é mal, a poderosa igreja (católica e 

evangélica), as crenças que não precisam de Deus, usam a igreja para ganhar dinheiro, canalhas eleitos pelos 

oprimidos". Disse ainda que o mesmo falou sobre transfusão de sangue, ofendendo irmãos Testemunhas de 

Jeová. "o Moro, um paranaense analfabeto, velhaco, metido a sabido - falando sobre a prisão de Lula". Indagou 

se isso tem que ser falado em seminário de educação, pedindo nesta oportunidade misericórdia de Deus, fazendo 

apelo à Rede de Ensino Municipal, para que continue cuidando e instruindo as nossas crianças. Por último, disse 

que esse cidadão que veio com nosso dinheiro para cá, chamou Jesus de cavalo. Concluindo seu pronunciamento 

disse que Jesus é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, Advogado dos Advogados, Médico 

dos Médicos, único e suficiente salvador, está acima de tudo, citando Salmo 24: "O Rei da Glória é o seu reino, 

do senhor é a terra, é a sua plenitude, e o mundo  neles habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou os 

rios, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma a vaidade nem jura 

enganosamente, este receberá a bênção do senhor e a justiça do Deus da Salvação. Levantai as portas às vossas 

cabeças. Levantai entradas eternas, a entrada do rei da glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso 

na guerra, o rei da glória. Quem é o Rei da Glória? O senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória".  VEREADOR 

GERALDO STOCCO: Lamentando pelo ocorrido ao Vereador Pastor Ezequiel, dizendo que seja na política ou 

na vida quotidiana, faz muito mal ofender alguém, lamentando pelo que aconteceu com o mesmo. Disse que até 

mesmo dentro desta Casa, tem que levar adiante tais fatos, para ensinar as pessoas a não falarem fatos caluniosos, 

tal como ocorreu com sua pessoa. Agradeceu  a Polícia Militar por ter respondido rapidamente ofício que 

elaborou indagando sobre os acidentes que ocorrem nas vias da cidade, com pessoas que utilizam bicicletas, 

entre elas trabalhadores e trabalhadoras que fazem uso como meio de locomoção. Disse que dias dezoito a vinte 

e cinco deste mês ocorrerá a Semana Nacional do Trânsito em que várias entidades já estão realizando atividades 

com relação a isso e seu gabinete mais uma vez estará trabalhando em cima desse tema, onde não pode mais 

aceitar que tantas mortes ocorram e o Poder Público fique inerente a isso. Repetiu que a cidade não contém um 

plano de mobilidade e ciclo-mobilidade, pessoas estão sofrendo, com dificuldades para se locomover se 
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envolvem em acidentes diariamente, semanalmente, enquanto a Prefeitura Municipal nada faz em relação a isso. 

Lembrou das promessas do Senhor Prefeito Municipal, durante a campanha, a vários grupos de ciclismo, que 

iria construir ciclovia ligando o perímetro urbano até Itaiacoca e na cidade toda quando no decorrer da gestão, 

acabou esquecendo, pela correria de seu dia a dia, sugerindo ao mesmo que assista os vídeos de sua campanha. 

Discorreu a respeito do mês setembro amarelo, citando suicídio de um amigo que se formou em jornalismo na 

UEPG, dizendo ser algo que vem crescendo na cidade, necessitando de política pública eficaz, lembrando haver 

apresentado até projeto à secretaria de saúde, dando conta que a Psicóloga Renata faz trabalho interessante, com 

grupos de whatts Zapp, onde profissionais da área se colocam como voluntários para socorrer pessoas que 

perdem a perspectiva de vida. Dessa forma, disse que apresentou tal trabalho à Secretaria de Saúde, porém 

acabaram postergando, não tendo conversado em seu mandato. Finalizou dizendo da necessidade de existir mais 

políticas públicas na prevenção do suicídio. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Solidarizou-se ao Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno, quanto a questão apresentada, lembrando que já esteve comentando na Tribuna a respeito 

de situações que aconteceram nesta Casa, com relação à Secretaria de Educação, tendo conversado com a 

