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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 26/08/2019 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Murilo Coelho Pires de Almeida  

INICIO DA SESSÃO: 14:05 TERMINO DA SESSÃO: 16:58 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Cidadãos e Imprensa. 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 14:05 16:52 

DANIEL MILLA 14:40 16:58 

DIVO 14:14 16:43 

MINGO 14:30 16:40 

EDUARDO KALINOSKI 14:35 16:47 

PASTOR EZEQUIEL 15:05 16:42 

FELIPE PASSOS 14:52 16:54 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:18 16:58 

GERALDO STOCCO 14:00 16:52 

SARGENTO GUIARONE 14:30 16:54 

JAIRTON DA FARMÁCIA 14:01 16:53 

FLORENAL 13:54 16:50 

JORGE DA FARMÁCIA 14:01 15:32 

DR. ZECA 15:10 16:37 

DR. MAGNO Ausência justificada Ausência Justificada 

PAULO BALANSIN 14:18 16:48 

PIETRO 14:05 16:47 

RICARDO ZAMPIERE 14:45 16:55 

ROGÉRIO MIODUSKI 14:01 16:47 

PROFESSORA ROSE 13:54 16:58 

RUDOLF POLACO 14:14 16:44 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR Em licença médica Em licença médica 

VINÍCIUS CAMARGO 14:09 16:40 

VALTÃO 13:59 16:54 

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PAULO BALANSIN: Mencionou falta de respeito e ética de alguns vereadores, criticou a 

atuação do Vereador Felipe Passos, requerendo que o referido melhore sua conduta, mencionando que “não dá 

para suportar mais”. Cedeu aparte à Vereadora Professora Rose que aclamou a atuação do Vereador Paulo 

Balansin. Em retorno, cedeu aparte ao Vereador Jorge da Farmácia, que somou às palavras da Vereadora 

Professora Rose quanto à atuação do Vereador Paulo Balansin. Cedeu aparte ao Vereador Divo, que louvou o 

trabalho do Vereador Paulo Balansin. Cedeu aparte ao Vereador Valtão, que lembrou que “toda eleição é 

assim”, referindo-se a atitude do Vereador Felipe Passos, em especial à situação no bairro Guaraji, mencionou 

que “as coisas vão piorar” e que “o povo vai julgar em outubro do ano que vem”. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Iniciou mencionando que “dá até vergonha subir à tribuna”, referindo-se 

às atitudes do Vereador Felipe Passos, registrou seu agradecimento ao bloco da oposição por terem-no 

escolhido como líder. Registrou que não pretende pressionar o governo municipal, mas fiscalizá-lo, mencionou 

que a prefeitura “está uma sujeira só”, referindo-se a falta de uma empresa contratada para a limpeza do Paço 

Municipal. Mencionou que faltam R$ 200,00 (duzentos reais) para o Prefeito atingir o valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) em diárias de viagem, exemplificou alguns casos de diárias e requereu prestação de contas de 
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tais diárias. Mencionou que o Prefeito Marcelo Rangel apresentou respostas “falsas ou incompletas” aos 

requerimentos de informação por ele apresentados, denotando a gravidade da situação e a possibilidade de 

cassação do mandato do Prefeito Marcelo Rangel, mencionando que “nós aqui não estamos num circo”. 

Mencionou que “ninguém quer perseguir o prefeito” e que “acabou o governo do Prefeito Marcelo Rangel”. 

Lamentou a situação que o Vereador Geraldo Stocco passou na CEI dos Combustíveis, mencionando que a 

referida comissão investiga o PSDB, louvou a honestidade e seriedade do Vereador Geraldo Stocco, 

mencionando que o mesmo está incomodando o PSDB (“o povo que está sendo investigado”). 

VEREADOR GEORGE: Mencionou a importância da vacinação de crianças, criticou não haver em estoque 

no município a vacina BCG, em especial ao caso de duas crianças (presentes em sessão), que há 40 (quarenta) 

dias foram esperam a vacinação. Requereu uma resposta rápida da Secretária da Saúde Angela quanto à falta 

de estoque da referida vacina, mencionando ser “um escândalo” e que o problema ocorreu “em troca de 

governo”. Exigiu a compra emergencial da vacina BCG, sob pena de responsabilização daqueles que 

ocasionaram a falta no estoque e que a Secretária da Saúde deveria ter notificado a Câmara Municipal do 

ocorrido. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Louvou o discurso do Vereador George quanto a necessidade de 

vacinação de crianças. Retomou sua crítica às palavras do Vereador Felipe Passos, de tê-lo acusado do CRIME 

DE CORRUPÇÃO. Mencionou trabalhar em prol de Ponta Grossa e que devem “acabar as picuinhas”, não 

importando a posição dos Vereadores em Comissões. Mencionou que realizou boletim de ocorrência quanto 

às alegações do Vereador Felipe Passos e que requereu ao Ministério Público uma investigação do mesmo. 

Mencionou que “um caso de corrupção nesta Casa de Leis é muito sério”, e que o Vereador Felipe Passos 

deverá provar suas alegações, não para a Câmara Municipal, mas para seus eleitores. Cedeu aparte ao Vereador 

Mingo, que mencionou a necessidade de requerimento ao Tribunal de Contas para analisar “má gestão” do 

governo municipal, qualificando-se em improbidade administrativa. Deixou de ceder aparte à demais 

vereadores, ante o fim do tempo na tribuna. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Mencionou que “pessoas estão acima de qualquer sigla partidária” 

e que existem profissionais que se destacam de maneira positiva e negativa em toda e qualquer profissão. 

