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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 28/08/2019 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Murilo Coelho Pires de Almeida  

INICIO DA SESSÃO: 14:11 TERMINO DA SESSÃO: 18:12 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 14:36 17:52 

DANIEL MILLA 14:00 18:12 

DIVO 14:17 17:55 

MINGO 15:45 18:11 

EDUARDO KALINOSKI 14:22 18:12 

PASTOR EZEQUIEL 14:16 17:52 

FELIPE PASSOS 15:50 18:12 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:39 18:05 

GERALDO STOCCO 14:13 18:01 

SARGENTO GUIARONE 14:55 17:55 

JAIRTON DA FARMÁCIA 13:58 17:55 

FLORENAL 13:59 18:02 

JORGE DA FARMÁCIA 15:08 18:03 

DR. ZECA 15:40 16:47        

DR. MAGNO 14:07 17:17 

PAULO BALANSIN Ausência Justificada Ausência Justificada 

PIETRO 14:15 17:59 

RICARDO ZAMPIERE 14:26 17:57 

ROGÉRIO MIODUSKI 14:07 17:50 

PROFESSORA ROSE 13:58 18:12 

RUDOLF POLACO 14:10 18:02 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR Em licença médica Em licença médica 

VINÍCIUS CAMARGO 14:07 17:55 

VALTÃO 14:11 17:55 

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Mencionou a importância de discutir sobre a situação financeira do 

município, relata que recebeu informações que não existe verba, atualmente, para o pagamento de verbas 

salariais dos servidores de Ponta Grossa no mês de setembro. Retomou que não é o momento de discutir sobre 

a tributação de serviço de motoristas de aplicativo e nem de recontratação da SANEPAR. Mencionou que é 

necessário um corte de despesas, diminuição de Secretarias Municipais e de cargos comissionados. Elogiou o 

Vereador Rudolf Polaco quanto ao parecer contrário ao projeto de lei referente à tributação do serviço de 

motoristas de aplicativo. Retomou que o Prefeito Marcelo Rangel deve “tomar atitudes amargas” quanto ao 

orçamento. Cedeu aparte ao Vereador Geraldo Stocco, que agradeceu o elogio, mencionou que se o Prefeito 

Marcelo Rangel “tivesse caráter” ele retiraria o projeto de lei referente à tributação do serviço de motoristas de 

aplicativo. Retomou a palavra, mencionou que Ponta Grossa detém um “nível de inadimplência elevadíssimo” 

e que o Prefeito Marcelo Rangel precisa “tomar medidas amargas” para manter as contas públicas em dia. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Relatou que os munícipes estão insatisfeitos com a 

administração atual, mencionou que “o povo tem memória curta” e que vão esquecer “as imoralidades 

cometidas pela atual administração”. Mencionou que o prefeito Marcelo Rangel “não almeja mais nada” e que 
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deixará saudade, pois o “que está horrível hoje ficará pior”. Criticou a perpetuação dos deputados federais nos 

cargos políticos alegando que “só burro não se elege” com os diversos benefícios financeiros que auferem. 

Mencionou a possibilidade de se ausentar da Câmara de Vereadores futuramente para tratamento de saúde. 

Mencionou que a “cidade de Ponta Grossa está completamente abandonada”, criticou o superfaturamento e o 

trabalho mal realizado na construção da Trincheira do Los Angeles, classificando-a como mero paliativo. 

Relatou que “quem estiver fazendo bobagem no município (...) vai para a cadeia” e que “o cerco está se 

fechando”. 

VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Relatou que o maior problema das finanças do município ocorre na 

área da saúde, mencionando que a Prefeitura injeta 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais) na referida área 

junto às finanças injetadas pelo governo estadual. Mencionou que Ponta Grossa atende uma região de 20 (vinte) 

municípios e retomou que os vereadores devem se mobilizar em busca de uma resposta quanto as finanças 

relativas à área de saúde. Cedeu aparte ao Vereador Geraldo Stocco que mencionou a possibilidade de convidar 

o Superintendente da Regional de Saúde para tratar dessas questões e discutir junto aos vereadores. Retomou 

que o governo estadual deve arcar com suas responsabilidades para desonerar o governo municipal. Cedeu 

aparte ao Vereador Florenal, que relembrou a falta de vacinas no município de Ponta Grossa, e que o Secretário 

Municipal mencionou que não existe previsão de compra desses insumos. Cedeu aparte ao Vereador Magno 

Zanellato que relembrou que o Hospital da Criança “em uma das gestões passadas” era de responsabilidade do 

governo estadual, e, que após a reestruturação, o mesmo passou a ser de competência do governo municipal, 

salientou que é necessária uma movimentação política do Poder Executivo Municipal para tratar dessas 

questões. Retomando a palavra, o Vereador Vinícius Camargo salientou a necessidade de uma ação conjunta 

entre os Poderes Executivo e Legislativo municipais para que a situação da área da saúde seja resolvida. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Mencionou que gostaria de entender quem o Executivo municipal 

consultou para criar o projeto que considera “mequetrefe”, referindo-se à tributação do serviço de motoristas 

de aplicativo. Mencionou que o projeto não mais será votado no dia 02/09/2019 e que o mesmo é um 

“desserviço para a população de Ponta Grossa”. Relatou que o projeto deteve parecer contrário “unânime” pela 

Comissão de Finanças. Relatou que os munícipes estão descontentes com a proposição do referido projeto de 

lei, e que acredita que o projeto será derrubado na Câmara Municipal. Cedeu aparte ao Vereador Daniel Milla 

Fraccaro, que explicou a necessidade de discussão e votação adiantada do projeto de lei, relatando as mais de 

10 (dez) emendas ao mesmo, bem como a pressão de grupos de motoristas de aplicativo e o Sindicato dos 

Taxistas, relatou que o projeto não será votado no dia 02/09/2019, tendo em vista ter recebido nova emenda. 