Vereadora Professora Rose, recordando que aquela vereadora apresentou moção de aplauso à Professora Esméria 

em função dos índices relevantes na cidade a respeito da educação em tempo integral e na hora de ser 

homenageada, utilizou da Tribuna para fazer comício político e no dia Sete de Setembro, se apresenta com 

camiseta preta, com dizeres de Paulo Freire, não criticando a pessoa, mas sim a questão que haver se manifestado 

contrariamente ao governo federal. Lembrou que se manifestou em sessão anterior, dizendo que não era o 

momento de fazer tal manifestação, onde todos tem o direito de colocar sua opinião, porém entende que existem 

momentos certos e a mesma, na condição de secretária de educação, não seria adequado agir daquela maneira. 

Em seu ponto de vista, acredita que essas situações de levantar bandeiras partidárias, fazer comícios políticos e 

levantar alas de esquerda ou direita, não cabem a um secretário, seja de qualquer pasta da cidade. Informou que 

se fez presente no aniversário das comemorações dos 196 anos de elevação de Ponta Grossa à Freguesia do 

Estado, tendo presenciado manifestação cívica, entendendo que o Município é o único no Paraná no sentido de 

que tantas pessoas desejam desfilar, representando seu colégio, instituição, local de trabalho, cidade, vestindo a 

camisa a que representam. Parabenizou a organização, em nome de seu representante maior, Prefeito Municipal 

Marcelo Rangel, estendendo ao Excelentíssimo Vereador Daniel Milla Presidente desta Casa, pela brilhante 

sessão solene que foi realizada, para a entrega de títulos de cidadania, ocorrida na última quinta-feira junto ao 

Cine-Teatro Ópera, destacando as palavras ditas por um dos homenageados, Senador Oriovisto Guimarães, 

comentando sobre quem não gosta de ser agraciado, reconhecido e ter seu trabalho exaltado. Chamou atenção 

quanto a moção de aplauso dirigida ao Projeto Educando e Tratando Tagagismo, na representação do 

Coordenador Professor Erildo Müller da UEPG, com auxílio de docentes e vários acadêmicos, o qual possui 

como escopo a sensação do tabagismo, exaltando também o grande trabalho que é feito a nível federal, afirmando 

que o Brasil é um dos países em que se têm resultado muito significativo nas últimas duas décadas em relação a 

queda do índice de tabagismo na sua população. Fez menção à indústria tabagista, onde inventaram os cigarros 

eletrônicos, com a justificativa que ajuda a parar de fumar, quando na verdade, se substitui o hábito do tabaco 

que tem a queima do alcatrão e inalação de nicotina com diversas substâncias tóxicas, pela inalação de nicotina 

com cheiro agradável, quando na verdade se consome doses mais altas e viciando mais que o próprio cigarro. O 

Vereador Divo solicitou a palavra em questão de ordem, para agradecer ao Vereador Vinícius Camargo, quando 

estiveram presentes na igreja do Apóstolo Nelson no último domingo, também com os Vereadores Daniel Milla, 

Pastor Ezequiel e Geraldo Stocco, agradecendo pela chamada importante em suas vidas, em culto cívico.  

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Primeiro assunto, informando aos demais colegas sobre reunião na 