Parabenizou a eleição de Presidente da Associação de Moradores do Bairro de Olarias, desejando sucesso à 

nova presidência. Mencionou o mau uso das redes sociais e que as pessoas se esquecem que podem ser 

responsabilizadas por seus atos e discursos nas mesmas e que “não é puxa saco de Prefeito”. Mencionou que 

“torce para que as coisas vão bem” para Ponta Grossa. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Mencionou a situação de queimas na Floresta Amazônica e que, 

regionalizando, devem sopesar as ações concernentes ao meio ambiente no município de Ponta Grossa. Quanto 

ao caso das rotatórias milionárias, mencionou a construção de uma rotatória no município de Reserva que ficou 

no montante de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Propôs que audiências públicas devem ser 

realizadas com a população da região para explicar à estes a necessidade de obras de maior valor (valores 

superiores à R$ 100.000,00 – cem mil reais); ainda, propôs, conjuntamente às audiências públicas a criação de 

conselhos de moradores que fiscalizem tais obras. Concedeu aparte ao Vereador Valtão, que parabenizou o 

Vereador Ricardo Zampieri da proposição de audiências públicas e criação de conselhos de moradores para 

fiscalizar as obras públicas, com o fim de acabar com “estelionato eleitoral” realizado por alguns de seus pares. 

Retomando, finalizou reiterando a necessidade dos conselhos e da atuação da população. 
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             Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA: 26/08/2019 SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME ESPECIAL 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO E OUTROS 

PROJETO DE EMENDA À LOM Nº 02/19 - Promove alterações na Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa. 
 

VOTAÇÃO NOMINAL –22 SIM – APROVADO 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

PROJETO DE LEI Nº 187/19 - Denomina de Doutor ENNY LUIZ FACHIN, a Rua nº 09 do Loteamento Jardim Boreal 

2, situado na Vila Borato, Bairro Piriquitos, nesta cidade. 
 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 

 

DO VEREADOR DIVO 

PROJETO DE LEI Nº 241/19 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor FRANCISCO 

EMANUEL DE ALMEIDA. 
 

VOTAÇÃO NOMINAL - 22 SIM – APROVADO 

 

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

PROJETO DE LEI Nº 244/19 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor FERNANDO CESAR 

RIBEIRO. 
 

VOTAÇÃO NOMINAL –22 SIM – APROVADO 

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

PROJETO DE LEI Nº 247/19 - Denomina de JOÃO HENRIQUE HENNEBERG o corredor sem denominação, no Bairro 

Contorno, nesta cidade. 
 

VOTAÇÃO NOMINAL – SIMBÓLICA – APROVADO 

 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

PROJETO DE LEI Nº 272/19 - Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Dr. SALIM ACRAS. 
 

VOTAÇÃO NOMINAL –22 SIM – APROVADO 
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EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

PROJETO DE LEI Nº 224/19 - Promove alteração na Lei nº 7.328, de 26/09/2003, que dispõe sobre a instalação de 

abrigos padronizados para os usuários de transporte coletivo urbano e rural do Município de Ponta Grossa. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          CFOF    - Favorável 

                          COSPTTMUA - Favorável 
 

RETIRADO PARA VISTAS POR 2 (DOIS) DIAS – VER. GERALDO STOCCO 

 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

PROJETO DE LEI Nº 262/19 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao General de Brigada MÁRCIO 

DE SOUZA NUNES RIBEIRO. 

  

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

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

VOTAÇÃO NOMINAL – 21 SIM – APROVADO 

 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

PROJETO DE LEI Nº 265/19 - Concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Sra. INDIANARA PRESTES 

MATTAR MILLÉO. 

  

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

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

VOTAÇÃO NOMINAL –19 SIM – APROVADO 

 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

PROJETO DE LEI Nº 270/19 - Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à MISSIONÁRIA ROSA 

PAPHALA. 

  

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

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

VOTAÇÃO NOMINAL –21 SIM – APROVADO 

 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

PROJETO DE LEI Nº 273/19 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor AGENOR SUZANO 

DOS REIS. 

  

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

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

VOTAÇÃO NOMINAL –21 SIM – APROVADO 
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EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 485/19 – Dirigida a Isabel Meister, pela ação louvável de plantio de 400 árvores nesta cidade. 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

MOÇÃO DE APELO Nº 486/19 – Dirigida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Unidade Ponta Grossa, para 

que seja solucionado com urgência a entrega de correspondências nos seguintes bairros: Roma, Athenas, Itapoá, Buenos 

Aires, Califórnia. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 487/19 – Dirigida à Engenheira Agrônoma Isabel Meister, funcionária pública lotada na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo trabalho sério e eficiente que realiza, dedicando boa parte de sua vida a 

tornar nossa cidade mais arborizada. 

 

 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 488/19 – Dirigida à estudante Juliana Tech, pelo seu esforço e dedicação para alcançar a 

aprovação em primeiro lugar geral em medicina, do Vestibular de Inverno da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) atingindo a pontuação máxima na redação. 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 489/19 – Dirigida à Isabel Meister, a mulher que plantou 400  árvores no Parque Ambiental. 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 490/19 – Dirigida ao Projeto Antares, na representação da Presidente da Associação Antares, 

Milane Fadel Barbur, da Pedagoga Responsável Fabiane Somer e sua equipe de professores e auxiliares, congragulando-

os pelo trabalho encantador realizado com os adolescentes nesta nobre cidade. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

MOÇÃO DE APELO Nº 491/19 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Ary Fernando Guimarães Lovato, Secretário 

Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Ponta Grossa, para que intensifique a atuação da segurança pública na Rua 

Tenente Hinon Silva, localizada no Centro de Ponta Grossa, uma vez que o local possui grande circulação de pessoas e 

encontra-se tomado por usuários de drogas que utilizam o espaço para uso e tráfico à luz do dia, segundo denúncias, 

causando insegurança para os munícipes que freqüentam o local, aos comerciantes que ali estão instalados e aos moradores 

que ali residem. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 492/19 – Dirigida ao Ilustríssimo Senhor Professor Me. Marcos Filipe Zandonai, pelo 

exemplar desenvolvimento de suas atividades ligadas às áreas de divulgação científica e lingüistica aplicada. 

 
MOÇÕES APROVADAS 

 

INDICAÇÕES 

 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 2467/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando melhorias na Rua Quatorze Bis, com operação tapa buraco em frente ao imóvel 

nº 404, Bairro Cará-Cará. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 2468/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a construção de uma travessia elevada (lombada) na Avenida Anita Garibaldi, 

nº 150, localizada no Bairro Nova Rússia, em frente ao Colégio Estadual Presidente Kennedy. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 
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INDICAÇÃO Nº 2471/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Paranavaí, Vila Joquey Club, 

Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2472/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Felix Pacheco, Bairro Uvaranas.  

