
                                                                                             
                                                     

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 19/08/2019 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Murilo Coelho Pires de Almeida 

INICIO DA SESSÃO: 14:02 TERMINO DA SESSÃO: 16:24 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: IMPRENSA E CIDADÃOS 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK   

DANIEL MILLA   

DIVO   

MINGO   

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA          

DR. MAGNO   

PAULO BALANSIN   

ROGÉRIO QUADROS   

RICARDO ZAMPIERE   

ROGÉRIO MIODUSKI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR VALTÃO: Mencionou a concessão do Parque Estadual de Vila Velha à iniciativa privada em 

parceria ao Poder Público, tendo recebido solicitação dos habitantes do Jardim Vila Velha da manutenção dos 

guias turísticos daquela comunidade e o pedido de recuperação, pela empresa vencedora da licitação, do Arroio 

Capão Grande de Vila Velha, com o objetivo de implantar saneamento básico, bem como solicitaram a 

implantação gradativa de instituições de ensino médio naquela comunidade. Cedeu aparte ao Vereador Rudolf 

Polaco, que reiterou as palavras do Vereador Valtão quanto aos esforços em melhorar o turismo em Ponta 

Grossa e beneficiar as comunidades locais. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Parabenizou a palavra do Vereador Valtão e mencionou buscar 

investimentos em demais regiões de Ponta Grossa (Cará-Cará, Guaraji, Colônia Sutil e Roxo Roiz). Cedeu 

aparte ao Vereador Valtão, que parabenizou a palavra do Vereador Jorge da Farmácia e mencionou o trabalho 

e apoio de demais vereadores na localidade de Roxo Roiz e Colônia Sutil. Mencionou que na presente gestão, 

“nesses 7 (sete) anos” não conseguiram efetivar nenhum projeto e agradeceu aos demais vereadores pelo apoio. 

Comentou da decisão judicial que impossibilitou à SANEPAR de realizar aumento da tarifa de água e que 

transferiu a responsabilidade do aumento da tarifa ao Prefeito Marcelo Rangel. Requereu informações da 



                                                                                             
                                                     

SANEPAR, mencionando abertura de CEI para investigação do cumprimento de contratos realizados com a 

SANEPAR. 

VEREADOR DR. MAGNO: Declinou da utilização da palavra para Comunicação Parlamentar. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Parabenizou a Guarda Municipal pelo trabalho rápido e efetivo 

realizado ante a invasão da unidade de saúde do bairro de Olarias. Mencionou a dificuldade da Guarda 

Municipal em “nomear e dar publicidade” à comunidade o apreendido por ter invadido a referida unidade de 

saúde, pelo “tal de abuso de autoridade”. Mencionou, exemplificando, que “o Ministério Público não autoriza, 

que os Direitos Humanos não autoriza”, repudiando a não divulgação de informações de pessoas acusadas de 

crimes. Mencionou ser componente da CEI DAS ROTATÓRIAS, na qual na última sessão a comissão propôs 

acareação entre os membros que compuseram a comissão, a fim de bater as informações conflitantes quanto à 

concepção de projeto, licitação e fiscalização de projetos. Mencionou preocupação na construção de unidade 

de saúde Sady Macedo Silveira, que ficou sobrestada por “alguns dias” pela empresa, por falta de pagamento 

à esta; mencionou que devem oficializar a Secretária de Saúde para que responda o porquê de a construção 

estar parada. Encerrou mencionando que encaminhou ofício à SANEPAR requerendo informações quanto à 

qualidade da água da “cascata nos fundos do Shopping Palladium”. 

VEREADOR PIETRO: Mencionou a divulgação do “Devedômetro” dos habitantes pontagrossensses e que 

divulgará o “Devedômetro” das dívidas do Município de Ponta Grossa “em matéria de empréstimos, 

precatórios e fornecedores”. Relembrou que existe uma subdivisão do Poder em três entes, o Judiciário, o 

Executivo e o Legislativo, mencionou que concorda com a fala do Vereador Pastor Ezequiel que “a autoridade 

é constituída por Deus”, criticou a censura ao Poder Legislativo, considerando-a inclusive “ilegal” e “imoral, 

inclusive perante a Deus”. Mencionou áudios que possui de uma fornecedora de marmitas para a Secretária de 

Obras “que pede marmitas para empresas que não se sabe quem são”, comentou que realizou requerimento de 

informação quanto ao ocaso; negou perseguir quaisquer secretários municipais. Reiterou sua crítica à censura 

ao Poder Legislativo e mencionou que não deixará de realizar requerimentos de informação e que, consoante 

o Regimento Interno da Câmara de Vereadores irá, “em homenagem ao Secretário Marcio Ferreira e ao Prefeito 

Marcelo Rangel” irá contar as respostas dos requerimentos de informação que realizar. 

VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Mencionou a importância da fala do Vereador Pietro quanto à 

necessidade de fiscalização pelo Poder Legislativo e que as “denúncias sejam verificadas”. Comentou a 

Audiência Pública de 14 de agosto de 2019, onde houve a discussão quanto aos “outdoors” que mencionavam 

contaminação por defensivos agrícolas nos Campos Gerais e a importância da região para a produção agrícola 

e pecuária. Criticou “alguns” meios de comunicação que não vinculam a verdade. Convidou os vereadores a 

participar de uma “frente parlamentar do agro” a fim de promover projetos favoráveis ao agronegócio. Cedeu 

aparte ao Vereador Florenal, que reiterou a importância do agronegócio e mencionou os ataques ao produtor 

rural. 

VEREADOR GEORGE: Declinou da utilização da palavra para Comunicação Parlamentar. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Registrou ser a data o Dia do Ciclista, mencionou a necessidade de 

programas e campanhas educativas da utilização de bicicletas, bem como a criação de um plano cicloviário no 

município de Ponta Grossa. Reiterou a fala do Vereador Pietro da necessidade de fiscalização pelo Poder 

Legislativo e repudiou atitudes do Secretário de Obras Márcio Ferreira em redes sociais. Mencionou que 

oficiará à SANEPAR para verificar irregularidades estruturais; cedeu aparte ao Vereador Jorge da Farmácia, 

que se comprometeu a participar desse ofício à SANEPAR para esclarecer o caso. Retomando, cedeu aparte ao 

Vereador Vinícius Camargo, que mencionou matéria do jornal Diário dos Campos relativa ao caso. Retomando, 

reiterou a necessidade de fiscalização da Secretária de Obras. 