Sala das Comissões, com o Vereador Felipe Passos, tendo conversado com membros representantes do transporte 

escolar, tendo sido elaborado documento apontando problemas que a classe identifica em relação ao tema, 

dizendo das sugestões que foram levantadas para serem encaminhadas à AMTT, na pessoa de Roberto Pelissari 

e diretora do Departamento de Transportes daquela autarquia, Senhora Rosana Cruz. Comentou que as 

reclamações da classe dizem respeito às questões de fiscalização por parte do Município quanto as vans que 

trabalham de maneira clandestina no Município. Informou que encaminhará à AMTT, tendo definida comissão 

dos transportadores para estarem acompanhando em reunião juntamente à mesma, para que assuntos desse tema 

possam ser debatidos com propriedade juntamente com técnicos. Outro assunto, para comunicar que na semana 
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passada tiveram notícia nos veículos de comunicação, sobre proposta que o Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal autorizou o envio à esta Casa, sob forma de projeto de lei, em relação à concessão dos terminais do 

transporte coletivo de Ponta Grossa e do shopping popular, dando preferência às pessoas que se instalaram no 

mesmo, em contrapartida, extremamente importante a criação do terminal de transporte coletivo na região do 

Contorno, que desafogará a região do Santa Paula, fazendo com que as questões de trânsito da região central 

sejam impactadas de maneira positiva, com menos veículos do transporte coletivo transitando, aumentando a 

freqüência de veículos na cidade. Ponto que também chamou atenção, em relação à polêmica, porque os tropeiros 

acabaram não podendo desfilar, ou desfilaram sob a guarda da Guarda Municipal, acreditando que a Prefeitura 

deve emitir nota oficial à esse tipo de assunto, até para barrar quaisquer tipos de especulação com relação a isso, 

de preferência assinada por um jornalista responsável. Chamou atenção ainda ao fato de Ponta Grossa ter 

comemorado 196 anos enquanto que a prefeitura publica nota, parabenizando pelos 195 anos da cidade, provando 

a falta de planejamento e maturidade nas ações de marketing e publicidade da Prefeitura Municipal. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Pronunciou-se referente aos fatos envolvendo a Secretária de Educação 

do Município, dizendo que foi atacado nas redes sociais principalmente por militantes da esquerda, onde acabou 

sofrendo diversas calúnias e difamações, referendando a grande quantidade de pessoas que o defenderam. 

Registrou que naturalmente existem retaliações e quando vê de pessoas que sabem como as coisas funcionam, 

tentam retaliar para tentar servir de exemplo. Nesse sentido, registrou que irá continuar se posicionando 

contrariamente à manifestações políticas e politização da educação, que a Secretária Esméria Savelli tem feito a 

nível de Ponta Grossa, em diversas ações, respeitando muito seu trabalho e sua pessoa, porém não teve o mesmo 

tratamento em entrevista cedida à Rádio T, dizendo que esse vereador tem que estudar, afirmando que tem curso 

de direito com pretensão ainda de proferir diversos cursos em sua carreira. Listou assim situação entendendo que 

foi manipulada e colocada de forma errônea por parte da imprensa, onde em sua nota divulgada, com relação à 

sua moção de repúdio, em nenhum momento citou Paulo Freire. Afirmou que sua moção de repúdio é pelo ato 

isolado e manifestação política por parte da Secretária de Educação, entendendo que enquanto detentora daquela 

pasta, sua manifestação foi equivocada. Em relação ao desfile, considera que a mesma não respeitou a história 

da cidade, fazendo menção ao fato de haver sido barrado o desfile dos tropeiros, registrando seu pesar. 

Manifestou sua preocupação com relação ao congresso de educação que aconteceu em Ponta Grossa, citando 

que custou caro, infelizmente em muitos momentos virou palanque político, se solidarizando ainda ao Vereador 

Pastor Ezequiel o qual foi chamado de imbecil pela Secretária de Educação. Além disso chamou atenção aos 

dois palestrantes, que receberam para isso, onde está elaborando requerimento no sentido de que esses valores 

sejam divulgados no Portal da Transparência. Ao haver acessado o canal de Paulo Giraldeli, um dos palestrantes, 

onde fez vídeo com o título a experiência em Ponta Grossa, afirmando que a secretária Esméria de Lourdes 

Savelli, de esquerda, vem fazendo trabalho de esquerda e que tem dado certo na educação da cidade de Ponta 