Retomou relatando que acredita ser a emenda uma manobra do governo municipal para postergar a discussão 

e votação do referido projeto. Requereu que os pareceres da comissão sejam apresentados até segunda feira, 

dia 02/09/2019, para que seja realizada discussão prévia no mesmo dia. Pela ordem, o Vereador Geraldo Stocco 

requereu a paralização da sessão, que foi negada pelo Presidente. Pela ordem, o Vereador Eduardo Kalisnoki 

sugeriu realização de sessão extraordinária para discussão do projeto relativo à tributação do serviço de 

motoristas de aplicativo, o qual foi negada pelo Presidente, tendo em vista a necessidade de convidar os 

interessados para participarem da sessão legislativa. Pela ordem, o Vereador Jorge da Farmácia parabenizou as 

palavras do Presidente e requereu que o Prefeito retirasse o referido projeto de lei. 

VEREADOR FLORENAL: Ainda sobre o projeto de lei referente à tributação do serviço de motoristas de 

aplicativo, criticou sua proposição, bem como a apresentação de emenda nesta sessão, classificando-a como 

“golpe sujo”. Parabenizou a atuação da guarda municipal nas comunidades no bairro de Uvaranas. Lamentou 

a situação das finanças do município, parabenizou a economia de gastos da Câmara Municipal, classificando 

tais gastos como “insignificantes”, mencionou que a inadimplência no pagamento do IPTU se deve à 

insatisfação dos munícipes. Relatou que os vereadores devem “dar a cara para bater” e “ir na residência do 

cidadão”. Cedeu aparte ao Vereador Jorge da Farmácia, que mencionou que as crianças da APAE estão sem 

transporte para irem à escola, relatou a sua indignação quanto ao projeto de lei referente à tributação do serviço 

de motoristas de aplicativo e que sente “uma falta de respeito aos eleitores e às pessoas que estão pagando 

nosso salário”, requereu ao Vereador Rudolf Polaco a retirada da emenda ao projeto. Retomou realizando apelo 

para retirada da emenda apresentada pelo Vereador Rudolf Polaco, líder do partido. 
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VEREADOR DR. MAGNO: Mencionou as queimadas da floresta amazônica, sugerindo uma reflexão, 

independente das convicções políticas, de que “não deixamos de ser brasileiros”, não podendo aceitar que 

países estrangeiros “tirem a soberania de nosso País” para administrar a floresta amazônica. Criticou as palavras 

do Presidente francês Emanuel Macron, chamando-as de uma afronta à soberania nacional. Relatou sua 

preocupação de uma união de forças entre França e Estados Unidos para “tomarem a floresta amazônica”, 

relatando que “norte-americano só pensa em dinheiro”. Notou que não deve ter “direita ou esquerda” mas que 

é uma “questão de território nacional”. Propôs uma corrente para se dirigirem aos deputados federais, em vias 

de proteger “nossa Pátria, nosso Estado” de interferências externas. Pela ordem, o Vereador Rudolf Polaco 

explicou a apresentação da emenda, relatando ser contrário ao projeto de lei referente à tributação do serviço 

de motoristas de aplicativo, explicando que a referida emenda buscava retirar qualquer imposição de tributo ao 

serviço e RETIROU sua emenda do projeto, com fins de votação do mesmo na segunda, 02/09/2019. Pela 

ordem, o Vereador George Luiz de Oliveira solicitou que os demais vereadores retirem suas emendas, e que o 

Executivo Municipal retire o projeto de lei. Em resposta, o Presidente, Vereador Daniel Milla Fraccaro declarou 

que entrou em contato com o Prefeito Marcelo Rangel, e que o mesmo declarou que é necessária a 

regulamentação do serviço de motoristas de aplicativo. Pela ordem, o Vereador George Luiz de Oliveira sugeriu 

novamente que o Presidente, Vereador Daniel Milla Fraccaro, sugerisse ao Prefeito Marcelo Rangel a retirada 

do projeto. Pela ordem, o Vereador Pietro Arnaud retirou a sua emenda ao referido projeto de lei, classificando-

o como “diabólico”. O Vereador Jorge da Farmácia reiterou a necessidade de votação do projeto de lei, pondo-

se a favor do parecer da Comissão de Finanças Públicas, que rejeitou o projeto de lei. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA:28/08/2019 SESSÃO ORDINÁRIA 
 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 
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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 22 VOTOS – APROVADO  

________________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

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

PRESTES MATTAR MILLÉO. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 21 VOTOS – APROVADO  

________________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 22 – 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 21 – APROVADO 

________________________________________________________________________________ 

 
SESSÃO INTERROMPIDA ÀS 16:07 ANTE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE NOTA EMITIDA 

PELO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO PROJETO DE TRIBUTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

MOTORISTAS DE APLICATIVO 

 

SESSÃO REABERTA ÀS 16:39: NOTA OFICIAL A SER EMITIDA NO SITE OFICIAL DA CÂMARA 

DOS VEREADORES. 