  

 

 



                                                                                             
                                                     

 

             Câmara Municipal de Ponta Grossa 

              Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA: 21/08/2019 SESSÃO ORDINÁRIA 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 238/19 - Altera as Leis nºs 10.885, de 23/12/2011 e 13.345, de 03/12/218, conforme especifica. 
 

VOTAÇÃO NOMINAL –22 SIM – APROVADO 

 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DOS VEREADORES JORGE DA FARMÁCIA E MAGNO ZANELLATO 

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. 
 

RETIRADO PARA VISTAS POR 1 (UM) DIA – VER. JORGE DA FARMÁCIA 

 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DOS VEREADORES CELSO CIESLAK E SGT. GUIARONE JÚNIOR 

PROJETO DE LEI Nº 17/19 - Promove alterações na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, conforme especifica.  

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade do Projeto de Lei nº 17/19, nos termos do voto em 

                                        Separado dos Vereadores Celso Cieslak, Ricardo Zampieri e George Luiz  

 de Oliveira, restando vencido o voto do Relator, Vereador Vinícius Camargo e o Presidente 

Pietro Arnaud, os quais opinaram pela inadmissibilidade da matéria.   

                         CFOF  - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável 
 

RETIRADO PARA VISTAS POR 1 (UM) DIA – VER. CELSO CIESLAK 

 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

PROJETO DE LEI Nº 124/19 - Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora Professora MARISTELA 

ABIB SLUSARDZ. 

  

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



                                                                                             
                                                     

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

VOTAÇÃO NOMINAL –22 SIM – APROVADO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 151/19 - Dispõe sobre benefício fiscal para incentivadores culturais no âmbito do Município de 

Ponta Grossa, e dá outras providências.  

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                        CFOF   - Favorável 

                        CECE   - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa em apenso 
 

VOTAÇÃO NOMINAL –22 SIM – APROVADO 

 

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

PROJETO DE LEI Nº 156/19 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARIO 

GREGORCZYK. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                        CECE   - Favorável 
 

VOTAÇÃO NOMINAL –23 SIM – APROVADO 

 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

PROJETO DE LEI Nº 182/19 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor JAIRTON 

GEBELUCA. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                        CECE   - Favorável 
 

VOTAÇÃO NOMINAL –23 SIM – APROVADO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 264/19 - Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 

511.000,00, e dá outras providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                        CFOF   - Favorável 
 

VOTAÇÃO NOMINAL –23 SIM – APROVADO 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
MOÇÕES 

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 468/19 – Dirigida aos Excelentíssimos Deputados Federais Aliel Machado (PSB) e 

Alessandro Molon - RJ (PSB), pelo Projeto de Lei nº 17/2019, o qual altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 

Maria da Penha) para que assegure como medida protetiva à vítima de violência doméstica a apreensão de arma de fogo. 

 

INDICAÇÕES 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 2367/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de uma placa com os dizeres "PROIBIDO JORGAR LIXO" na Rua 

Padre Amadeu Fracaro - Jardim Califórnia 



                                                                                             
                                                     

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2368/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de tampa de bueiro, na galeria pluvial da Rua Rodrigo Silva, esquina 

com a Rua Leopoldo Fróes, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2369/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a recuperação asfáltica ou tapa buraco em toda a extensão da Rua Mendes Leal, 

Bairro Oficinas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2370/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua Alberto Scarpim, 

Bairro Oficinas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2371/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a recuperação asfáltica ou tapa buraco em toda a extensão da Rua Joaquim 

Jurandyr Colares. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2372/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Luís Trentin, entre as Ruas Siqueira 

Campos e São Domingos Sávio. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2373/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o manilhamento na Estrada Municipal Sebastião Bastos, Bairro Neves. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2374/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Estrada Municipal Sebastião Bastos, Neves. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2375/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Prefeito Antônio de Souza Dias, entre 

as Ruas Estevão Ribeiro de Oliveira e 19 de Dezembro, no Distrito de Guaragi. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2376/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Andrade Neves, entre a Rua Vicente 

Espósito e a Rua Pedro Braune, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 2377/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza e poda de mato de terreno da Prefeitura Municipal, localizado na Rua 

Sebastião Nascimento, esquina com a Rua Valentim Guzo, Bairro Contorno. 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

INDICAÇÃO Nº 2378/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a aplicação de fresado na Rua São Jerônimo da Serra, Nova Rússia. 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

INDICAÇÃO Nº 2379/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando cascalhamento e aplicação de fresado na Rua Conselheiro Cândido de Oliveira, 

São Francisco, Uvaranas. 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

INDICAÇÃO Nº 2380/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a aplicação de fresado na Rua Tamboara, Vila Santana, Olarias. 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 



                                                                                             
                                                     

INDICAÇÃO Nº 2381/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a instalação de uma placa com os dizeres "PARADA DE ÔNIBUS" na Rua 

Bento Ribeiro, lateral da Igreja Nossa Senhora do Pilar, Nova Rússia. 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

INDICAÇÃO Nº 2382/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a instalação de redutores de velocidade na Rua Aldo Vergani, Oficinas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2383/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos na lixeira localizada na Avenida Dom Pedro II, próximo ao nº 460, 

Bairro Nova Rússia. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2384/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza e o corte do mato da praça localizada entre as esquinas das Ruas Pínus, 

ao lado do nº 345 e Camélia, ao lado do nº 169, Santa Paula, Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2385/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza e o corte do mato da praça localizada entre as esquinas das Ruas Pínus, 

ao lado do nº 358 e Cinamomo, ao lado do nº 449, Santa Paula, Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2386/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza e o corte do mato da praça localizada entre as esquinas das Ruas 

Camélia, ao lado do nº 195 e Juvevê, ao lado do nº 176, Santa Paula, Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2387/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e cascalhamento na Rua Eloi de Almeida, entre as 

Ruas José Teodomiro Kap e Clóvis Sampaio Vargas, Colônia Dona Luiza. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2388/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos na tampa da boca de lobo localizada na Avenida Visconde de Taunay, 

na altura do nº 701, Bairro Ronda. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2389/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Édipo F. dos Santos Ribas, no trecho 

compreendido entre a Rua Visconde de Itaboraí, até o final de sua extensão, Bairro Nova Rússia.  