Grossa, se referindo a Paulo Freire exclusivamente de forma política, não tendo falado nada sobre sua teoria, 

citando que somente ele poderia corrigir o pensamento de Jair Bolsonaro, se fosse no início, teria convertido a 

imagem e aplicado Paulo Freire em Jair Bolsonaro, utilizado também a frase "A direita é imbecil, também, a 

pessoa quando nasce e os pais são de direita, ele tem que olhar para os pais e dizer será que não dá para voltar 

para o útero, eu vou ser educado por esses imbecis"? Indagando: será que a palestra, foi teórica em prol da 

educação, ou teve um viés político? Referendou ainda outro palestrante, citado pelo Vereador Pastor Ezequiel, 

Victor  Henrique Parot, que atacou a igreja, falou sobre Lula, chamou Jesus de cavalo, indagando: É desses 

cidadãos aí, que eu tenho que estudar, Secretária Esméria? Finalizou solicitando a aprovação de sua moção de 

repúdio, exclusivamente, para que na educação, continue progredindo, mas em seu viés político, a referida 

secretária não aplique essa manifestação dentro da educação da cidade de Ponta Grossa - o prefeito municipal é 

omisso à essas situações. O Senhor Presidente comunicou que esta Casa de Leis, por parte da Mesa Executiva, 

jamais tomou iniciativa político-partidárias, sendo sempre favorável em relação à independência de poderes, se 

o presidente da Câmara faz parte da Base de Apoio do Governo, porém, algo que sempre exigiu e continuará 

exigindo, o respeito por todos os parlamentares, independentemente da base ou oposição, dizendo ainda que 

àquilo que foi citado a um representante deste Legislativo, serve sim um pedido de desculpas por parte do Poder 

Executivo.VEREADOR PIETRO ARNAUD: Iniciou seu pronunciamento com esses dizeres: "Eu acho que os 

vereadores da bancada do governo tem que deixar à disposição, todos os seus cargos comissionados na Prefeitura 
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de Ponta Grossa, em manifestação de apoio estrutural, de apoio cultural ideológico ao nosso vereador Pastor 

Ezequiel, com certeza". Respondendo ao Vereador Paulo Balansin, quando o indagou se não seria melhor retirar 

somente a Secretária que é do PT, dizendo que não pode pedir para o prefeito assim fazer, considerando que a 

secretária foi nomeada pelo mesmo, citando que o Vereador Milla, se for prefeito, ou Geraldo Stocco, poderão 

escolher quem queiram para sua equipe de governo. Pensa que esta Casa precisa sim agir de forma coletiva, 

fazendo referências já ter sofrido agressividades em redes sociais e a Câmara Municipal até o presente momento 

não tomou nenhuma atitude. Assim, afirmou que não apóiam nenhum desrespeito, não tendo nada contra nenhum 

dos secretários, mas contra fatos e condutas dos mesmos eventualmente. Colocou ser importante fortalecer o 

Poder Legislativo. Comentou o desfile dos 196 anos de emancipação política, considerando belíssimo, 

registrando as presenças de Mabel Canto com Joce Canto, assim também Jocelito Canto, Aliel Machado, dizendo 

ser uma festa de toda a comunidade, citando que a data tem muita história para contar e contará muitas ainda. 

Comentou ainda, quando na Rádio Difusora, no programa O Repórter, tiveram presenças de Marcio Pauliki e 

Deputado Aliel Machado, debatendo sobre a cidade, numa perspectiva de construção. Disse que precisam de 

união para poder avançar, destacando tantas coisas negativas em situações que envolvem jovens se perdendo nas 

drogas e outros assuntos que tem que enfrentar. Assim parabenizou a todos, após semana difícil, em que o 