 

RETORNO À PAUTA DO DIA ÀS 16:47 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
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DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 167/19 - Institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e dá outras providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          CFOF    - Favorável 

                          COSPTTMUA - Favorável 

                          CSAS     - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 21 - APROVADO 

________________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 234/19 - Altera a Lei nº 4.712, de 27/04/1992. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          CFOF    - Favorável 

                          COSPTTMUA - Favorável 

                          CAPICTMA – Favorável 

 
VOTAÇÃO DO PEDIDO DE VOTAÇÃO NOMINAL DO PEDIDO DE VISTAS PELO VEREADOR GEORGE – APROVADO 

VOTAÇÃO NOMINAL DO PEDIDO DE VISTAS DE 03 (TRÊS) DIAS – 11 CONTRÁRIOS, 8 FAVORÁVEIS – REJEITADO O PEDIDO 

DE VISTAS AO VEREADOR GEORGE 

VOTAÇÃO NOMINAL – 17 FAVORÁVEIS – 4 CONTRÁRIOS - APROVADO 

________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

PROJETO DE LEI Nº 275/19 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor RODRIGO LABIAK 

DA SILVA 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          CECE    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 21 FAVORÁVEIS - APROVADO 
________________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

PROJETO DE LEI Nº 276/19 - Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Pastora SUELEN BRAIDO DA 

SILVA. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          CECE    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 21 FAVORÁVEIS - APROVADO 

________________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
MOÇÕES 

 

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 a faz merecedora 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 Organizacional: Reflexões sobre o Processo de Administração Participativa", publicado 

pela Editora Texto e Contexto. 

DO VEREADOR DIVO 
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MOÇÃO DE APLAUSO Nº 495/19 – Dirigida à Dra. Elaine Maria Prandel, Médica Otorrinolaringologista, 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 59 anos de sua primeira visita ao Brasil, a ser comemorado em 19 e 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 498/19 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira, para que determine aos órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a compra imediata de 

"FRALDA GERIÁTRICA" para 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 1.997. 

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. 

 
MOÇÕES APROVADAS 

 

INDICAÇÕES 

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 2521/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a construção de uma travessia elevada (lombada) na Rua Bonifácio Ribas, 240, 

localizada no Bairro de Uvaranas, em frente a Escola Municipal Prefeito Coronel Claudio Gonçalves Guimarães. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 2522/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a construção de uma travessia elevada (lombada) na Rua Andrade Neves, 124, 

Vila Morumbi, localizada no Bairro Uvaranas, em frente ao Colégio João Ricardo Von Borell Du Vernay. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 2523/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a construção de uma travessia elevada (lombada) na Avenida Monteiro Lobato, 

localizada no Jardim Carvalho, próximo à Escola Municipal Fioravante Slaviero. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2524/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Almirante Barroso, cruzamento 

com a Rua Ana Nery. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2525/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Guerra Junqueira, Neves.  

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2526/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Visconde Inhomerim, Neves. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2527/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Aníbal Teófilo, Neves. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2528/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Ana Nery, Neves. 
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DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2529/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Pandiá Calógeras, 

Neves._____________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2530/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Francisco Manoel da Silva, 

Neves. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2531/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Almirante Wandencolk, Neves. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2532/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Luis de Camões, Neves. 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

INDICAÇÃO Nº 2533/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Euclides da Cunha, Neves. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2534/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos e recapagem do anti pó da Rua Rio Pardo, Núcleo Rio Verde. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2535/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos imediatos no asfalto próximo ao Colégio Estadual Professor João 

Ricardo Von Borell Du Vernay, na Rua Andrade Neves - Uvaranas. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 2536/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos imediatos com acostamento, patrolamento, cascalhamento na Rua 

Andrade Neves, Uvaranas. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 2537/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos nas bocas de lobo localizada nas Escola Municipal Frei Elias e 

Condomínio Conquista, na Avenida Panamericana - Oricinas. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 2538/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando melhorias na Praça Hulda Roedel - Ronda. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 2539/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de sinalização indicando limite de velocidade em toda a extensão 

da Rua Maria Alvina Primor, Uvaranas. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 2540/19 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a construção de uma travessia elevada(lombada) na Rua Renê Gomes Nápoli, 

240, em frente ao Colégio Estadual N. Sra. das Graças,  Bairro Boa Vista. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 28 de agosto de 2.019. 
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        Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                                       Ver. JOÃO FLORENAL DA SILVA 

 Presidente                                                               1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Criticou a apresentação de emenda ao projeto de lei de tributação ao 

serviço de motoristas de aplicativo, considerando-o “mal recepcionado pela população de Ponta Grossa”, 

repudiou a nota oficial emitida pelo Executivo Municipal quanto ao mesmo “jogando a população de Ponta 

Grossa contra essa Casa de Leis”. Parabenizou o Presidente da Câmara, Vereador Daniel Milla, quanto a nota 

de resposta emitida pela Câmara Municipal em resposta à nota da Prefeitura. Cedeu aparte ao Vereador Felipe 

Passos que mencionou ter oficiado a Mesa Executiva para realizar o cancelamento dos celulares dos vereadores, 

ante a divulgação do gasto de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) gastos. Em resposta, o Presidente da Câmara, 

Vereador Daniel Milla declarou que vai pesquisar tais dados, tendo em vista que não sabe “de onde surgiu o 

valor de trinta e três mil reais” e que irá analisar o caso. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=28/08
/2019&tpReuniao=1&dsVerbete= 
_________________________________________________________________________________________________ 

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

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

DOIS MIL E DEZENOVE. (XVII LEGISLATURA) 

 

                Aos vinte e oito 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 Paulo Balansin, presentes os Vereadores Celso 

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

Oliveira, Geraldo Stocco,  Sgt. Guiarone Júnior, Magno Zanellato, Jairton Nicoluzzi (Jairton da Farmácia), Pietro 

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

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

discussão e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi 

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

Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 65/19 (Projeto de 

Lei nº 299/19), autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a 

CREVEJARIA OAK BIE LTDA., e dá outras providências. Mensagem nº 66/19 (Projeto de Lei nº 300/19), 

autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a Ecopainéis S/A Tecnologia 

e Inovação da Construção Civil, conforme especifica. Of. nº 1595/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 13.499. Of. nº 1604/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.501. Of. nº 1606/19-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.515. Of. nº 1607/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.517. Of. nº 