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2390/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

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

Itaboraí, no trecho compreendido entre a Rua Édipo F. dos Santos, até o final de sua extensão, Bairro Nova Rússia.  

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2391/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

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

Visconde de Itaboraí, no trecho compreendido entre as Ruas São Josafat e Professor Eugênio Malanski, Bairro Nova 

Rússia. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2392/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos na tampa da boca de lobo localizada na Rua Júlia Wanderley, na altura 

do nº 1074, Centro. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2393/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos na tampa da boca de lobo localizada na Rua Professor Brunning, na 

altura do nº 68, em Uvaranas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 



                                                                                             
                                                     

INDICAÇÃO Nº 2394/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco na Rua Antônio Vieira, no trecho 

compreendido entre as Ruas Maurício de Nassau e Espírito Santo, Bairro Órfãs. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2395/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco na Rua Antônio Vieira, no trecho 

compreendido entre as Ruas Barão de Capanema e Júlia Lopes, Bairro Órfãs. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2396/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua Chile, entre as Ruas Marquês do 

Paraná e Marechal Hermes, Bairro Ronda. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2397/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Marechal Hermes, no trecho 

compreendido entre as Ruas Ibaiti e Chopinzinho, Bairro Ronda. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2398/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Chopinzinho, no trecho compreendido 

entre as Ruas Marquês do Paraná e Marechal Hermes, Bairro Ronda. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2399/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Ibaiti, no trecho compreendido entre as 

Ruas Marquês do Paraná e Baltazar Lisboa, Bairro Ronda. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2400/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e cascalhamento na Rua Aroldo Cailot, entre as 

Ruas Albari de Almeida e Clóvis Sampaio Vargas, Colônia Dona Luiza. 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

INDICAÇÃO Nº 2401/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando estudos com vistas a implantar lombada elevada ou algum mecanismo de 

redução de velocidade antes do cruzamento da Rua Barão do Cerro Azul e a Avenida Ernesto Vilela. 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

INDICAÇÃO Nº 2402/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando estudos com vistas a implantar lombada elevada na Avenida Ernesto Vilela, em 

frente ao nº 240. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2403/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e cascalhamento na Rua Tomas Francisco Sikorski, 

Jardim Lagoa Dourada II. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2404/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de reparos no calçamento da Rua Olavo Bilac, Uvaranas.  

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2405/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado/cascalhamento no 

trecho não pavimentado da Rua Sebastião Paraná, na Vila Esperança. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2406/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado/cascalhamento no 

trecho não pavimentado da Rua Marechal Hermes, na Vila Esperança. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 



                                                                                             
                                                     

INDICAÇÃO Nº 2407/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado/cascalhamento no 

trecho não pavimentado da Rua Marechal Borman, na Vila Esperança. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2408/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado/cascalhamento no 

trecho não pavimentado da Rua Chopinzinho, na Vila Esperança. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2409/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado/cascalhamento no 

trecho não pavimentado da Rua Barão do Bojuru, na Vila Esperança. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2410/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado/cascalhamento na 

Rua Clevelândia, na Vila Esperança. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2411/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado/cascalhamento no 

trecho não pavimentado da Rua Paschoal Carlos Magno, Chácara Thielen. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2412/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado/cascalhamento no 

trecho não pavimentado da Rua Padre João Lux, Chácara Thielen. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2413/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado/cascalhamento no 

trecho não pavimentado da Rua Jacobe Zardo, Chácara Thielen. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2414/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos nos bueiros e desentupimento, na Rua 24 de Outubro, Distrito de 

Guaragi. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2415/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento, manilhamento e cascalhamento na Rua Vicente Machado, Distrito 

de Guaragi. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2416/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a instalação de infra estrutura de praça com parquinho infantil e academia ao ar 

livre no Condomínio Social Rural - Distrito de Guaragi, rua central. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2417/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando acostamento, patrolamento e cascalhamento no Condomínio Social Rural na rua 

central - Distrito de Guaragi. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2418/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a substituição de lâmpadas que estão queimadas no Distrito de Guaragi.  

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2419/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos imediatos no asfalto da Rua João Dubois, Vila Ferroviária, Oficinas.  

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 



                                                                                             
                                                     

INDICAÇÃO Nº 2420/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de faixa elevada na Rua João Dubois, em frente a Igreja Assembléia 

de Deus, Oficinas. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2421/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos imediatos no asfalto da Rua 19 de Dezembro, Distrito de Guaragi. 

DO VEREADOR DIVO 

INDICAÇÃO Nº 2422/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando recapeamento de asfalto na Rua João Gualberto, na Colônia Dona Luiza. 

 

MOÇÕES E INDICAÇÕES APROVADAS 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 21 de agosto de 2.019. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                 Ver. FLORENAL SILVA 

                         Presidente                                                          1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FLORENAL: Mencionou a importância das indicações trazidas pelo Poder Legislativo ao Poder 

Executivo e que, todavia, não são atendidas e ficam apenas em promessas 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=19/08
/2019&tpReuniao=1&dsVerbete= 

INTEIRO TEOR DA ATA: ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE AGOSTO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE. (XVII LEGISLATURA) 

                Aos dezenove dias do mês de agosto 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, Jorge da Farmácia - Segundo Secretário e 

José Carlos S. Raad - Dr. Zeca - Terceiro Secretário, ainda com a presença da Vereadora Professora Rose na 

Mesa dos Trabalhos, com ausência justificada do Vereador Sgt. Guiarone Júnior (reintegrando-se posteriormente 

aos trabalhos), presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor 

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco,  Jairton Nicoluzzi (Jairton da 

Farmácia), Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, Rogério Mioduski, 

Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. À hora regimental o Senhor Presidente 

considerou abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação Ata da sessão anterior, a qual foi 

aprovada sem restrições. Em seguida, atendendo questão de ordem levantadas pelos Vereadores Walter José de 

Souza - Valtão e Felipe Passos, o Senhor Presidente paralisou os trabalhos para se proceder a entrega das Moções 

de Aplauso nºs 413/19, dirigida ao gerente executivo responsável pelo Serviço Social do Comércio - SESC 

unidade de Ponta Grossa, Everson Nunes Furtado e os coordenadores e responsáveis pela programação, sendo: 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=19/08/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=19/08/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=


                                                                                             
                                                     

Camila Tullio - Analista, Gustavo Lemos Campos e Souza - Técnico de Atividades de Desenvolvimento Físico 

e Esportivo, Luciana Ignacio - Nutricionista e Natana Adrieli Rodrigues - Técnica de Atividades de Saúde e 

Moção de Aplauso nº 445/19, dirigida ao Bispo Dom Sérgio Arthur Braschi pelo aniversário de 46 anos de 

ordenação sacerdotal e 21 anos de ordenação episcopal, sendo 16 anos bispo na Diocese de Ponta Grossa. 