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2473/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Jaguaraíva, Vila Joquey Club, 

Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2474/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Carneiro Ribeiro, no trecho 

pavimentado, Vila Joquey Club, Bairro Uvaranas. 

 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2475/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Luiz Guimarães, Vila Joquey 

Club, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2476/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Raposo Tavares, Vila Joquey 

Club, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2477/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Ferreira de Araújo, Vila Joquey 

Club, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2478/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua José Carlos Rodrigues, Vila 

Joquey Club, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2479/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Ucrânia, Vila Joquey Club, 

Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2480/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Brasília, Vila Joquey Club, 

Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2481/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Abraão Glasser, Vila Joquey 

Club, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2482/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Assaí, Vila Joquey Club, Bairro 

Uvaranas. 

 DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2483/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Pinheiro Chagas, Vila Joquey 

Club, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 
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INDICAÇÃO Nº 2484/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Sérgio Pacini, Vila Joquey Club, 

Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2485/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e cascalhamento da Rua Ferreira de Araújo, a 

partir da Rua Carneiro Ribeiro, Vila Joquey Club. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2486/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Tobias Barreto, Vila Joquey 

Club, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2487/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Santa Mariana, Vila Joquey 

Club, Bairro Uvaranas. 

 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2488/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e cascalhamento da Rua Xavier Pinheiro a partir 

da Rua Felix Pacheco, Vila Joquey Club. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2489/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e cascalhamento na Rua Felix Pacheco a partir da 

Rua Campos Vergueiro até a Rua Guia Lopes, Vila Joquey Club 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2490/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e cascalhamento da Rua Guia Lopes a partir da 

Rua Felix Pacheco, Vila Joquey Club. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2491/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos na tampa da boca de lobo localizada na Rua Irmã Aparecida Andrés, 

próximo ao nº 92, Colônia Dona Luiza, Bairro Oficinas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2492/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos na tampa da boca de lobo localizada na Rua Irmã Aparecida Andrés, 

esquina com a Rua José Epaminondas de Almeida, Colônia Dona Luiza, Bairro Oficinas. 

DO VEREADOR DIVO 

INDICAÇÃO Nº 2493/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando recapeamento de asfalto na Rua Padre João Antonio, em frente ao Colégio 

Estadual Polivalente, no Bairro Órfãs. 

DO VEREADOR DIVO 

INDICAÇÃO Nº 2494/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando recapeamento de asfalto na Rua Teixeira de Freitas na Vila Cristina, Bairro 

Nova Rússia. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2495/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco na Rua Major Gabriel Mena Barreto, no 

trecho compreendido entre as Ruas Joaquim de Paula Xavier e Antônio Moro, Bairro Estrela. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2496/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco na Rua Carlos Osternack, no trecho 

compreendido entre as Ruas Coronel Dulcídio e Sant´Ana, Centro. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
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INDICAÇÃO Nº 2497/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco na Rua Andrade Neves, no trecho 

compreendido entre as Ruas Vicente Espósito e Nilton Sales Rosa, Bairro Uvaranas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2498/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco na Rua Félix Pacheco, no trecho 

compreendido entre as Ruas Visconde de Bom Retiro e José Carlos Rodrigues, Bairro Uvaranas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2499/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco no cruzamento das Ruas dos Operários e 

Júlio Diniz, Bairro Olarias. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2500/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a aplicação de pavimentação primária sustentável (fresado) e ou patrolamento e 

cascalhamento ao longo da Rua José Machado de Oliveira, Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2501/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a aplicação de pavimentação primária sustentável (fresado) e ou patrolamento e 

cascalhamento ao longo da Rua São Jorge, Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2502/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua Nova Londrina, nas proximidades 

do nº 24, Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2503/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos na tampa da boca de lobo localizada na Avenida Lions Club de Ponta 

Grossa, esquina com a Rua Durval Wolff, Jardim Santana do Sabará, Bairro Chapada. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2504/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a repintura da lombada localizada na Rua Professor Sezínio Malherbi, próximo 

ao nº 442, Jardim Santana do Sabará, Bairro Chapada. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2505/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a repintura da lombada localizada na Avenida Rotary Club de Ponta Grossa, 

próximo ao nº 830, Jardim Santana do Sabará, Bairro Chapada. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2506/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua Estanislau Anastácio Piekarski, em 

frente ao nº 153, Bairro Estrela. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2507/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Avenida União Panamericana, entre as 

Ruas Francisco Rosas e Nestor de Castro, Bairro Oficinas. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2508/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a aplicação de pavimentação primária sustentável (fresado) e ou patrolamento e 

cascalhamento na Rua Ibaiti, no trecho compreendido entre a Avenida Visconde de Taunay e Sebastião Paraná, Bairro 

Ronda. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2509/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua Francisco Rizental, no trecho 

compreendido entre as Ruas Coronel Alcebíades de Miranda e Paulo Wagnitiz, na lateral da Escola Municipal Prefeito 

José Bonifácio Guimarães Vilela, Bairro Boa Vista. 
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DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2510/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa-buraco na Rua Acylino Pinto de Carvalho, no 

trecho compreendido entre as Ruas Francisco Rizental e Francisco Ferreira, Bairro Boa Vista. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2511/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

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

Silveira Godoi Gomes, no trecho compreendido da Rua Paulo Wagnitz até o fim de sua extensão, Bairro Boa Vista. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2512/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

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

entre a Rua José Pedro Silveira Godoi Gomes até o fim de sua extensão, Bairro Boa Vista. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2513/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua José Pedro Silveira Godoi Gomes, 

no trecho compreendido entre as Ruas Paulo Wagnitiz e Coronel Alcebíades de Miranda, Bairro Boa Vista.  

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2514/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

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

Silveira Godoi Gomes, no trecho compreendido entre as Ruas Coronel Alcebíades de Miranda e Ernani Pilatti, Bairro Boa 

Vista. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2515/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua João Ditzel, na altura do nº 262, 

Bairro Boa Vista. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2516/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco no encontro das Ruas Maria Noel Silva e 

Luis Oliveira e Silva, Bairro Boa Vista. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2517/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos na tampa da boca de lobo localizada na Rua Luís Oliveira e Silva, ao 

lado da linha do trem, Bairro Boa Vista. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2518/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco no cruzamento das Ruas Dezenove de 

Dezembro e Tiradentes, Centro. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2518/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco no cruzamento das Ruas Dezenove de 

Dezembro e Tiradentes, Centro. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 2519/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua Fagundes Varela, no trecho 

compreendido entre as Ruas Catão Monclaro e Casemiro de Abreu, Bairro Neves. 

