
 

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

 

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 20/02/2020 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO: 14:07 TÉRMINO DA SESSÃO: 16:57 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 14:02 16:57 

DANIEL MILLA 13:59 16:57 

DIVO 14:08 16:57 

MINGO 14:04 16:57 

EDUARDO KALINOSKI 14:13 16:57 

PASTOR EZEQUIEL 14:05 16:57 

FELIPE PASSOS 14:03 16:57 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:14 16:57 

GERALDO STOCCO 14:01 16:57 

SARGENTO GUIARONE 14:00 16:57 

FLORENAL 13:59 16:57 

JORGE DA FARMÁCIA 13:59 16:57 

DR. ZECA AUSÊNCIA JUSTICICADA AUSÊNCIA JUSTICICADA 

DR. MAGNO AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTICICADA 

PAULO BALANSIN AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTICICADA 

PIETRO 14:02 16:57 

RICARDO ZAMPIERI 14:09 16:57 

ROGÉRIO MIODUSKI 14:00 16:57 

PROFESSORA ROSE 13:56 16:57 

RUDOLF POLACO 14:05 16:57 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTICICADA 

VINÍCIUS CAMARGO 14:00 16:57 

VALTÃO AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTICICADA 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: comentou sobre os alunos da 8° série dizendo que os considera como 

crianças e enfatizou sobre a ideologia de gênero nas Escolas Municipais, afirmando que o Governo Federal e 

todo mundo é contra. Mostrou o livro no qual se encontra as ideologias de gênero, realçando que a opção sexual 

é de cada um e cada um é livre para escolher, mas alegou que a briga dele é em relação a esse tema com as 

crianças. O Vereador lê o trecho do livro, evidenciando que isso é papel dos pais ensinarem e não das escolas. 

Criticou muito o livro, afirmando que já tomou providências e parabenizou o Governo de São Paulo que 

recolheu livros como esse. Alegou que fez um ofício ao Governo do Estado do Paraná para que revejam ou 

retirem essas apostilas das escolas. Relatou que os pais das crianças foram procurá-lo e informou que teve 

vontade de ir à escola, mas não foi. Concluiu sua fala dizendo que quer ter resposta da Secretaria de Educação 

e pede ao secretario para que ele ore mais para os professores e solicita encarecidamente para que eles tomem 

medidas necessárias.  

VEREADOR FLORENAL: afirmou que há uma boa gestão na Câmara de Vereadores, e destaca que não se 

pode deixar de ver o avanço que a nossa cidade está tendo nos últimos anos. Comentou sobre todas as 

qualidades que a cidade de Ponta Grossa tem, seu aeroporto, o time do operário e pessoas de destaque. Relatou 

sobre o trabalho dos vereadores e que vale a pena cobrar para conseguir benefícios para a nossa cidade. Alegou 

que isso é resultado de uma união de forças do Executivo, Legislativo e Judiciário. Salientou que os vereadores 
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têm muito trabalho para esse ano e foi por esse motivo que eles forem eleitos. Concluiu mencionando sobre o 

ano eleitoral e que cabe a população decidir quem irá representá-los. 

VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: declina o uso da palavra. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: mencionou sobre a causa de não ter sessão ontem, frisando 

ainda que todos estão com o coração de luto e prestou homenagem a radialista que falecida. Apontou sobre o 

Observatorio Social, afirmando que o dinheiro do pré sal está sendo usado paga pagar as contas da Feira Paraná 

- EFAPI do ano passado. Alegou que verdades virão à tona, e o dinheiro do pré sal devia ser usado na saúde, 

segurança, em lugares certos. Informou que eles irão demandar contra a COPEL. Relatou que ele e o Vereador 

Pietro estão demandando contra um empresário da cidade. E ressaltou que não se deve publicar coisas muito 

pessoais em redes sociais. 