Hospital da Criança foi bastante criticado, tendo feito comentário nas redes sociais, citando que o mesmo entre 

uma hora até sete horas da manhã não está realizando raio-x, fazendo com que as crianças sejam encaminhadas 

ao Pronto Socorro Municipal, e se não tiver ambulância, ir à pé ou na chuva, considerando importante a 

destinação de recursos pela DAF para a compra de um tomógrafo no valor de um milão e cem mil reais e trezentos 

mil reais para reforma estrutural no prédio daquele hospital, porém necessitam de servidores para realizar tais 

serviços, indagando se não seria o momento de construir uma nova UPA, ao invés de se discutir o fortalecimento 

das estruturas que já existem. Para isso, disse que precisam ser independentes, no sentido de que as coisas possam 

ficar mais transparentes. Justificou que não irá aprovar a Moção de Repúdio à Secretária de Educação Esméria 

Savelli, dizendo que não pode punir pessoa pelo fato de ter praticado tal atitude por ser ilegal ou irregular, ou 

agredir alguém, ou ainda em função de ações que considera positivo, punir a mesma por uma segunda situação. 

"Se caso vier ser provado umas outras coisas, a gente pode repudiar sim, mas neste momento, por causa de uma 

camiseta de Paulo Freire, eu não tenho condições de votar à favor dessa moção e peço já apoio de todos os 

senhores para nossa moção de aplauso para a Escola Braulina". Em aparte, o Vereador George Luiz de Oliveira 

disse que não irá se envolver nessa polêmica, colocando em xeque o trabalho da secretária, de cinqüenta anos na 

educação, dizendo que particularmente a mesma não foi feliz ao ter feito tal manifestação. Seguindo, citou que 

o Senhor Prefeito Municipal faltou com a verdade na rádio, quando disse que estava até as duas horas no 

palanque, acompanhando todo o tumulto que envolveu os cavaleiros, amazonas que estavam no desfile e meia 

dúzia de pessoas pelo meio, dizendo que não poderiam todos pagar essa conta. Informou que está elaborando 

projeto de lei, que regulamenta e irá criar o Dia do Tropeirismo, o Dia dos Cavaleiros, das Amazonas a nível 

municipal, comemorado no dia quinze de setembro, junto com o aniversário da cidade. Solicitou ainda ao Senhor 

Presidente Daniel Milla a inclusão do projeto de lei que retira o título de cidadão do ex-governador Beto Richa, 

lembrando já ter proposto a retirada da honraria ao ex-presidente Lula, o que deu exemplo. Finalizando, Pietro 

Arnaud, disse que não é de acordo retirar títulos de cidadania, porém irá votar favorável à retirada do título 

concedido à Beto Richa, lembrando que os vereadores do PSDB não tem culpa do mesmo ter sido preso por seus 

crimes. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 27/18 (Vereadores Jorge da Farmácia e Dr. Magno), dispõe sobre a 

obrigatoriedade da presença e permanência de salva-vidas ou bombeiros civis nos clubes sociais com piscina e 

estabelecimentos que explorem balneários ou outros locais aquáticos abertos ao uso do público no Município de 

Ponta Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, por dez dias, a pedido do Vereador Jorge da Farmácia. PROJETO 

DE LEI Nº 143/18 (Poder Executivo), altera a Lei nº 6.327, de 02/12/1999, conforme especifica: APROVADO, 

com as inclusas Emendas Aditiva, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski e outros e Modificativa, de autoria 

do Vereador Magno Zanellato e outros, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, 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, Paulo 

Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco e Vinícius 
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Camargo. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Mingo Menezes, Dr. Zeca e 

Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 65/19 (Poder Executivo), altera a Lei nº 3.573, de 

15/08/1983: APROVADO, nos termos da Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Felipe Passos e outros 

e da Subemenda Modificativa, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 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, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério 

Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco e Vinícius Camargo. Ficam registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Mingo Menezes, Dr. Zeca e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 

277/19 (Poder Executivo), revoga leis conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 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, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf 

Polaco e Vinícius Camargo. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Mingo 

Menezes, Dr. Zeca e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 279/19 (Vereadores Celso Cieslak e 

Sgt. Guiarone Júnior), promove alteração na Lei nº 11.325, de 06/06/2013, conforme especifica: RETIRADO 