1608/19-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.520. Of. nº 1634/19-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 455/19, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1635/19-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 451/19, de autoria da Comissão Especial de Investigação, instituída através do Requerimento 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=28/08/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=28/08/2019&tpReuniao=1&dsVerbete=
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nº 353/19. Of. nº 1663/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 452/19, de autoria do Vereador Pietro 

Arnaud. Of. nº 1677/19-GP, em atendimento ao Requerimento nº 453/19, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Projeto de Lei nº 301/19, dispõe sobre a realização de audiências 

públicas para os finas que especifica e dá outras providências. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 224/19, 

acrescentando § 2º ao Art. 3º, na forma que especifica. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso 

nº 501/19, dirigida ao Padre Hélio Guimarães, pelo aniversário de 4 anos de ordenação sacerdotal. Moção de 

Aplauso nº 502/19, dirigida ao Padre Martinho Hartmann pelo aniversário de 9 anos de ordenação presbiterial. 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de Aplauso nº 503/19, dirigida a equipe do Projeto Banho 

Solidário. DO VEREADOR FLORENAL SILVA - Moção de Aplauso nº 504/19, dirigida ao Sr. José 

Giampietro, pelos trabalhos realizados junto a comunidade através da Rádio Uvaranas, levando informação a 

todo bairro de Uvaranas e região. Moção de Apelo nº 505/19, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que determine a instalação de pontos de ônibus com coberturas ao longo da Rua Valério Ronchi, 

Uvaranas. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua 

ausência na presente sessão, (28/08/2019) tendo em vista que estará acompanhando a delegação do Time 

Operário Ferroviário nos Jogos Abertos na Cidade de Ivaiporã. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. Atendendo pedido verbal do Vereador Walter José de Souza - Valtão, o Senhor Presidente suspendeu 

a presente sessão, considerando haver sido aprovada a Moção de Aplauso nº 411/19, de autoria do mesmo, 

dirigida ao 2º Grupamento de Bombeiros - Ponta Grossa, em comemoração ao aniversário de 80 anos de sua 

instalação. Nesta ocasião, o vereador proponente procedeu a leitura da justificativa da referida proposição, tendo 

ainda se manifestado o Vereador Pastor Ezequiel Bueno, lembrando haver protocolado na Casa a Moção de 

Aplauso nº 392/19, com mesmo teor, informando que procederá a entrega em outra data. Com a sessão 

paralisada, o homenageado, Major Carlos Alberto de Oliveira, Comandante do 2º Grupamento de Bombeiros foi 

convidado a se dirigir à frente da Mesa dos Trabalhos, tendo recebido das mãos do autor a referida homenagem, 

acompanhado dos membros da Mesa Executiva e demais vereadores presentes. Ainda em questão de Ordem, o 

Vereador Walter José de Souza - Valtão solicitou espaço de dez minutos junto à Tribuna, para que o Major 

Carlos Alberto de Oliveira pudesse se manifestar, cuja solicitação foi aprovada pelos demais pares. Em seu 

pronunciamento o Comandante Major Carlos Alberto deixou registrada a satisfação em haver recebido a 

homenagem, fazendo breve relato histórico da instituição, comunicando estar a dez anos sem receber a taxa do 

FUNREBOM, passando por dificuldades, nesse sentindo, solicitando apoio desta Casa, para que venha a ser 

aprovada lei e colocada à execução, lembrando que vem sendo cumprida nos Municípios de Cianorte, Cascavel, 

Maringá tendo implantado taxa de defesa civil, enquanto que em nossa cidade, por força maiores não é 

implantada a referida taxa. Citou ainda a necessidade de mudança no Código de Posturas do Município, com 

relação a alvarás, citando instituições como igrejas que não precisam da mesma para seu funcionamento, onde o 

Corpo de Bombeiros acaba não realizando fiscalização, solicitando assim apoio desta Casa, obrigando esses 

órgãos e instituições a comparecer ao Corpo de Bombeiros em busca desse alvará. Referendou projeto 

tramitando, dispondo sobre presença de guarda-vidas em pontos turísticos da cidade, tidos como inseguros. 

Reabertos os trabalhos, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR PIETRO 

ARNAUD: Comentou sobre a situação financeira do Município, destacando sua gravidade, segundo matérias de 

jornais, informando o percentual de quarenta e quatro por cento a título de inadimplência. Recebeu informação 

da inexistência de recursos para cumprir com a folha de pagamento da Prefeitura Municipal e o fato do 

Excelentíssimo Secretário Linhares da Administração haver solicitado para não ser colocado na folha deste mês 

as horas extras realizadas pelos servidores e alguns pagamentos de secretários municipais e cargos 

comissionados, onde vem comentando nesta casa a tempos do cuidado que se deve ter com relação as finanças 

públicas, solicitando ao mandatário para frear com empréstimos e despesas, dizendo não ser o momento, 

proceder debate de preço público para com o aplicativo UBER na cidade, entendendo que a sobretaxa proposta 

inviabiliza. Também citou não ser momento da Câmara Municipal debater contrato com a SANEPAR. Também 

não entende ser momento proceder renovação para serviços de coleta de lixo na cidade, sendo então imediata a 

necessidade de se tomar decisões difíceis das quais a bancada de oposição irá apoiar. Destacou que como cidade, 

precisa de ação efetiva do Senhor Prefeito, no sentido de cortar gastos e despesas, com a diminuição de 

secretarias, horas extras e cargos comissionados sob pena da Prefeitura ficar ingovernável. Elogiou atitude do 
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Vereador líder de governo Rudolf Polaco, por haver assinado como membro da CFOF, parecer contrário ao 