Primeiramente se manifestou o Vereador Walter José de Souza - Valtão, fazendo considerações ao SESC, através 

da Moção de Aplauso nº 413/19, ocasião em que seus representantes foram convidados a se dirigir à frente da 

Mesa dos Trabalhos, recebendo a honraria de suas mãos, acompanhado dos membros da Mesa Executiva e 

demais vereadores presentes. Em seguida, utilizou da palavra o Vereador Felipe Passos, fazendo alusões à Moção 

de Aplauso nº 445/19, convidando seu homenageado, o Reverendíssimo Bispo Diocesano Dom Sérgio Arthur 

Braschi a receber de suas mãos, acompanhados dos membros da Mesa Executiva e demais vereadores. Em 

seguida Dom Sérgio foi convidado a se utilizar da Tribuna, ocasião em que agradeceu pela homenagem recebida, 

relatando as programações que serão desenvolvidas a nível da Diocese de Ponta Grossa, enfatizando os 

preparativos para comemoração dos duzentos anos de sua implantação. Reabertos os trabalhos, foi procedida 

pelo Vereador Primeiro Secretário a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, 

constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Of. nº 1366/19-GP, em atendimento a Moção 

de Sugestão Legislativa nº 279/19, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1459/19-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1477/19, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Of. nº 1538/19-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.490. Of. nº 1539/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.491. Of. nº 1540/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.492. Of. nº 1541/19-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.493. Of. nº 1542/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.494. Of. nº 

1453/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.500. Of. nº 1544/19-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.502. Of. nº 1545/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.506. Of. nº 1546/19-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.507. Of. nº 1547/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei 
nº 13.511. Of. nº 1550/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 427/19,d e autoria do Vereador Eduardo 

Kalinoski. Of. nº 1567/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 450/19,d e autoria do Vereador Pietro 

Arnaud. Of. nº 1602/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 430/19,d e autoria do Vereador Jorge da 

Farmácia. Of. nº 1603/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 431/19, de autoria do Vereador Vinícius 

Camargo. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Projeto de Lei nº 286/19, denomina de ESTRELA DO LAGO, 

a praça pública a ser construída na confluência das Ruas Lagoa Azul, Lagoa Santa e José Joaquim da Maia, 

Bairro Oficinas, nesta cidade. DO VEREADOR RUDOLF POLACO - Projeto de Lei nº 287/19, declara de 

Utilidade Pública a Associação Caramuru Vôlei. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei 

nº 288/19, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor Milton do Nascimento. DO 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Emenda Modificativa/Supressiva ao Projeto de Lei nº 37/19, 

dando nova redação aos dispositivos que menciona. DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO E OUTROS - 

Projeto de Emenda à LOM nº 03/19, acrescenta o Art. 111-A na Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa, 

que institui o Orçamento Impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da Programação 

incluída por emendas individuais no Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual. DO VEREADOR 

WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO - Moção de Aplauso nº 469/19, dirigida ao Servidor Público Municipal 

Divonzir Quenhehen da Silva pelo lançamento do livro "Administração Cultura Organizacional - Reflexões 

sobre o Processo de Administração Participativa". DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção 

de Aplauso nº 470/19, dirigida à Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, extensiva ao Presbitério, pelo aniversário 

de 160 anos da denominação no Brasil, comemorado em 12 de agosto de 2.019, que se faz representada pelo seu 

Presidente Reverendo Paul Wagner da Cruz de Almeida. Moção de Aplauso nº 471/19, dirigida à Igreja 

Pentecostal decisão de Deus, pelo seu aniversário de 8 anos comemorado dias 17 e 18 de agosto de 2.019, situada 

à Rua Júlia Carneiro Rosas, 923, Vila 31 de Março, que se faz representada pelo seu Presidente Pastor Gilberto 

Ribeiro. Moção de Aplauso nº 472/19, dirigida a DANIELE ANTONI CALIXTO STRACK, pela presteza e 

atendimento humanitário desta servidora oferecido aos cidadãos que procuram os serviços prestados por esta 

ouvidoria municipal da saúde. Moção de Aplauso nº 473/19, dirigida a Terezinha Tracz, pela presteza e 

atendimento humanitário desta servidora oferecido aos cidadãos que procuram os serviços prestados por esta 



                                                                                             
                                                     

ouvidoria municipal da saúde. Moção de Aplauso nº 474/19, dirigida a Edna Maria Vioncek, pela presteza e 

atendimento humanitário desta servidora oferecido aos cidadãos que procuram os serviços prestados por esta 

ouvidoria municipal da saúde. Moção de Aplauso nº 475/19, dirigida à João Faria, pela presteza e atendimento 

humanitário deste servidor oferecido aos cidadãos que procuram os serviços prestados por esta ouvidoria 

municipal da saúde. Moção de Aplauso nº 476/19, dirigida à Ana Luiza de Souza, pela presteza e atendimento 

humanitário desta servidora oferecido aos cidadãos que procuram os serviços prestados por esta ouvidoria 

municipal da saúde. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Moção de Aplauso nº 477/19, dirigida ao 

Projeto "Escola Pública e de Qualidade para Todos", desenvolvido na Escola Municipal General Aldo Bonde, 

durante a gestão da Diretora Interina Eliane Aparecida Staceski Barbosa, com o apoio da Assessora Pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação Professora Silmara Martins, Coordenadoras Pedagógicas da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental, professores e funcionários da instituição, com o objetivo de melhorar a 

aprendizagem dos alunos e estreitar os laços entre escola e família. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Moção de Aplauso nº 478/19, dirigida ao Militar Capitão Marcílio Elpídio Ferreira Colman, pelos 36 

anos de excelentes serviços prestados à Pátria e ao Exército Brasileiro, sendo transferido à reserva no dia 

08/08/2019. DO VEREADOR FLORENAL SILVA - Moção de Aplauso nº 479/19, dirigida ao Sr. André 

Szczerepa, pelos trabalhos realizados junto a comunidade através do Programa Alerta Total, levando informação 

a toda sociedade princesina. Moção de Aplauso nº 480/19, dirigida ao Sr. Marcos Rosa, "Repórter Sassá", pelos 

trabalhos realizados junto a comunidade, levando informações em tempo real a toda a sociedade princesina. 