PARA VISTAS, por cinco dias, a pedido do Vereador Celso Cieslak. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO 

DE LEI Nº 295/18 (Vereador Felipe Passos), promove alteração na Lei nº 8.431, de 29/12/2005, que dispõe 

sobre os instrumentos de proteção ao patrimônio cultural do Município de Ponta Grossa, conforme especifica: 

RETIRADO PARA VISTAS, por dois dias, a pedido do Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 116/19 

(Vereador Daniel Milla Fraccaro), promove alteração na Lei nº 7.570, de 11/05/2004, conforme especifica: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 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, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, 

Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco e Vinícius Camargo. Ficam registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores Mingo Menezes, Dr. Zeca e Walter José de Souza - Valtão. 

EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 524/19, de todos os Senhores Vereadores, 525, 

526/19, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 527, 529/19, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 528/19, do 

Vereador Magno Zanellato; 531/19, do Vereador Vinícius Camargo. Moção de Repúdio nº 523/19, de autoria 

do Vereador Ricardo Zampíeri: REJEITADA, através de votação nominal requerida pelo Vereador Pietro 

Arnaud, com votos contrários dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro (Obs. tendo passado a 

presidência ao Vereador Jorge da Farmácia nesta oportunidade), Divo, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel 

Bueno, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton da Farmácia, Florenal Silva, Paulo Balansin, Pietro 

Arnaud, Rogério Mioduski, Professora Rose e Rudolf Polaco. Recebeu votos favoráveis dos Vereadores Magno 

Zanellato, Ricardo Zampieri e Vinícius Camargo. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Mingo Menezes, Dr. Zeca e Walter José de Souza - Valtão, e, ainda, dos Vereadores George Luiz 

de Oliveira e Felipe Passos, ocasião em que estavam prestando atendimento de ordem parlamentar fora do 

recinto, tendo requerido e aprovados seus pedidos. O Vereador Pietro Arnaud registrou a presença da Vereadora 

Fátima Castro, Presidente da Câmara Municipal de Castro. Moção de Aplauso nº 530/19, de autoria do Vereador 

Pietro Arnaud: APROVADA, através de votação nominal requerida pelo Vereador Vinícius Camargo, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Eduardo Kalinoski, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Florenal 

Silva, Magno Zanellato, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose e Rudolf Polaco. 

Recebeu votos contrários dos Vereadores Divo, Pastor Ezequiel Bueno, Jorge da Farmácia e Vinícius Camargo. 

O Vereador Sgt. Guiarone Júnior absteve-se da votação. Ficam ainda registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Mingo Menezes, Dr. Zeca e Walter José de Souza - Valtão, e, ainda, dos Vereadores 

George Luiz de Oliveira, Paulo Balansin e Felipe Passos, ocasião em que estavam prestando atendimento de 

ordem parlamentar fora do recinto, tendo requerido e aprovados seus pedidos. AINDA EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram APROVADAS: Indicações nºs 2643/19, do Vereador Walter José de Souza - Valtão; 2644/19, 

do Vereador Magno Zanellato; 2645/19, do Vereador Geraldo Stocco; 2646, 2647, 2648, 2649/19, do Vereador 

Celso Cieslak; 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2661, 2663, 2665, 2666, 2669, 
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2675, 2699/19, do Vereador Florenal Silva; 2660, 2662, 2664, 2667, 2668, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2676, 

2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 1686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 

2697, 2698/19, do Vereador Ricardo Zampieri; 2695, 2696/19, do Vereador Jorge da Farmácia; 2700, 2702/19, 

do Vereador Magno Zanellato; 2701/19, do Vereador Celso Cieslak; 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709/19, da 

Vereadora Professora Rose. Concluída a votação da Ordem do Dia, se manifestaram no horário do PEQUENO 