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 2520/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e colocação de fresado no final da Rua Centenário do Sul, no 

trecho não pavimentado, partindo da confluência com a Rua Marcílio Dias, Bairro Boa Vista. 

INDICAÇÕES APROVADAS 
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 26 de agosto de 2.019. 

 

 

 

        Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                                       Ver. JOÃO FLORENAL DA SILVA 

  Presidente                                                               1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FLORENAL: Louvou a inauguração no dia 25/08/2019 da sede de Associação de Ex-militares 

do Exército Brasileiro no 13 BIB, retratando seu orgulho por ter feito parte do Exército Brasileiro. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Ressaltou o trabalho de fiscalização realizado pela Câmara dos Vereadores 

e agradeceu pela participação dos parlamentares na CEI do Natal e mencionou a pretensão de reuni-los para 

realizar requerimentos de informação. Mencionou a necessidade de levantar informações relativas à despesas de 

Natal e ressaltou que deve haver zelo com o erário público. Mencionou o projeto de criação de “imposto” para 

os motoristas de aplicativo (UBER), ressaltando a impossibilidade de tal projeto e fez apelo para que os demais 

vereadores não apoiassem a proposta apresentada pelo Prefeito Marcelo Rangel, considerando o projeto 

“desonesto”. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Retomou o ponto mencionado pelo Vereador Pietro Arnaud quanto 

ao projeto de regulamentação do serviço de motoristas de aplicativo. Cedeu a palavra ao Vereador Felipe Passos, 

que respondeu às críticas do Vereador Paulo Balansin realizadas em Comunicação Parlamentar e questionou o 

mesmo quanto a falta de equipamentos em escolas (computadores, impressoras, livros, materiais de limpeza, 

etc.), continuou, respondendo ao Vereador Geraldo Stocco que deve se preocupar com os trabalhos na Câmara 

ao invés de se dirigir ao Ministério Público todo mês. 

VEREADOR VALTÃO: Parebenizou os coordenadores da UMB – União Municipalista Brasileira pela 

realização da 13ª edição do Leilão Fest, tendo o evento beneficiado 9 (nove) instituições. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Reforçou sua denúncia quanto à falta de vacinas no município 

de Ponta Grossa, mencionando que as referidas vacinas são de competência do Governo Estadual de 

disponibilizarem aos municípios. Criticou novamente o projeto de lei referente à tributação do serviço de 

motoristas de aplicativo, considerando-o “um absurdo”, mencionou que tais aplicativos fazem parte do cotidiano 

da população e que muitos taxistas migraram para os aplicativos. Encerrou mencionando que apenas em Ponta 

Grossa não tem vacina BCG, sendo que os demais municípios da região têm em estoque. 

GRAVAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA NÃO ESTÁ COMPLETA NO SITE DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtRe

uniao=26/08/2019&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/08/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/08/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
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INTEIRO TEOR DA ATA: ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE AGOSTO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE. (XVII LEGISLATURA) 

                Aos vinte e seis 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 Magno Zanellato, presentes os Vereadores Celso 

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

Oliveira, Geraldo Stocco,  Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Paulo Balansin, Pietro 

Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, Rogério Mioduski, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de 

Souza - Valtão. À hora regimental o Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos do dia, colocando em 

discussão e votação as Atas das sessões ordinária e extraordinária anteriormente realizadas, as quais foram 

aprovadas sem restrições. O Senhor Presidente abriu espaço para proceder entrega da moção da Moção de 

Aplauso nº 331/19, de lavra do Vereador Walter José de Souza - Valtão, dirigida ao aluno Everton Kostin, por 

ter alcançado o 1º lugar na XXXV Maratona Intelectual dos Jogos Estudantis Municipais e toda a equipe da 

Escola Municipal Professora Maria Elvira Justus Schimidt. Nesta oportunidade o autor da propositura registrou 

suas considerações, convidando os familiares a acompanharem a entrega da referida moção ao homenageado, 

acompanhado dos membros da Mesa Executiva e demais vereadores presentes. Em seguida foi procedida, pelo 

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

do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Of. nº 1611/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

447/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1630/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 440/19, 

de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1631/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 443/19, de 

autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1632/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 445/19, de autoria 

do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1633/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 442/19, de autoria da 

Vereadora Professora Rose. Of. nº 1637/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 448/19, de autoria do 

Vereador Eduardo Kalinoski. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 291/19, denomina 

de AGOSTINHO SOLDA a Rua nº 18, do Loteamento Jardim Porto Feliz, no Bairro Contorno, nesta cidade. 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO - Projeto de Lei nº 292/19, destina a obrigatoriedade da adoção de 

treinamento em primeiros socorros a profissionais da rede escolar em todo o Município de Ponta Grossa, cria o 

Selo Lucas Begalli Zamora e dá outras providências. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto 

de Lei nº 293/19, declara a Utilidade Pública Municipal a GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL - GERAR, com sede nesta cidade. DO VEREADOR ROGÉRIO 

MIODUSKI - Projeto de Lei nº 294/19, denomina de SEBASTIÃO ANTUNES DE ALMEIDA, a via publica 

municipal que menciona. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Projeto de Lei nº 295/19, denomina de 

Professora GILCE NARA HANISH FANCHIN a Rua "7", do Loteamento Jardim Imperial, Bairro Cará-Cará, 

nesta cidade. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Projeto de Lei nº 296/19, dispõe sobre a obrigatoriedade de 

exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, peças teatrais e sessões de cinema no Município 

de Ponta Grossa. Projeto de Lei nº 297/19, inclui no Calendário de Eventos do Município, a semana "Um Axé 

Para Vida", a ser comemorada na segunda semana do mês de novembro de cada ano. DO VEREADOR 