Moção de Apelo nº 481/19, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira, para que determine a realização de estudos, objetivando a construção de uma pista de caminhada e 

corrida em torno do 13º BIB. DO VEREADOR DIVO - Moção de Aplauso nº 482/19, dirigida à Rafisa Machado 

Ramos, face ao relevante trabalho realizado junto a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa como servidora 

pública, atuando no Departamento de Comunicação. Moção de Aplauso nº 483/19, dirigida à Talita Araujo, face 
ao relevante trabalho realizado junto a coordenação de atenção especializada. Moção de Aplauso nº 484/19, 

dirigida à Beatrice Catherine de Farias, face ao relevante trabalho realizado frente ao Gabinete da Presidente da 

Fundação de Saúde. DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, instituída através do Requerimento 

nº 244/19, com a finalidade de investigar supostas irregularidades fiscais, contábeis, administrativas e 

patrimoniais ocorridas no Programa Mercado da Família e seu respectivo fundo" - Requerimento nº 468/19, 

solicitando a renovação do prazo de vigência da presente comissão pelo período de 90 (noventa) dias a partir do 

término do prazo inicialmente concedido (a findar dia 19/08/2019). Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado o referido expediente. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Requerimento, solicitando para 

que seja justificada a sua ausência na presente sessão, 19 de agosto de 2.019, por estar nesta data em uma 

audiência como testemunha arrolada pelo Ministério Público. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. (Posteriormente solicitou sua reintegração aos trabalhos da presente sessão, com aprovação dos 

demais pares). DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Requerimento, solicitando, nos termos do § 2º do 

Art. 98 do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei nº 347/18, de sua autoria. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado o expediente em epígrafe. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Requerimento, 

solicitando, nos termos do § 2º, do art. 98 do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei nº 36/18, de sua 

autoria. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o presente requerimento. DO SEGUNDO 

GRUPAMENTO DE BOMBEIROS - Convite, para todos prestigiarem o concerto da Banda de Música da PM, 

em comemoração ao aniversário de oitenta anos da unidade, a ser realizado em 23 de agosto de 2.019, no Cine 

Teatro Ópera. Para a retirada dos ingressos, exigidos para a entrada, será necessária a entrega de um quilo de 

alimento não perecível, até o dia 21 de agosto no Departamento de Imprensa da Câmara Municipal. Finda a 

leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR WALTER JOSÉ 

DE SOUZA - VALTÃO, em inscrição preferencial: Discorreu a respeito da concessão do Parque Estadual de 

Vila Velha, através de iniciativa do Governo do Estado, o qual será terceirizado com participação público-

privada, destacando que Ponta Grossa realmente poderá contar com o mesmo para receber mais visitantes e 

explorar o potencial turístico adormecido a muito tempo. Destacou ainda que diante dessa possibilidade, recebeu 

sugestão da comunidade do Jardim Vila Velha, representada por Emerson Nunes Silveira, onde enviaram 



                                                                                             
                                                     

documento, estando participando de audiência pública no SEBRAE com relação à essa concessão, entregando 

às mãos do Secretário de Desenvolvimento Sustentável e de Turismo do Estado, proposta para também ser 

incluído no referido contrato de concessão a permanência dos guias turísticos daquela comunidade, sendo ainda 

referendado pedido pela Deputada Estadual Mabel Canto, somando ainda, no sentido de que se possa também 

fazer recuperação do Arroio Capão Grande que cruza a região em seu entorno, estando o mesmo contaminado 

com esgoto à céu aberto, com a criação de estação de tratamento. Além disso, 

também levantou bandeira no sentido de ser implantado ensino médio gradativo na referida comunidade, onde 

existe estrutura para tal. Destacou que além dessa terceirização, poderão explorar ainda a Cachoeira da 

Mariquinha, Cachoeira do Rio São Jorge, Buraco do Padre, dando avanço grande ao turismo em Ponta Grossa. 

Em aparte, o Vereador Rudolf Polaco se somou às palavras do orador, destacando ser um grande passo que Ponta 

Grossa está tendo nessa concessão do Parque Estadual de Vila Velha. VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: 

Parabenizou ao Vereador Valtão pela notícia, da qual disse que também o então Deputado Marcio Pauliki 

prontamente havia se prontificado em buscar emenda parlamentar objetivando ampliação do Colégio de Vila 

Velha, somando-se junto na busca de melhorias para a região, assim também para o Cará-Cará, Colônia Sutil, 

Roxo Roiz, nesse já tendo conversando duas vezes na Assembléia Legislativa com o Deputado Alexandre Curi, 

na busca de um poço artesiano, dado a carência grande com relação ao abastecimento de água, relatando que o 

lá existente perde cerca de quarenta por cento por conta do encanamento enferrujado. Assim, está na busca desse 

poço artesiano junto com a Secretaria de Agricultura, através da Patrícia que já protocolou documento ao 

Instituto das Águas, para conseguir o quanto antes. O Vereador Valtão, em aparte, agradeceu ao orador com 

relação ao Roxo Roiz, onde acompanha o problema da comunidade, referendando a situação precária da 

tubulação, havendo necessidade de tal investimento. Até com relação ao Guaragi, citou o esforço em prol do 

mesmo pelos Vereadores Felipe Passos, Daniel Milla, Celso Cieslak, destacando que recentemente assistiu vídeo 

do Senhor Prefeito Municipal, dizendo que "agora tem vereadores realmente trabalhando por Guaragi", 
destacando que a comunidade não está abandonada, tendo certeza que as coisas devem e precisam acontecer. 