Projeto de Lei nº 226/17, que dispõe sobre o sistema de transporte privado individual a partir de 

compartilhamento de veículos no âmbito do Município de Ponta Grossa - UBER. Geraldo Stocco, em aparte 

concordou com o orador, dizendo que como Poder Legislativo, como fiscalizador da máquina pública, poderiam 

elaborar documento no sentido de ser reduzida a máquina pública, objetivando reverter recursos em 

investimentos. Para isso, citou a necessidade de se reduzir cargos em comissão que estão em excesso. Fez 

referências ao parecer contrário da CFOF ao Projeto de Lei dispondo sobre a regulamentação do aplicativo 

UBER, citando que se o Senhor Prefeito tivesse humildade, retiraria a matéria, considerando um absurdo e abuso 

cobrança de taxa no valor de um real e sete centavos. Retornando, Vereador Pietro Arnaud lembrou que o 

presidente, através dos vereadores está devolvendo um milhão e seiscentos mil reais de sobras orçamentárias à 

Prefeitura Municipal e ainda assim não resolve a situação do Poder Executivo. VEREADOR GEORGE LUIZ 

DE OLIVEIRA: Para lembrar que estava debatendo nas redes sociais e chegou a conclusão que os munícipes 

estão insatisfeitos com a atual administração, não sendo novidade em lugar nenhum, quando se tem um prefeito 

com todo esse tempo no poder, sendo lógico a existência de um desgaste, não tendo dúvida, como o povo tem 

memória curta, certamente irão esquecer das mazelas, dos descasos, absurdos, escândalos, imoralidades 

cometidas pela atual administração. Indagou ainda: daqui mais dois anos alguém duvida que será novamente 

deputado estadual? E se desejar federal, dependendo do acordo seu com o irmão Sandro Alex. Fez análise ainda, 

comentando que para o atual prefeito tanto faz como tanto fez, porque não almeja nada. Citou que nessa linha 

de pensamento, irão tentar infiltrar Felipe Passos, ou outro nome nas próximas eleições, podendo sim que 

mesmo, quando muitosq muitos não aprovam sua forma de atuar, porém está tentando chamar atenção da 

população, considerando sua expressiva votação a vereador e candidato a deputado federal. Destacou que 

Marcelo Rangel se reelegeu prefeito, graças a desistência do Deputado Marcio Pauliki e ao desgaste do Deputado 

Federal Aliel Machado ao haver votado contrariamente ao processo de impeachment da então presidenta da 

República Dilma Roussef  Deixou claro que o prefeito não almeja mais nada, pois quando entregar  o cargo, o 

próximo prefeito irá encontrar sérias dificuldades. Lembrou que quando João Arruda declinou de ser candidato 

a reeleição para a Câmara Federal, deixou corredor, reforçando a base de Aliel Machado. Comentou ainda aquilo 

que a máquina federal pode oferecer e que se torna fácil a reeleição de deputado federal, representado em 

emendas impositivas e abertura de linhas de créditos, assim, destacou que mesmo licenciado, Sandro Alex exerce 

o mandato de deputado federal, acreditando que até a assessoria deve ser sua, herdada pelo suplente. Informou 

que irá sair para tratamento de saúde, quem sabe na próxima semana, deixando a sua suplente Suzana Vieira. 

Comentou que a cidade está completamente abandonada, referendando a trincheira dos Los Angeles, como 

solução paliativa das piores, sem falar do faturamento que teve na obra, crendo que tem gente de Ponta Grossa 

que vai para a cadeia. VINÍCIUS CAMARGO: Manifestou sua preocupação com as palavras do Vereador Pietro 

Arnaud, quanto a situação financeira do Município, fazendo lembrança da audiência pública realizada nesta 

Casa, onde foram apresentados dados com relação aos empréstimos e financiamentos, tendo peso na Prefeitura 

as horas extras, cargos em comissão, porém detectou que talvez o maior problema que se encontra nas finanças, 

ainda seja a área de saúde, alertando, refazendo o convite, e solicitando sua assessoria para entrar em contado 

com os demais vereadores objetivando agendar audiência com o Secretário de Saúde. Lembrou haver sito votado 

recentemente a criação da Fundação Municipal de Saúde, onde permite que o Município possa atender média e 

alta complexidade, porém vem com repasse de recursos para que seja sustentado, não realizar sem os subsídios 

do Governo do Estado ou federal, porém tudo tem um limite, crendo que está sendo atingido, conclamando os 

demais pares para analisar tal situação. Geraldo Stocco, em aparte, propôs a convocação do Superintendente de 

Saúde para comparecer à esta Casa, a fim de conversar sobre o assunto, dando conta que o mesmo já se colocou 

à disposição, assim, estarão verificando questões quanto a falta de vacinas BCG já expostas pelo Vereador 

George Luiz de Oliveira e outras de grande relevância aos vereadores. Florenal Silva, fazendo menção à denúncia 

do Vereador George Luiz de Oliveira, quanto a falta de vacinas BCG, onde verificou e constatou, junto com 

outras vacinas, não tendo previsão de compras, considerando preocupante, lamentando que isso tenha 

acontecido. Magno Zanellato, contribuindo com a discussão, lembrando que o Hospital da Criança em uma das 

gestões passadas era estadual e atualmente está sob responsabilidade da Terceira Regional de Saúde, tendo 

passado para o Município, mostrando com isso como que a tomada de decisões políticas interfere no orçamento 
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do Município. Salientou a força grande do Poder Executivo junto ao Governo do Estado, tendo o Secretário de 

infra-estrutura ligação grande, entendendo que deveria ter ímpeto de movimentação do próprio Executivo. O 

Vereador George Luiz de Oliveira, em questão de ordem, chamou atenção lembrando que quando se referiu a 

alguém que se licenciou do mandato em seu pronunciamento da Tribuna, foi a alguém que trabalha em Curitiba 

na Assembléia Legislativa. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Primeiro assunto, para comentar sobre 

projeto que trata sobre questão de motoristas de aplicativos da cidade, tais como UBER e 99. Perguntou quem o 