ROGÉRIO MIODUSKI - Projeto de Lei nº 298/19, denomina de JOSÉ GERALDO JUBAT a via pública 

municipal que menciona. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Moção de Aplauso nº 493/19, 

dirigida a "Gerência de Epidemiologia de Ponta Grossa", pelos relevantes serviços prestados a nossa população, 

fato este que o faz merecedor de admiração e apreço do Poder Legislativo Municipal.  DA VEREADORA 

PROFESSORA ROSE - Moção de Aplauso nº 494/19, dirigida ao abalizado servidor público municipal Divonzir 

Quennehen da Silva, pelo lançamento do Livro "Cultura Organizazcional: Reflexões sobre o Processo de 

Administração Participativa", publicado pela Editora Texto e Contexto. DO VEREADOR DIVO - Moção de 

Aplauso nº 495/19, dirigida à Dra. Elaine Maria Pandel Médica Otorrinalingologista, pelo excelente trabalho 

realizado no Hospital da Criança. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Aplauso nº 

496/19, dirigida ao Sr. DAISAKU IKEDA, Presidente da Soka Gakkai Internacional - SGI, pela passagem de 



 

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

 

59 anos de sua primeira visita ao Brasil, a ser comemorado em 19 de outubro de 2.019. DO VEREADOR 

FLORENAL SILVA - Moção de Apelo nº 497/19, dirigida ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a 

realização de estudos e posterior implantação do Portal do Turismo, a ser construído na região de Uvaranas, 

preferencialmente no acesso ao Distrito de Itaiacoca. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Moção de 

Apelo nº nº 498/19, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, 

para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, estudos objetivando a compra imediata 

de fralda geriátrica para os pacientes cadastrados junto as Unidades de Saúde do Município, nesta cidade. DO 

VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de Aplauso nº 499/19, dirigida a Expo&Flor, pelo plantio de 200 

árvores em escolas de Ponta Grossa em 2019 e pelas 3000 mudas já plantadas desde 1997. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 500/19, dirigida à Igreja Evangélica Cristianismo 

Decidido, pelo seu aniversário de 86 anos comemorado no mês de agosto de 2.019, situada à Rua Riachuelo, 

693, Centro, que se faz representada pelo seu Presidente PASTOR JACSON IRIO ANDRIOLI. DAS 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS - Ofício, informando haver indicado na data do dia 21 de agosto próximo 

passado, o Vereador Pietro Arnaud para assumir a liderança da oposição, em substituição ao Vereador Magno 

Zanellato. AINDA DAS LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS - Ofício, indicando os nomes dos vereadores que 

passam a compor a Comissão Especial de Investigação instituída sob Requerimento nº 478/19, com a finalidade 

de investigar o cumprimento de cláusulas contratuais que vigoraram e que estão em virgor e respectiva legislação 

aplicável à concessão dos serviços públicos de saneamento e esgotos. A referida Comissão Especial de 

Investigação será composta pelos seguintes Vereadores: JORGE DA FARMÁCIA, CELSO CIESLAK, 

GERALDO STOCCO, DIVO E RUDOLF POLACO. DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO - 

Requerimento, solicitando para que seja justificada sua ausência na presente sessão (26/08/2019), por motivo de 

reunião parlamentar em Curitiba. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o referido requerimento. Finda 

a leitura do Expediente, o Senhor Presidente anunciou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR 

PAULO BALANSIN, em inscrição preferencial: Para criticar e exigir respeito de parte do Vereador Felipe 

Passos, entendendo que o mesmo não está agindo com ética, ultrapassando os limites ao fato de estar invocando 

para si as obras realizadas junto a Escola localizada no Jardim Ouro Verde, bem como a pavimentação de vias 

daquela região através de pavimentação primária sustentável, denominada de fresado. Em aparte a Vereadora 

Professora Rose cumprimentou o orador dizendo ser sabedora de sua luta, o qual interveio junto a escola do 

Jardim Ouro Verde, assim também o parabenizando por toda a sua caminhada como Parlamentar. Jorge da 

Farmácia, também somando às palavras, disse que nunca teria moral em intervir junto ao referido bairro, 

considerando a atuação do Vereador Paulo Balansin, fazendo também seu o desabafo do mesmo. Ainda em 

apartes, se manifestaram os Vereadores Divo, ressaltando o trabalho desenvolvido por Paulo Balansin, dizendo 

que a comunidade do Jardim Ouro Verde saberá reconhecer seus trabalhos dirigidos àquela região. Disse ainda 

que se for pegar carona na atuação de outros vereadores desta Casa, solicitará renúncia de seu mandato. Relatou 

haver comparecido na Vila Romana onde levou em consideração, tendo falado às pessoas daquela região que 

seu representante é o Vereador Rogério Mioduski. Colocou-se à disposição para assim também comentar junto 

a comunidade do Jardim Ouro Verde, quanto a atuação do orador como seu representante nesta Casa. Valtão, a 

afirmar que na sua experiência como vereador, dizendo que toda a eleição é assim, onde fica chateado quando 

as pessoas vão no reduto de outro vereador se intitulando como o "pai da criança", na ocasião em que são 

atendidas demandas, lembrando que em Guaragi, após haverem acertado que a máquina somente iria em agosto 

no mesmo para proceder trabalho  até o próprio prefeito municipal esteve presente junto com o Vereador Celso 

Cieslak, ocasião em que comunicou sobre dois representantes daquela região, Celso e Milla, e, recentemente, se 

manifestaram o Vereador Felipe Passos e Ex-Vereador Careca, considerando algo normal, onde até as eleições 

tende a piorar, porém quem irá julgar é a população. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para registrar seu 

agradecimento aos Vereadores da oposição por haverem escolhido sua pessoa por um período para representar 

a liderança nesta Casa, destacando que a mesma desempenha papel importante. Disse que de forma alguma 

deseja pressionar o governo municipal, mas realizar uma fiscalização com responsabilidade. Comentou 

requerimento de informações encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, confirmando que está sem contratação 

de empresa de limpeza para o paço municipal, gerando insalubridade tanto para os servidores quanto aos 

cidadãos que utilizam da praça de atendimento e outros órgãos do município, havendo denunciado ao Ministério 



 