EXPEDIENTE os Vereadores FLORENAL SILVA: Apresentando ofício da Assembléia Legislativa do Estado 

do Paraná, onde solicitou, através da Deputada Estadual Mabel Canto, em prol da aquisição de verba para 

instalação de equipamento para o Hospital da Criança, chamado Arco Cirúrgico, tendo conseguido trezentos mil 

reais de verba parlamentar, atendendo pedido seu e do Vereador Paulo Balansin, onde amanhã em agenda com 

o Senhor Prefeito Municipal, estará colhendo assinatura do mesmo. Parabenizou ao Senhor Presidente, pela 

Sessão Solene ocorrida no último dia doze de setembro, culminando com a entrega de diversos títulos de 

cidadania a pessoas de destaques, estendendo aos funcionários desta Casa, pelo bom trabalho realizado, 

destacando a presença do Senador Oriovisto Guimarães que foi agraciado com homenagem que lhe concedeu, o 

qual saiu com boa impressão de nossa cidade. Salientou que o mesmo deixou as portas abertas para que possam 

se socorrer com recursos para Ponta Grossa. Paulo Balansin, ressaltou a homenagem à Label, destacando ser 

cidadão que ajudou a cidade, sendo companheiro. Registrou seus agradecimentos ao presidente, funcionários e 

demais vereadores. Florenal seguiu, comentando sobre relato da imprensa a fato que ocorreu no Hospital da 

Criança, ocorrendo congestionamento e tumulto em função do tratamento de excelência prestado. VEREADOR 

FELIPE PASSOS, em Questão de Ordem: Assim se manifestou: "Só gostaria de justificar a falta na votação das 

moções, em vista que tinha marcado com os agentes de trânsito pra organização da multa moral na quarta-feira, 

mas já fica meu voto de repúdio em vista da moção 523 e 530 também". Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado o referido pedido de justificativa. VEREADORA PROFESSORA ROSE: Parabenizou ao Presidente 

Daniel Milla e todos os funcionários que estavam envolvidos na sessão de entrega de títulos de cidadania do 

último dia doze de setembro no Cine Teatro Ópera, destacando que foi bela homenagem, com cerimônia linda, 

ficando cada vez melhor a cada celebração, o que enobrece e engrandece o trabalho dos homenageados. Citou a 

Professora Elizabeth por haver comentado que estava um verdadeiro oscar pontagrossense. VEREADOR 

VINÍCIUS CAMARGO: Salientou com esperança, que todos compreendam e noticiem da maneira correta o 

porque da sua votação contrária à Moção de Aplauso apresentada pelo Vereador Pietro Arnaud, dizendo porque 

é uma briga pela igualdade e equidade, desejando que todos tenham direitos iguais, entendendo que a 

manifestação na prática é algo que mostra um preconceito, tratamento diferenciado com uma religião e não pode 

aplaudir, motivo de ter sido contrário. Parabenizou ao Exército Brasileiro, a todos que participaram da Força dos 

Expedicionários, destacando que exatamente 75 anos atrás, (em 16/09/1944) era disparado o primeiro tiro de 

artilharia da FAB, onde saiu vencedora e na cidade em que atuou na Itália, é homenageada e reconhecida até 

hoje, porém tão pouco estudada dentro das nossas escolas. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Comentou 

fato ocorrido no final de semana, tendo entrado em contato com a Secretária de Saúde que esclareceu situações 

que irá encaminhar à CESA, através de Robson Xavier, tendo lhe chegado por whatts zapp e grupo, sobre 

pacientes que estavam internados no Hospital São Camilo, e não tinham disponível transporte para realização de 

exames no Hospital Vicentino, considerando uma situação deprimente, onde os mesmos com sonda, medicados, 

enfim, eram vistos entrando em carros particulares para fazer esses exames. Comentou ainda que nenhum falou 

do atendimento, por sinal enalteceram as equipes médicas e de enfermagem, porém comunicou que os próprios 

funcionários às vezes lamentam as condições daquele hospital em questão de transportes, em alguns casos 