Retomando a palavra, o Vereador Jorge da Farmácia referendou notícia do Jornal da Manhã, dando conta que 

no período em que se discutia reajuste de doze a treze por cento na tarifa de água, através da SANEPAR, ocasião 

em que entraram com ação e a Juíza Substituta Rafaela Marin Turra deu decisão à favor da população, não 

cabendo nem à AGEPAR e SANEPAR o referido aumento e sim ao Prefeito Municipal, tendo certeza que como 

cidadão pontagrossense, terá bom senso de atender pedido judicial, não permitindo esse aumento abusivo. Fez 

ainda menção a requerimento que está redigindo juntamente com o Vereador Geraldo Stocco, solicitando 

informações à SANEPAR, convidando aos que quiserem somarem junto, na abertura de uma Comissão Especial 

de Investigação para investigarem contratos já tramitados pela concessionária, se foram cumpridos durante esse 

período. Disse ainda que não se sente à vontade em votar projeto futuro com relação ao contrato de renovação 

junto à SANEPAR. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Parabenizou a Guarda Municipal, pelo fato 

ocorrido hoje de manhã no Bairro de Olarias, onde a comunidade foi prontamente atendida, ao ser verificado 

pessoa que estava invadindo as antigas instalações da Unidade de Saúde, ocasião em que a mesma rapidamente 

esteve no local, efetuando prisão em flagrante. Destacou que  após a população haver procurado saber quem 

seria o referido meliante, foi informada sobre problema na questão da divulgação desse tipo de situação em todos 

os casos que acontecem na cidade, com orientação da Comissão dos Direitos Humanos, em função da polêmica 

que envolve questões de abuso de autoridade, onde a própria Guarda Municipal tem dificuldade em identificar 

e dar publicidade a esse assunto. Criticando e repudiando tal situação, disse que parece que está invertido quanto 

a ordem onde moramos e vivemos, entendendo que a comunidade tem que saber sim quem está invadindo 

residências para se precaver e resguardar de pessoas que atuam dessa maneira. Segundo assunto, como integrante 

da CEI DAS ROTATÓRIAS, referendou dificuldades em se obter informações no andamento dos trabalhos, a 

ponto de na última reunião, proporem acareação entre os diversos membros que passaram pela mesma, não 

batendo os depoimentos, dizendo que é a única maneira de tentar entender todos os procedimentos com relação 

a concepção de projeto, licitação, fiscalização da obra. Outra situação, chamando atenção, quando esteve na 

Unidade de Saúde de Olarias, cuja preocupação de colaboradores e funcionários, em relação ao andamento das 

obras iniciadas da nova unidade Sady Macedo Silveira, ao lado do Muffato. Citou que a empresa que estava 



                                                                                             
                                                     

trabalhando na mesma acabou deixando dias paralisada por falta de pagamento. Acredita que como Poder 

Legislativo, tem que cobrar do Poder Executivo o motivo da mesma estar paralisada em função de não haver 

sido efetuado repasse de pagamento, conforme informações extra-oficiais, considerando ainda recursos 

destinados para a mesma através do Deputado Hussein Bakkri. Finalizou informando aos demais pares que 

encaminhou ofício à SANEPAR, onde gostaria de saber a respeito da qualidade da água da Cascata localizada 

aos fundos do Shopping Palladium, que segundo autoridades a mesma é limpa, evidenciando a possibilidade de 

se implantar praça no local, porém disse que através de depoimentos de pessoas que a conhecem, comentam 

sobre o mau cheiro, quando muitos comércios e residências acabam desaguando esgoto no mesmo, adentrando 

ao arroio Olarias e rumando em direção ao Lago de Olarias, destacando ser responsabilidade da empresa em 

fazer toda a fiscalização com relação a toda ligação clandestina realizada no referido arroio. VEREADOR 

PIETRO ARANUD: Para falar sobre assunto do qual deverá divulgar essa semana, o "devedômetro da cidade 

de Ponta Grossa", tendo montado, onde divulgará listagem e data das dívidas contraídas pelo Município, dizendo 

ser preocupante, revelando  parecer que os governos de Pedro Wosgrau e Marcelo Rangel serem os grandes 

"endividadores" dos cofres da Prefeitura em matéria de empréstimo, precatórios e fornecedores, os quais estão 

quebrando, onde tem realizado requerimento solicitando informações. Comentou ainda a respeito do poder de 

fiscalização da Câmara Municipal, em detrimento a pessoas que não gostam de ser fiscalizadas, e que fazem 

parte do Poder Executivo, fazendo menção ao recebimento de áudios de fornecedora do Município, que prestava 

serviços de marmitas para a Secretaria Municipal de Obras, dando conta que a referida secretaria solicita para 

empresas das quais não se sabem quem são. Assim, comunicou que elaborou requerimento solicitando 

informações nesse sentido, considerando que o contrato da prefeitura prevê que a marmita seja entregue ao 

servidor da Secretaria de Obras e não ao servidor eventualmente da CPS, ou ao funcionário de empresa 

terceirizada que está realizando obra. Destacou que é sua competência constitucional, não para perseguir nenhum 

secretário municipal, onde não se ofende com ninguém, porém pessoas quando questionam o Poder Legislativo, 
disse que movimentam contra si próprio força que não tem condições e estrutura para suportar. Deseja entender 

o motivo do Secretário de Obras Marcio Ferreira haver contratado em junho trezentos e setenta e dois mil reais 

em marmitas a quatorze reais e dez centavos a unidade, porém no pregão presencial nº 21/19, contratou 

oitocentos mil reais da mesma empresa, dois meses de diferença, por dez reais e noventa e oito centavos, 

desejando que o mesmo explique à comunidade através de seu facebook. Informou que estará prestando 

informações todas as sessões das respostas que receber a partir de hoje, em homenagem ao Secretário Marcio 

Ferreira e Prefeito Municipal. VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Somou-se à manifestação do Vereador 