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

 

Público do Trabalho, para que abra investigações, uma vez que os mesmos são celetistas. Lembrou que semana 

passada divulgou quanto as diárias solicitadas pelo Senhor Prefeito Municipal, considerando a importância do 

Poder Executivo em realizar regulamentação aos moldes do que foi criado nesta Casa de Leis, comentando sobre 

valor dispendioso para tal, relatando a viagem do mandatário à Argentina, gastando quatro mil e quinhentos reais 

a título de diária, além da publicação no portal da transparência de diária utilizada pela Secretária de Assistência 

Social, no valor de quinze mil, setecentos e cinqüenta reais para ir à Alemanha, entendendo serem coisas que 

necessitam de prestação de contas. Outra informação, onde recebeu idosos em seu gabinete reclamando quanto 

a piscina do idoso estar fria, onde em contato e informações solicitadas, recebeu que estava em dia sua 

manutenção, porém no Grupo de Whats Zapp do Sassá, o mesmo desmentiu. Porém percebeu que na sexta feira 

a assessoria de imprensa do Município encaminhou nota dando conta que um dos equipamentos não estariam 

funcionando. Assim, com base nessa informação e outros requerimentos, tem prova que houve resposta ou 

inadequada, ou com ausência de informações ou faltando com a verdade. Nesse sentido, acredita que dará 

cassação do Senhor Prerfeito Municipal Marcelo Rangel, dirigindo-se ao mesmo, dizendo que "pare de 

brincadeira", considerando que não pode responder ofícios de forma diferente da realidade. Finalizou registrando 

suas considerações quanto a CEI que está investigando possível desvio de combustíveis, destacando que 

investiga o Governo do PSDB que é de Marcelo Rangel, em cuja sigla o Vereador Felipe Passos é presidente, 

onde esteve solicitando votos para Beto Richa, ao Marcelo Richa, e esteve, conhecendo sobre a honestidade do 

Presidente da mesma, Vereador Geraldo Stocco, entendendo que não pode ser acusado de receber dinheiro para 

deixar de investigar, uma vez que é o autor da abertura de tal investigação. Entende que está incomodando o 

pessoal do PSDB, pelo fato de estar investigando. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Nas presenças 

das visitantes, Adriele, Estela e Danielli, comentou sobre a denúncia que chegou em suas mãos, de que em Ponta 

Grossa não 

tem vacina BCG, onde está realizando pesquisa para saber o que houve, não estando acusando a Secretaria 

Municipal e de Estado de Saúde, também não podendo jogar a culpa no Governo Federal, porém precisa saber 

o que de fato aconteceu, citando que a prefeitura acaba sendo de qualquer maneira coadjuvante porque não 

poderia deixar faltar esse insumo na cidade. Relatou episódio de uma mãe que levou sua filha para ser vacinada 

no Hospital da Criança por mais de uma vez, tendo sido informada pela servidora, para retornar na próxima 

semana, empurrado o problema para a Secretaria Municipal de Saúde, dizendo ser problema de gestão, quando 

não se tinha vacinas em estoque. Deseja resposta rápida da Secretária Ângela e seu representante Del Gobbo 

para poder tranqüilizar ou alarmar mais ainda a população, considerando o direito das crianças recém nascidas 

em receber a vacina BCG. Entende que se a Prefeitura Municipal tivesse responsabilidade, teria feito compra 

emergencial da vacina, propondo para que assim venha a proceder, autorizando a compra em caráter 

emergencial. VEREADOR GERALDO STOCCO: Solidarizou-se ao pronunciamento do Vereador George Luiz 

de Oliveira, dizendo que a luta pela vacina BCG também será desta Casa de Leis. Comentou atitude do Vereador 

Felipe Passos durante o Pequeno Expediente da sessão anterior, onde sugeriu que este vereador estaria recebendo 

incentivo financeiro para encerrar a Comissão Especial de Investigação sobre os combustíveis do Município, ou 

talvez pelo fato de não ouvir a Senhora Vilma, que se encontra presa na cidade de Foz do Iguaçu, convidando 

nesse sentido a todos para, dia três de setembro, às quinze horas poderem estar no Plenário a fim de realizarem 

vídeo-conferência com a mesma, atendendo pedido feito pela comissão em questão. Citou que o que vem 

procedendo o Vereador Felipe Passos é picuinha, desejando a presidência ou relatoria desta comissão. 

Considerando irresponsável a manifestação daquele vereador, disse que o mesmo terá que se explicar, havendo 

lavrado Boletim de Ocorrência para que venha a ser investigado e verificado se sua pessoa está recebendo 

incentivo financeiro. Disse que não irá admitir ser acusado por pessoa sem responsabilidade, tentando sujar o 

nome de sua família. Sgt. Guiarone Júnior, em aparte, cobrou pedido no sentido de ser elaborado ofício ao 

Tribunal de Contas, solicitando desde dois mil e quinze todas as prestações de contas realizadas pelo Município 

com relação aos combustíveis, para que toda a população possa assim ficar sabendo. VEREADOR EDUARDO 

KALINOSKI: Parabenizou, informando que esteve no fim de semana na região de Olarias, destacando a eleição 

para presidente da Associação de Moradores concorrendo duas chapas, acabando saindo vencedora a Chapa dois, 

na pessoa de Luziana Stoli, desejando sucesso, cumprimentando ao concorrente Emerson, pela coragem de 

colocar o nome à disposição, assim como a todos os membros das duas chapas. Referendou comentários de Paulo 
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Balansin e Valtão, dizendo que a tendência é só piorar em situações nas quais requerem o direito de ser o pai da 

criança. Disse que quando as coisas acontecem, todos querem mostrar a cara. Vê de extrema importância a figura 

do Presidente de Bairro, por outro lado, as ações em atendimentos de demandas pelo Poder Executivo é para 

quem promove benfeitorias junto a população, tendo observado em grupos de whatts zapp pessoas do alto escalão 

do governo dirigindo atendimento, por saber que irão ser publicados em redes sociais a solução de pedidos, 

quando muitas vezes o vereador que no seu dia a dia traz para esta Casa suas proposições e acabam não sendo 

atendidos. Quanto aos comentários do Vereador Paulo Balansin, quanto a um "surfar na onda de outro", chegou 

a patamar que até prefere e pede para vereador mais próximo ao Senhor Prefeito realizar solicitações, dizendo 

que às vezes sua comunidade acaba não sendo atendida por não ser puxa saco do prefeito. Falou a respeito da 

obra da unidade de saúde de Olarias estar paralisada, onde consultas a quem deve marcar, são comparadas com 

a espera na iniciativa privada, entendendo que se assim for, deve ser privatizada a saúde. VEREADOR 