realizaram vaquinhas para pagar UBER para conduzir pacientes até o Hospital Vicentino.  Disse que em contato 

com a Secretaria de Saúde, soube de convênio entre o São Camilo e Estado do Paraná, passando contato de duas 

pessoas que estará ligando para entender o motivo dessa situação. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: "Boa 

tarde Senhor Presidente, boa tarde a todos os vereadores que ainda estão aqui nesta Casa. Primeiramente, eu 

gostaria que a minha fala depois ficasse registrada em Ata, Senhor Presidente, porque por algumas vezes me 

pronunciei hoje a respeito da Secretária de Educação e acabei mencionando Secretária de Saúde e gostaria de 

deixar isso bem registrado, que como eu sou da área de saúde, essa história de saúde na cabeça o tempo inteiro, 

as vezes a gente se engana e se expressa erradamente. Segundo ponto, eu gostaria de colocar e que ficasse 

registrado mesmo, que sabe, depois de quase três anos de atividade parlamentar, ainda vejo colegas aqui neste 
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Parlamento, no Legislativo, que deturpam falas da gente e isso me incomoda demais, o tempo inteiro distorcendo 

palavras, nós fazemos uma manifestação, procuramos fazer pontualmente e balizando a nossa fala, para a gente 

não incorrer em falhas, em exageros e daí vem um parlamentar falando assim: você está falando sobre 

exclusivamente um momento único, uma atitude específica da Secretária de Saúde, nós não estamos falando da 

de educação? E não estamos falando aqui de todos os professores. Não estamos falando aqui da educação. O 

senhor mesmo, Senhor Presidente mencionou a defesa da educação e dos professores, se tem uma profissão que 

eu valorizo é os professores, é educação. Eu fui bem educado na minha vida e isso me trouxe frutos, eu tento 

transmitir, dar o melhor de estudos aos meus filhos, porque eu sei que isso vai render frutos, espero que isso a 

população de Ponta Grossa inteira tenha oportunidade de ter uma boa educação. Eu não estou aqui falando contra 

a educação e contra professores, estou falando contra um ato dum determinado momento da Secretária de 

Educação. Então as coisas não podem ser assim misturadas, daí vem o Vereador Polaco e fala dos professores, 

e daí vem o Senhor Presidente e fala de toda a educação, eu não gostaria, porque daqui a pouco, realmente 

acontece, como aconteceu numa moção aí que foi feita contra exatamente um ato, um momento por uma 

determinada pessoa e que a gente faz uma manifestação e depois o Vereador Pietro veio falar que era uma 

manifestação contra uma dança cultural, maculelê, encheu de gente aqui, como se a gente tivesse falando contra 

uma manifestação cultural etc. Então as coisas e assim tem sido repetidamente ano após ano e isso continua 

acontecendo, parece que você acaba de falar, você acaba de você puxar assim, ser extremamente pontual e 

justificar aquilo que está falando e depois com uma fala meio esparsa demais a gente se confunde, aquela pessoa 

que está escutando que às vezes não tenham capacidade de pegar e distinguir e saber diferenciar o que a gente 

está querendo colocar pontualmente. Quantos projetos aqui, Senhor Presidente, que veio por exemplo falando 

assim, que se é constitucional ou não constitucional, a gente acha que não é constitucional, muito embora a 

matéria, a gente fosse favorável à matéria e daí você vota favorável à questão regimental constitucional e depois 

você apanha que nem, sabe, sem parar porque você foi contra a questão se é correto ou não é correto 

constitucionalmente, não contra a matéria. Então eu acho que isso está errado, acho que nós como vereadores 

temos que, o Vereador Vinícius relatou isso daqui, a gente acaba sendo impregnado assim de olhares que não 

são o que retrata a nossa real fala aqui nessas tribunas e nessas mesas. Boa tarde". Não havendo mais assuntos a 

tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia dezoito do mês em 

curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de 

computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, 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 dezesseis 

de setembro de dois mil e dezenove. 

 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 