Executivo consultou para elaboração do mesmo, crendo que foi algo realizado sem muito impulso, sem critério, 

que é marca do atual governo. Citou ser projeto que nem a base do governo defende, tendo unanimidade pela 

sua reprovação na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, citando que talvez por ego o Senhor Prefeito 

Municipal não retire de tramitação. Acha interessante a convocação de motoristas de aplicativos para comparecer 

à esta Casa na próxima segunda-feira, dia dois de setembro, para se manifestar favoravelmente ou contrário ao 

referido projeto que considera um desserviço para a população. Acredita, para que não tenham que discutir a 

grande quantidade de emendas apresentadas, o Plenário se somasse junto a Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização, acabando de uma vez por todas, derrubando a matéria. Em aparte o Vereador Daniel Milla 

comunicou a todos os Vereadores, que primeiramente tiveram mais de dez emendas com idéias que poderiam 

contribuir os vereadores, tendo sido cobrado pelos mesmos e categorias de aplicativos e sindicato de taxistas, 

para que inserisse em votação o mais rapidamente possível, encontrando a data do dia dois de setembro, porém 

recebeu informação que o projeto acabou de receber mais uma emenda, onde sairá da pauta para parecer, porém 

entende que o mesmo deveria ser retirado pelo seu autor para rediscussão, dando essa dica. Retornando, 

Kalinoski, disse acreditar que seja manobra do Poder Executivo, através da apresentação da referida emenda 

pelo líder de governo, sugerindo ao Presidente para urgenciar o prazo, quando na próxima sessão os motoristas 

estarão nesta Casa, não vendo problema nenhum a referida emenda receber os pareceres e ser votada a matéria 

na próxima segunda-feira - assim destacou a necessidade de todas as comissões em fazer força tarefa para exarar 

parecer. Em questão de ordem, Vereador Geraldo Stocco, solicitou ao Senhor Presidente a paralisação da sessão 

para que as comissões pudessem exarar parecer à referida emenda. Nesta oportunidade, o Senhor Presidente 

disse que não teria condições de paralisar a presente sessão, ocasião em que Eduardo Kalinoski propôs a 

realização de sessão extraordinária, para ser lida a referida emenda e o presidente despachasse imediatamente 

para as comissões, dando condições de votar o projeto na segunda-feira. O Senhor Presidente informou sobre as 

dificuldades, primeiro por não ter a emenda lida e não estar em pauta da Ordem do Dia o referido projeto, não 

conseguindo incluir na Ordem do Dia. Jorge da Farmácia, em questão de ordem, comentou ser falta de respeito 

a apresentação da emenda pelo Vereador Rudolf Polaco, convidando além dos cinco membros que assinaram o 

parecer da CFOF, que os outro sete venham a votar favorável ao mesmo, acabando com o projeto, ou o Senhor 

Prefeito encaminhasse pedido retirando a matéria. Vinícius Camargo, cobrando atenção às questões de ordem 

solicitadas pelos demais pares, com base no Regimento Interno. VEREADOR FLORENAL SILVA: Para tecer 

comentários em torno do Projeto de Lei nº 226/19, que dispõe sobre a regulamentação do aplicativo UBER na 

cidade, dizendo que se o Senhor Prefeito quiser regularizar, que encaminhe projeto criando taxa anual para saber 

o cidadão que está prestando serviço, simplesmente, não concordando taxar em mais de um real o quilômetro 

rodado. Disse que vereadores tem que votar a favor do Parecer da CFOF e se a emenda que o líder do governo 

for protocolar, for encomendada pelo Senhor Prefeito Municipal, entende ser um "golpe sujo" aos vereadores 

que dão apoio ao seu governo. Se ateve a outros assuntos, como arrombamentos de escolas, postos de saúde, 

parabenizando a Guarda Municipal por haver efetuado prisão a um cidadão que arrombou um posto de saúde, 

morador de rua, prejudicando os trabalhos de atendimento ao povo, lamentando pelo ocorrido. Disse estar 

satisfeito quanto ao Bairro de Uvaranas, comentando sobre a sede da Segunda Companhia da Polícia Militar, 

que está funcionando em prédio da UEPG, citando que automaticamente este arrombamento foi o único crime 

ocorrido nos últimos dias, cuja presença da polícia inibe ação dos meliantes. Lamentou quanto a situação 

financeira da Prefeitura Municipal, lembrando que a Mesa Diretora cedeu um milhão e seiscentos mil reais para 

promover o pagamento da folha de pagamento, ressaltando o exemplo de economia dos Senhores Vereadores, 

gastando valores insignificantes, principalmente com telefones. Citou que a inadimplência de IPTU deve à 

insatisfação do povo que não conta com manutenção de suas vias públicas - não vê fresado em nenhuma rua de 

Ponta Grossa - hoje começaram efetuar recape em rua de Uvaranas por estar intransitável, a qual serviu como 



 

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

 

desvio devido a revitalização da Avenida Carlos Cavalcanti. Jorge da Farmácia em aparte, agradeceu a presença 

de Mateus e Dra. Daniela Batista, Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Quanto ao Projeto de Lei nº 

226/19, colocou que estavam conscientes que iriam derrubar a matéria, porém foi apresentada emenda do 

Vereador Rudolf Polaco, dizendo ser falta de respeito com os motoristas e usuários, em função disso, propôs que 

possa ser retirada a referida emenda. Irá solicitar ao Senhor Prefeito, para que retire a matéria. Florenal Silva 

apelou em nome da Base do Governo, a retirada da referida emenda. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: 