RICARDO ZAMPIERI: Para fazer referências à causa do meio ambiente, levando-se em consideração estar em 

voga as preocupações quanto às queimadas e desmatamento da Floresta Amazônica, lembrando das lutas de 

vereadores desta Casa, como Pietro Arnaud e Rudolf Polaco que apresentaram projetos com vistas à proteção do 

ecossistema. Destacou que antes de criticar algo, tem que procurar o que já propiciaram nesse sentido, em âmbito 

regional. Comentou sobre denúncias dos últimos meses que tem se intensificado, quanto a questões de obras 

públicas, onde precisam agir quanto a fiscalização, referendando a CPI DAS ROTATÓRIAS, onde sua pessoa 

será chamada a contribuir com as investigações. Ilustrou a rotatória construída no Município de Reserva, 

preparada para passagem de ônibus e rebaixamento de meio fio, ao valor de quarenta e quatro mil reais, tendo 

sido questionado ao prefeito daquela cidade, quanto ao valor gasto em Ponta Grossa para obra nesse sentido 

ocasião em que o mesmo comentou que daria para ser realizado por valor menor ainda. Assim, está protocolando 

projeto, onde espera aprovação dos demais pares, no sentido de que a população possa participar mais desse 

processo de licitação, após prévio anúncio da realização de obras, ocasião em que estará propondo que cada 

intenção de nova obra volumosa, que ultrapasse a cifra de cem mil reais, seja realizada audiência pública no 

local, com participação da sociedade, através de sugestões a serem apresentadas para incorporar ao projeto, 

através de eleição de conselho. Manifestando-se em aparte, o Vereador Walter José de Souza - Valtão, o 

parabenizou pela idéia, entendendo que na mesma ficaria estipulado prazo de entrega, origem do recurso, onde 

a cidade poderá participar, com registro em Ata, sendo uma maneira de combater o estelionato eleitoral que está 

cada vez mais forte. Concluída a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME 

ESPECIAL, EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE EMENDA À LOM Nº 02/19 (Vereador Vinícius 

Camargo), promove alterações na Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa: 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, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, 

Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza 

- Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Magno Zanellato. EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 187/19 (Vereador Magno Zanellato), denomina de Doutor ENNY LUIZ 

FACHIN, a Rua nº 09 do Loteamento Jardim Boreal 2, situado na Vila Borato, Bairro Piriquitos, nesta cidade: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 241/19 (Vereador Divo), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta 

Grossa ao Doutor FRANCISCO EMANUEL DE ALMEIDA: 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, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, 

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

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Magno Zanellato. PROJETO DE LEI Nº 244/19 

(Vereador Rogério Mioduski), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta grossa ao Senhor FERNANDO 

CESAR RIBEIRO: 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, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, 
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Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador 

Magno Zanellato. PROJETO DE LEI Nº 247/19 (Vereador Vinícius Camargo), denomina de JOÃO HENRIQUE 

HENNEBERG o corredor sem denominação, no Bairro Contorno, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE 

LEI Nº 272/19 (Vereador Celso Cieslak), concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Dr. SALIM 

ACRAS: 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, Paulo Balasin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, 

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

Magno Zanellato. O Senhor Presidente deu a conhecer aos demais pares quanto a composição da CEI DAS 

FESTAS NATALINAS, instituída através do Requerimento nº 454/19: Vereadores Pietro Arnaud, George Luiz 

de Oliveira, Sgt. Guiarone Júnior, Celso Cieslak e Geraldo Stocco, não havendo objeções dos demais pares 

quanto a sua composição. Solicitando questão de ordem, o Vereador Jorge da Farmácia solicitou licença para se 

ausentar a fim de participar de reunião junto a ACIPG, tendo seu pedido aprovado pelos demais pares. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 224/19 (Vereador Rudolf Polaco), promove alteração na Lei 

nº 7.328, de 26/09/2003, que dispõe sobre a instalação de abrigos padronizados para os usuários de transporte 

coletivo urbano e rural do Município de Ponta Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, por dois dias, a pedido do 

Vereador Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI Nº 262/19 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), concede Título de 

cidadão Honorário de Ponta Grossa ao General de Brigada MÁRCIO DE SOUZA NUNES RIBEIRO: 

APROVADO, nos termos da 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, Sgt. Guairone Júnior, 

Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Florenal Silva, Dr. Zeca, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - 

Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Jorge da Farmácia e Magno 

Zanellato. PROJETO DE LEI Nº 265/19 (Vereador Eduardo Kalinoski), concede Título de Cidadã Benemérita 

de Ponta Grossa à Sra. INDIANARA PRESTES MATTAR MILLÉO: APROVADO, nos termos da 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, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Florenal Silva, Dr. Zeca, 

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

Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Jorge da Farmácia, Magno Zanellato e George Luiz de Oliveira, o qual requereu nesta oportunidade, 

tendo sido aprovado seu pedido, em função de estar prestando atendimento de ordem parlamentar fora do recinto 

do Plenário. PROJETO DE LEI Nº 270/19 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), concede Título de Cidadã 

Honorária de Ponta Grossa à MISSIONÁRIA ROSA PAPHALA: APROVADO, nos termos da 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, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), 

Florenal Silva, Dr. Zeca, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, 

Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Jorge da Farmácia e Magno Zanellato. PROJETO DE LEI Nº 273/19 (Vereador 

Paulo Balansin), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor AGENOR SUZANO DOS 

REIS: 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, Dr. Zeca, Paulo Balansin, Pietro 

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

de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Jorge da Farmácia e 

Magno Zanellato. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 485, 490/19, do Vereador 