Pietro Arnaud, destacando importante sua fala, enquanto pessoas pensam que vereadores perseguem pessoas 

com seu poder de fiscalizar. Comentou sobre a audiência pública realizada nesta Casa na última quarta-feira, 

relacionada a informação mentirosa que estava sendo veiculada através de out-doors, bus-door, a respeito que 

cada pessoa estar consumindo a quantidade equivalente a onze litros de agrotóxicos por ano, nos alimentos, 

considerando um absurdo, tendo sido esclarecido por técnicos na oportunidade, dizendo que infelizmente não 

esteve presente nenhuma das pessoas que divulgaram tal informação, não tendo oportunidade de entender ou 

tentarem rebater, ficando claro e transparente essa questão que é informação equivocada. Citou que para ser 

verdade tais dados, a pessoa teria que ingerir dez toneladas de milho por ano, trinta quilos por dia, tendo em 

consideração de que esse produto sendo foto e biodegradável não fosse dissipado, absorvido ou fosse aplicado 

em planta que não se transformasse em alimento, destacando que na aplicação dos defensivos uma pequena 

fração chega até os alimentos, porém não chegando à mesa do consumidor final. Destacou que se for considerar 

os últimos quarenta anos de estudos realizados, se verifica que nunca houve um caso de contaminação de 

alimentos em virtude da utilização de defensivos agrícolas. Citou ainda que Ponta Grossa é referência mundial 

em termos de agricultura e pecuária, referenciando a criação de raça Purunã na região, causando inveja e 

preocupação e dentro da esfera comercial, quanto à essas questões, tentando desmoralizar o que é feito dentro 

da nossa casa, não podendo admitir que aconteça, razão da referida audiência pública. Registrou ainda sua crítica 

em função de não se divulgar informações quanto a busca da verdade. Agradeceu aos vereadores que se fizeram 

presentes, convidando a fazer parte à Frente Parlamentar do Agro que pretende implementar na Casa, no sentido 

de defender informações com relação ao que é verdade e de interesse da população. Cedeu aparte ao Vereador 



                                                                                             
                                                     

Florenal Silva dizendo que agora querem mexer na única instituição que não conseguiram quebrar durante o 

governo PT, a agricultura, que sempre foi e será o alicerce da nação, destacando a tecnologia empregada e 

aumento da produção.  VEREADOR GERALDO STOCCO: Para comentar a respeito da data, que marca o Dia 

Nacional do Ciclista (19 de agosto), reiterando que ciclista não é somente a pessoa que utiliza a bicicleta como 

esporte, para competição, mas como condução para se dirigir até seu ambiente de trabalho, ressaltando que 

muitos contém seus veículos sem os itens necessários de segurança, quando nas blitz realizadas, das quais estará 

repetindo no próximo mês, assim como estará realizando nova audiência pública quanto a ciclo-mobilidade, nas 

quais vê que a maioria das pessoas que utilizam bicicletas infelizmente não tem luz de alertas e equipamentos 

que assegurem a integridade de quem as utiliza, dos quais carrega em seu carro para quando encontrar pessoas 

fazer a distribuição, no sentido de conscientizar. Fez menção à requerimento indagando sobre essa questão ao 

Poder Executivo, cuja resposta recebida que não existe nenhum projeto com intuito de implantar ciclovia entre 

o Jardim Paraíso e região do Passo do Pupo, por se tratar de rodovia estadual, considerando e estranhando o fato 

do Senhor Prefeito Municipal, com tantos amigos na Assembléia Legislativa não haver tomado nenhuma 

providência, somente divulgando vídeos, sem que nada aconteça nesse sentido, assim também não existindo a 

realização de campanha educativa com relação a utilização de bicicleta e nem sobre orientação de ciclistas no 

trânsito, não tendo no momento plano ciclo-viário e ciclo rotas turísticas. Assim, disse que tem feito sua parte 

por conta de ser vereador, solidarizando-se ao Vereador Pietro Arnaud, repudiando atitudes do Secretário Marcio 

Ferreira nas suas redes sociais, considerando como  algo inadmissível, colocando-se à disposição para fiscalizar 

junto à esta Casa a questão das marmitas, onde acredita que o preço para contratação da empresa fornecedora 

poderia ser menor. Referendou sobre comentário do Vereador Jorge da Farmácia, quanto ao requerimento 

elaborado à SANEPAR, solicitando aos vereadores que assinem junto, aqueles que se sentirem confortados, 

referendando comentário da diretora da SANEPAR, quando declarou que encontram mais de cem irregularidades 

por mês na cidade em termos de ligações, onde deseja saber a verdade quanto a isso, cobrando ao Secretário de 
Obras no sentido de fiscalizar com 

ase em tais declarações, ocasião em que estará elaborando ofício à SANEPAR e requerimento à Secretaria de 

Obras. Jorge da Farmácia, em aparte, também comunicou que irá solicitar informações quanto as declarações da 

diretora da SANEPAR quanto as ligações clandestinas, entendendo que está ocorrendo roubo de água, não 

querendo acreditar nisso. Também em aparte, o Vereador Vinícius Camargo citou matéria de capa do Jornal 

Diário dos Campos, dando conta que Ponta Grossa tem desperdício da ordem de quarenta por cento da sua água 

em virtude de muitas irregularidades. O Senhor Presidente consultou as lideranças partidárias quanto a 

composição da Comissão Especial para analisar e exarar parecer ao Projeto de Emenda à LOM nº 03/19, de 

autoria do Vereador Magno Zanellato, lembrando ainda a necessidade da indicação dos líderes partidários que 

compõem o pedido de CEI do Vereador Pietro Arnaud, quanto a "Festa Natalina na cidade". Nesta oportunidade, 

o Vereador Vinícius Camargo lembrou a respeito da criação da Comissão Especial do Projeto de Emenda à LOM 

nº 03/19, lembrando existir comissão montada para discutir três projetos de Emenda à Lei Orgânica apresentados 

na Casa, propondo englobar à mesma a matéria em questão. Colocado seu pedido em discussão do Soberano 

Plenário, foi aprovado. Quanto a CEI DA FESTA NATALINA, o Vereador Pietro Arnaud cobrou se haveria 

indicação das lideranças partidárias, onde o Senhor Presidente comunicou que até o final da sessão o mesmo 

pudesse obter as indicações através dos líderes partidários, ou seriam escolhidos através de votação na próxima 

sessão. Em seguida foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME D EURGÊNCIA, EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 238/19 (Poder Executivo), altera as Leis nºs 10.885, de 23/12/2011 e 

13.345, de 03/12/2018, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, 

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

Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Florenal Silva, Jorge da Farmácia, 

Dr. Zeca, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora 

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

da votação do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 27/18 

(Vereadores Jorge da Farmácia e Magno Zanellato), dispõe sobre a obrigatoriedade da presença e permanência 

de salva-vidas ou bombeiros civis nos clubes sociais com piscina e estabelecimentos que explorem balneário ou 



                                                                                             
                                                     

outros locais aquáticos abertos ao uso do público no Município de Ponta Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, 

por um dia, a pedido do Vereador Jorge da Farmácia. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

17/19 (Vereadores Celso Cieslak e Sgt. Guiarone Júnior), promove alterações na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, 

conforme especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, a pedido do Vereador Celso Cieslak. PROJETO 

DE LEI Nº 124/19 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à 

Senhora Professora MARISTELA ABIB SLUSARDZ: APROVADO, englobado à Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Celso 

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

Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Florenal Silva, Jorge 

da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, 

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

justificada da votação do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. PROJETO DE LEI Nº 151/19 (Poder Executivo), 

dispõe sobre benefício fiscal para incentivadores culturais no âmbito do Município de Ponta Grossa, e dá outras 

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

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

Stocco, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, 

Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius 

Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação ao Vereador Sgt. 