Para fazer reflexão, quanto em contato com seu irmão que mora na Escócia, dizendo do impacto que vem 

causando a nível mundial as queimadas da Floresta Amazônica, entendendo ser situação em se realizar política 

em cima do assunto que desgasta a nação brasileira. Disse que independentemente de serem de partido de direita 

ou esquerda e de suas convicções políticas não deixam de ser brasileiros que jamais permitiriam país de fora 

falar em fazer administração ou fazerem uso de terras em função de uma insensibilidade social. Entende que 

deva ser replicado esse assunto pelas casas legislativas através das redes sociais, não permitindo que um país 

como a França, possa falar que irão comandar um território que é de soberania nacional. Manifestaram-se em 

questão de ordem: Rudolf Polaco, justificando haver elaborado emenda ao Projeto de Lei nº 226/17, para ajudar 

aos motoristas de UBER, no sentido de não ocorrer custo algum, para agilizar o projeto, informou estar retirando 

a mesma. George Luiz de Oliveira, propôs que todos os demais pares retirassem suas emendas, e que o Vereador 

líder do governo solicite a retirada do projeto pelo Poder Executivo. O Senhor Presidente alertou que grande 

parte das emendas dispõe justamente pela redução do preço da quilometragem rodada e tomando essa atitude 

irão taxar novamente o motorista por aplicativo inviabilizando. Disse haver entrado em contato com o Senhor 

Prefeito Municipal, onde sugeriu também para que retirasse a matéria, o qual argumentou que deve ser efetuada 

regulamentação, exigido em vários estados, não podem, o poder público taxar a população que não agüenta mais 

impostos, irá acompanhar com outros vereadores o posicionamento da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização, tendo certeza que o mesmo não obterá êxito na sessão de segunda-feira. George insistiu que 

entrasse em contato com o Senhor Prefeito, propondo a retirada do Projeto de Lei nº 226/17 e encaminhamento, 

se atentando a regulamentação federal. Pietro Arnaud, destacando que com a retirada das emendas, mostra quem 

é o autor da matéria, o Poder Executivo, retirando a sua emenda do projeto. Jorge da Farmácia, manifestando 

contrariamente a retirada das emendas, opinando pela votação e derrubada do referido projeto, através da 

aprovação do Parecer contrário da CFOF. O Senhor Presidente lembrou que os autores terão que efetuar a retirada 

das emendas no momento em que for anunciado na Ordem do Dia em Plenário, como irão discutir o Parecer 

Contrário da CFOF e seguirem o mesmo, as emendas ficariam prejudicadas e em seguida, poderia ser 

regulamentada a matéria pela Câmara ou Prefeitura, algo concreto, relacionado a população de Ponta Grossa. 

Finda a Comunicação Parlamentar, o Senhor Presidente anunciou a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - 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, 

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, Pietro 

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

de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Paulo Balansin. PROJETO DE 

LEI Nº 265/19 (Vereador Eduardo Kalinoski), concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora 

INDIANARA PRESTES MATTAR MILLÉO: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celoso 

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, 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 Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 270/19 (Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno), concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Missionária ROSA PAPHALA: 

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, 
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Magno Zanellato, 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 

Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 273/19 (Vereador Paulo Balansin), concede Título de Cidadã 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, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, 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 Paulo Balansin. Foi colocada em discussão, tendo sido 

aprovada a solicitação verbal do Vereador Zeca, para se ausentar da presente sessão, a fim de atender 

compromissos de ordem parlamentar. Os Vereadores Pietro Arnaud e George Luiz de Oliveira, sugeriram ao 

Senhor Presidente a paralisação da presente sessão, em função de nota oficial publicada pela Prefeitura 

Municipal nos meios de comunicação, responsabilizando esta Casa  quanto ao Projeto de Lei nº 226/17, dizendo 

que os motoristas apóiam as emendas que reduzem as taxas, quanto os Senhores Vereadores não desejam 

nenhuma taxa nesse sentido, assim poderiam discutir sobre essa questão, considerando absurda a nota. O Senhor 

Presidente acatou tais solicitações, interrompendo pelo a presente sessão pelo tempo necessário. Reabertos os 

trabalhos, o Senhor Prefeito comunicou sobre nota oficial realizada pela Câmara Municipal em relação à nota 

veiculada pela Prefeetura Municipal de Ponta Grossa, em seu site oficial, com relação ao teor do Projeto de Lei 

nº 226/17, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema de transporte privado individual a partir 

de compartilhamento de veículos no âmbito do Município de Ponta Grossa: "A Câmara Municipal, através de 

seu Presidente Daniel Milla, informa que contrariamente ao que consta na nota oficial em seu artigo oitavo, o 

projeto prevê textualmente o seguinte: Art. 8º, o valor do preço público será de um, vírgula trinta e três por cento 

sobre o VR - Valor Referencial do Município por quilômetro rodado em serviço por veículo cadastrado na TTC. 

O Valor de Referência no Município é atualmente oitenta e um reais e onze centavos, sobre os quais aplicando 

o percentual previsto no projeto de um vírgula trinta e três por cento, equivale o valor de um real, zero, vírgula 

sete oito centavos do valor de referência. Cumpre ainda esclarecer que as emendas apresentadas pelos vereadores 

são todas no sentido de reduzir estes valores originais do projeto enviado pelo Poder Executivo. O Parecer da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização é contrário ao projeto protocolado nesta Casa. A emenda a que 

a nota oficial se refere, apresentada na sessão ordinária desta quarta-feira, dia vinte e oito de oito foi retirada 

pelo próprio autor, Vereador Líder do Governo". Ressaltou ainda  aos Senhores Vereadores e à Vereadora 

Professora Rose, que o Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa  não se encontrava na cidade, estando em 

viagem ao Estado de São Paulo. Assim, disse que gostaria que após o retorno do Prefeito Municipal de Ponta 