Magno Zanellato; 486, 489/19, do Vereador Rudolf Polaco; 487/19, da Vereadora Professora Rose; 488/19, do 
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Vereador Geraldo Stocco; 491/19, do Vereador Ricardo Zampieri; 492/19, do Vereador Pietro Arnaud e 

Indicações nºs 2467/19, do Vereador Jorge da Farmácia; 2468/19, do Vereador Pietro Arnaud; 2471, 2472, 2473, 

2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490/19, do 

Vereador Florenal Silva; 2491, 2492/19, da Vereadora Professora Rose; 2493, 2494/19, do Vereador Divo; 2495, 

2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 

2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519/19, da Vereadora Professora Rose; 2520/19, do Vereador Jairton da 

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

VEREADOR FLORENAL SILVA: Para relatar sobre sua participação, juntamente com o Vereador Pastor 

Ezequiel da inauguração da primeira sede de ex-militares no Quartel do 13 BIB, ressaltando o fato do Coronel 

Marques, estar deixando o comando em novembro, com a vinda de Coronel Jauro, de nossa cidade, o qual cedeu 

espaço para a construção da referida associação, considerando um marco na cidade de Ponta Grossa. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para ressaltar o trabalho de fiscalização que está realizando no Município, 

quanto aos contratos da Administração Municipal, agradecendo aos Vereadores que irão participar da CEI DAS 

FESTAS NATALINAS, onde teve preenchimento das vagas em razão da notícia da CEI DA SANEPAR, que é 

fluxo grande de parlamentares que desejam participar dessa discussão. Disse que pretende reunir ainda essa 

semana os vereadores componentes para em primeiro momento realizar documentos para dar início aos 

trabalhos, lembrando informação divulgada no blog do Johny, quanto a secretário que teria solicitado valores 

para patrocínio que precisam ser investigados e ainda notícias que recebeu quanto aos bastidores, dando conta 

que o Senhor Prefeito Marcelo Rangel realizou grande festa nesse sentido, e situações que o deixou preocupados 

quanto a segurança, levando-se em conta pessoas que se machucaram na explosão de fogos de artifícios e ainda 

quanto aos valores elevados para tal. Registrou que na segunda-feira terão dois projetos polêmicos, a situação 

do projeto propondo a regulamentação do UBER, encaminhado pelo Senhor Prefeito, onde pretende taxar com 

um, virgula trinta e três por cento o Valor de Referência, um vírgula zero sete centavos por quilômetro rodado 

ao motorista, entendendo absurdo, considerando importante a inserção na Ordem do Dia, onde da maneira como 

está não irá aprovar, apelando ainda aos demais vereadores. Segundo projeto, as contas do Prefeito Pedro 

Wosgrau, acreditando que não serão inseridas na Ordem do Dia. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: 

Referendando manifestação do Vereador Pietro, quanto ao projeto propondo a regulamentação do UBER, 

convidando os interessados a discutir o assunto para comparecerem em seu gabinete após a sessão, dizendo que 

tem conversado com motoristas, tranqüilizando-os quanto a esse tipo de assunto, crendo que não terão vereadores 

para se indispor contra os mesmos. Passou em aparte ao Vereador Felipe Passos, questionando colocação do 

Vereador Paulo Balansin quanto a vereador que pega onda ao estar atuando um no bairro do outro, colocado ao 

mesmo, dizendo que cada um tem seu "rebanho", onde conquistam seus votos, e, quanto sua relação com a igreja, 

disse que cada um tem sua atuação, sua igreja de contato, trabalhando pelo povo, e em vista disso, quanto aos 

comentários de estar manuseando telefone, disse que na oportunidade estava conversando com uma professora 

do Jardim Ouro Verde, questionando nesse sentido, onde desejaria saber que a escola em questão está bonita por 

fora, porém em seu interior não conta com computador, impressora, xerocadora, wi fi, livros de literaturas, livros 

didáticos, material  de limpeza, onde tem gastado de forma particular com os alunos, afirmando no entanto, que 

não estava presente no bairro em questão bairro em função disso, mas realizando ação junto ao governo 

municipal como operações tapa buraco, conseguindo que se estendesse essa melhoria até a entrada principal. 

Ainda sobre a questão levantada pelo Vereador Geraldo Stocco, quanto a haver realizado boletim de ocorrência, 

protocolado no Ministério Público, acredita ser dever de qualquer cidadão, onde está no MP todo o mês, dizendo 

ao mesmo que se preocupe mais com os trabalhos. VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO: Para 

parabenizar a UMB - União Municipalista Brasileira, pela realização do evento 13º Leitão Fest, na coordenação 

de Sebastião Mendes, Presidente Ubiraci e todos que trabalharam, reunindo quase mil pessoas, sendo nove 

instituições a serem beneficiadas com o evento. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para reforçar a 

denúncia feita no Plenário, tendo verificado que a vacina BCG é de responsabilidade do Governo Estadual, 

porém não tira a competência de gestão do Município que poderia ter tomado outras providências, efetuado uma 

compra emergencial. Lembrou que a vacina evita uma série de doenças, inclusive a tuberculose e tem que ser 

aplicada nos primeiros dias de vida, não tendo em nossa cidade, carecendo de resposta rápida do Senhor Prefeito 

e Secretária de Saúde. Quanto ao projeto propondo a regulamentação do UBER em nossa cidade, deixou claro 
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seu posicionamento, dizendo que faz parte do quotidiano do município tais aplicativos, entendendo que deva ser 

taxado, porém algo próximo a um real, considera um absurdo. Está analisando as emendas apresentadas, dizendo 

que contemplam exatamente o que está falando, destacando que em São Paulo se fala em cobrar em torno de 

vinte a trinta centavos e nem regulamentado foi. Disse que as coisas vão se adaptando, onde muitos taxistas tem 

migrado para o referido sistema. Defende lei protecionista aos motoristas do referido aplicativo, cadastrando-os, 

considerando os que vem de outras cidades. Encerrando, informou que a vacina BCG tem em outros municípios, 

menos em nossa cidade. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando outra para o dia vinte e oito do mês em curso, no horário regimental, informando que a Ordem do 

Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, Primeiro Secretário, 

supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais 

vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte e seis de agosto de dois mil e dezenove.  

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 

 