Guiarone Júnior. Foi colocado em discussão e votação, tendo sido aprovado o pedido verbal do Vereador Sgt. 

Guiarone Júnior, no sentido de se reintegrar à presente sessão. EMENDA MODIFICATIVA, apresentada pela 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte: APROVADA, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, 

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

Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Florenal Silva, 
Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério 

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

LEI Nº 156/19 (Vereador George Luiz de Oliveira), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao 

Senhor MARIO GREGORCZYK: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel 

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

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

da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, 

Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 

182/19 (Vereador Walter José de Souza - Valtão), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao 

Senhor JAIRTON GEBELUCA: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel 

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

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

da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, 

Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 

264/19 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 

511.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel 

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

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

da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, 

Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO ÚNICA 

- Foram APROVADAS: Moção nº 468/19, do Vereador Pietro Arnaud e Indicações nºs 2367, 2368, 2369, 2370, 

2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377/19, do Vereador Ricardo Zampieri; 2378, 2379, 2380, 2381, 2382/19, 

do Vereador Magno Zanellato; 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 

2396, 2397, 2398, 2399, 2400/19, da Vereadora Professora Rose; 2401, 2402/19, do Vereador Walter José de 

Souza - Valtão; 2403, 404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413/19, do Vereador Florenal 

Silva; 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421/19, do Vereador Celso Cieslak; 2422/19, do Vereador 



                                                                                             
                                                     

 

Divo. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR 

FLORENAL SILVA: Para fazer menção às indicações que apresentam na Ordem do Dia, onde tem 

acompanhado, relatando que todas as sessões existem em média de sessenta a oitenta proposições. Nesse sentido 

argumentou se o Poder Executivo viesse a criar um departamento somente para atender as indicações 

apresentadas pelos Senhores Vereadores, crendo que grande parte dos problemas dos bairros seriam resolvidos. 

Relatou a visita do Secretário de Obras em seu bairro semana passada, cujas promessas são boas, esperando que 

tudo o que foi apresentado ao mesmo quanto as demandas dos bairros sejam contempladas. Destacou a cobrança 

da população em função da aprovação de empréstimo nesta Casa, para obras de pavimentação, lamentando o 

fato desta não estar sendo contemplada, recebendo aquilo que é o básico. Criticou o fato de que quanto 

pavimenta-se ruas, ficam espaços entre as quadras. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para falar sobre sua 

dificuldade em escolher membros para que as lideranças partidárias possam indicar a fim de fazer parte da CEI 

DAS FESTAS NATALINAS, considerando assunto importante que precisam resolver com velocidade. Está 

realizando investigações, tendo recebido inteiro teor de requerimentos que tem apresentado, fazendo alusões a 

recurso apresentado por uma fornecedora, onde antes da licitação ser declarada encerrada e cancelada, há uma 

quota do secretário informando ao Departamento de Compras que a secretaria não discorda das observações 

apresentadas, opinando pela imediata retirada do adendo do pregão. Assim não pretende ameaçar ou intimidar 

nenhum secretário municipal, o que está contando é que tais requerimentos voltaram a mais de duas semanas, 

onde está investigando situações de entregas de marmitas para pessoas que não são da Secretaria de Obras, tendo 

posse de áudio de pessoas responsáveis pelo contrato, onde em um a pessoa  diz que o "secretário acabou de 

chegar com oito novas pessoas e que eles precisavam de marmita", por isso arrecadou fotos do secretário e está 

perguntando o nome dos servidores, tendo evidentemente algumas informações, porém não irá realizar denúncia 

irresponsável, onde assina com seu nome e não gosta de perfis falsos e fakes. VEREADOR EDUARDO 

KALINOSKI, passando ao Vereador Felipe Passos: Disse que elaborou pedido em relação a próxima reunião da 
Comissão que investiga os combustíveis virtuais do Parque de Obras que sumiram, indagando ao Senhor 

Presidente se com três assinaturas, conseguiriam mudar a presidência e relatoria da referida CEI DOS 

COMBUSTÍVEIS. (O Senhor Presidente informou que conforme foi eleita, não tem condições de ser destituída). 

Seguindo, Felipe Passos disse que ficou questionado e indagado em função a pessoa que mais precisam chamar 

na CEI está presa não tendo possibilidade de colher seu depoimento, onde indagou ao vereador responsável que 

pode continuar descansando em casa que dão conta do recado, informando que um dos membros saiu, o Vereador 

Sebastião Mainardes e outro voltou e entrou também na referida comissão e em vista destas alterações, indaga 

se haveria possibilidade de mudar a relatoria e presidência, não entendendo se a mesma irá ser concluída de uma 

forma correta, onde recebeu informações quanto a estar sendo executado o relatório final. Sugeriu nesse sentido 

que se passe a presidência ao Vereador Sgt. Guiarone Júnior onde quer ficar com a relatoria da mesma. Em 

questão de ordem, o Vereador Celso Cieslak dirigiu-se ao Vereador Felipe Passos lembrando que se um membro 

faltasse três vezes, seria destituído da CEI, sendo a única forma. Destacou que vereadores são obrigados a 

participar de comissões e CPIS, à exceção dos membros da Mesa Executiva. Retomando a palavra, o Vereador 

Eduardo Kalinoski citou que é uma situação delicada a que envolve CEI e CPI, destacando que percebe uma 

briga muitas vezes para participar desta ou daquela, e na hora do "vamos ver" observa quais são os verdadeiros 

objetivos por traz das coisas. Cobrou a inclusão na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 226/19, que dispõe sobre 

a regularização do UBER, crendo estar plenamente composto com emendas e pareceres, tendo sido anotado o 

mesmo pelo Senhor Presidente. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 

sessão, convocando a próxima para o dia vinte e um 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 dezenove de agosto de dois mil e dezenove. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 

 