Grossa, constatasse de quem foi a nota da prefeitura municipal, pelo equívoco lançado contra esta Casa de Leis 

e que o responsável viesse a sofrer as responsabilidades profissionais sobre uma nota que não tem sentido e não 

consta a verdade. Manifestaram-se nesta oportunidade os Vereadores Ricardo Zampieri, Florenal Silva, Pietro 

Arnaud, Pastor Ezequiel Bueno e Jorge da Farmácia, parabenizando pela atitude do Senhor Presidente. O Senhor 

Presidente solicitou a compreensão dos Senhores Vereadores, quando da votação do referido projeto, onde não 

permitirá a entrega de moções, tampouco manifestações de pessoas externas na Tribuna para utilização da 

palavra, na oportunidade em que a matéria vier figurar na Ordem do Dia. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 167/19 (Poder Executivo), institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e dá 

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

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

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

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

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

Vereadores Paulo Balansin e Dr. Zeca. O Vereador Ricardo Zampieri agradeceu e cumprimentou a presença da 

Doutora Daniela Batista, acompanhando os trabalhos. PROJETO DE LEI Nº 234/19 (Poder Executivo), altera a 

Lei nº 4.712, de 27/04/1992: Foi colocado em discussão e votação, tendo sido REJEITADO O PEDIDO DE 

VISTAS, por três dias, formulado pelo Vereador George Luiz de Oliveira, apreciado através de chamada 

nominal, solicitada pelo Vereador Vereador Vinícius Camargo, tendo recebido votos contrários dos Vereadores 
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Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Jairton Nicoluzzi (Jairton da 

Farmácia), Florenal Silva, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco e Vinícius Camargo. Recebeu 

votos favoráveis dos Vereadores Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone 

Júnior, Magno Zanellato, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores Paulo Balansin e Dr. Zeca. Colocado em votação o Projeto 

de lei nº 234/19, o mesmo foi APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Jairton Nicoluzzi 

(Jairton da Farmácia), Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, 

Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo  e Walter José de Souza - Valtão. Votaram contrariamente 

os Vereadores Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Sgt. Guiarone Júnior e Magno Zanellato. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Paulo Balansin e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI 

Nº 275/19 (Vereador Vinícius Camargo), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor 

RODRIGO LABIAK DA SILVA: 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, Magno Zanellato, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf 

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

Vereadores Paulo Balansin e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 276/19 (Vereador Vinícius Camargo), concede 

Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Pastora SUELEN BRAIDO DA SILVA: 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, Magno Zanellato, Pietro Arnaud, 

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

- Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Paulo Balansin e Dr. Zeca. Foi 

colocado à apreciação dos Senhores Vereadores, tendo sido aprovada proposição do Vereador Pietro Arnaud, 

propondo o não fornecimento de cópias das emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 226/17 aos Senhores 

Vereadores, considerando que as mesmas foram retiradas por seus autores.  EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 493/19, do Vereador George Luiz de Oliveira; 494/19, da Vereadora Professora 

Rose; 495/19, do Vereador Divo; 496/19, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 497/19, do Vereador Florenal 

Silva; 498/19, do Vereador Jorge da Farmácia; 499/19, do Vereador Rudolf Polaco; 500/19, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno e Indicações nºs 2521, 2522, 2523/19, do Vereador Pietro Arnaud; 2524, 2525, 2526, 2527, 

2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533/19, do Vereador Florenal Silva; 2534, 2535, 2536/19, do Vereador Celso 

Cieslak; 2537, 2538, 2539/19, do Vereador Jorge da Farmácia; 2540/19, do Vereador Pietro Arnaud. Concluída 

a votação da Ordem do Dia e aberto espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE, se manifestou o Vereador 

EDUARDO KALINOSKI: Para comentar sobre situação peculiar e particular que ocorreu na Casa, onde projeto 

que tinha sido divulgado que seria votado na próxima segunda feira, e por manobra política se apresentou emenda 

com a justificativa de retirar taxações da matéria em sua parte original. Citou que em 19/10/2018 elaborou 

proposição, suprimindo os artigos que falavam exatamente sobre a possibilidade de excluir a taxação, dos ubers 

na cidade. Destacou que após toda repercussão em torno do projeto, mal recepcionado pela população, vem nota 

oficial da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, jogando-a contra esta Casa de Leis, falando que ao longo dessa 

semana o projeto do Executivo mencionava a taxação de um vírgula zero sete por quilômetro rodado, que nunca 

teria vindo por parte da Prefeitura. Ressaltou que o Art. 8º dispõe a um e trinta e três por cento versus oitenta e 

um reais e um centavos, resultando em um, virgula zero sete centavos por quilometro rodado. Parabenizou a 

pessoa do Presidente Daniel Milla Fraccaro, pela atitude tomada e quanto a nota desta Casa, desmentindo a que 

a prefeitura municipal publicou em sua página social. Informou que está finalizando projeto dispondo que toda 

nota da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa tem que ser assinada por um jornalista responsável. Passou a Felipe 

Passos, dizendo que elaborou ofício à Mesa Executiva, solicitando o cancelamento dos celulares dos Senhores 

Vereadores, pelo fato de se ter gasto trinta e três mil reais até então. O Senhor Presidente disse que irá levantar 

os valores, não sabendo onde surgiu esse valor citado pelo Vereador manifestante. Em questão de ordem, Felipe 

Passos disse ser questão divulgada em meios sociais, que vários vereadores estão utilizando e em face de que os 
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Vereadores Pietro Arnaud e Professora Rose não utilizam de celulares. Não havendo mais assuntos a tratar, o 

Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia dois de setembro, no horário 

regimental, informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar 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 oito de agosto de dois mil e dezenove. 

 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 