VEREADOR PIETRO: alegou que cabe aos vereadores conduzir os projetos do plano diretor, desejando a 

eles tranquilidade. Comentou estar preocupado com um certo relatório, que diz respeito ao desafio de 

municípios, que mostra Ponta Grossa na 36° posição, pois já perdeu muitas posições. Destacou que estamos 

em 14° na questão de saneamento, 38° em segurança pública e 48° em melhor município. Passou a palavra ao 

Vereador Celso Cieslak que afirmou que a parte da segurança em Ponta Grossa não está boa, pois faltando 

policiais nas ruas aumenta a criminalidade. O Vereador Pietro relatou que nós devemos sempre estar avançando 

e cuidar muito bem dos assuntos referentes a saúde, educação e segurança pública, pois eles sempre estão 

conectados e destacou ainda que é ano eleitoral e devemos debater esses assuntos. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Parabenizou o Prefeito Marcelo Rangel pelos seus atos de 

assinaturas. Passou a palavra ao Vereador Rudolf Polaco que agradeceu o trabalho no Instituto das Águas do 

Paraná com o convênio feito entre eles e a prefeitura para o Prefeito Marcelo poder assinar, concluiu sua fala 

dizendo que todos devem trabalhar em conjunto. O Vereador Jorge da Farmácia agradeceu ao Vereador Pietro 

e o Presidente do Instituto das Águas. Passou a palavra ao Vereador Mingo que comentou sobre essa união 

que leva benefícios à comunidade, agradeceu ao Prefeito Marcelo Rangel e aos vereadores que fizeram esse 

trabalho. O Vereador George Luiz de Oliveira ressalta que partes do recurso do pré sal deveriam ir também 

para ajudar esses tipos de projetos.  

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI:  informou que foi na Prefeitura de Ponta Grossa e viu filas na praça 

de atendimento, assim se questionando do porquê das pessoas estarem ali. Ficou sabendo que a causa era sobre 

as dúvidas com o valor do IPTU, as taxas de lixo e o requerimento do passe livre estudantil. Criticou que não 

há postagens no site da Prefeitura informando que o passe pode ser feito online ou ir direto ao Terminal Central 

sem perder um dia todo de trabalho em filas. Comentou sobre os valores do IPTU, os valores cobrados da taxa 

de lixo e as ruas asfaltadas. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 20/02/2020        -           SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

PROJETO DE LEI Nº 111/19 
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Dispõe sobre  a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às doadoras de 

leite materno, conforme especifica. 

 
18 FAVORÁVEIS - 0 CONTRARIOS - 0 ABSTENÇÕES 

________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 383/19 

Aprova o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Ponta Grossa para o período 

de 2017 a 2026. 

 
16 FAVORÁVEIS - 1 CONTRARIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

PROJETO DE LEI Nº 154/19 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora MARIA CZEKALSKI. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 

 
18 FAVORÁVEIS - 0 CONTRARIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

PROJETO DE LEI Nº 251/19 

Promove alteração na Lei nº 12.135, de 03 de julho de 2.015. 

 

PARECERES: CLJR  - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 

                        CFOF    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                        COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                        CECE     - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                        CSAS     - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
 17 FAVORÁVEIS - 0 CONTRARIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

PROJETO DE LEI Nº 294/19 

Denomina de SEBASTIÃO ANTUNES DE ALMEIDA a via pública municipal que menciona. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação 

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

 
17 FAVORÁVEIS - 0 CONTRARIOS - 0 ABSTENÇÕES 

EMENDA 

16 FAVORÁVEIS - 0 CONTRARIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

PROJETO DE LEI Nº 308/19  

Denomina de FLORISVALDO JUSTUS a Rua nº 08 do Loteamento GSP Life Ponta Grossa, no Bairro Cará-

Cará, nesta cidade. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
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17 FAVORÁVEIS - 0 CONTRARIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

PROJETO DE LEI Nº 320/19 

Institui o Dia da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS no calendário oficial do Município de Ponta Grossa. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 

 
17 FAVORÁVEIS - 0 CONTRARIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 409/19 

Altera a Lei nº 6.857, de 26/12/2001. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

 
PEDIDO DE VISTAS DE 10 DIAS PIETRO – 17 FAVORÁVEIS - 0 CONTRARIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

Nº 1/2020 do Vereador ROGÉRIO MIODUSKI, MOÇÃO DE APLAUSO, Dirigida ao Senhor DANIEL DE 

LIMA, em homenagem a sua Ordenação Pastoral realizada no dia 01 de fevereiro de 2020, na Igreja 

Presbiteriana Renovada do Gralha Azul, nesta cidade. 

Nº 2/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE APLAUSO a ser 

encaminhada à PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE PONTA GROSSA, pelo 

aniversário de 45 anos, comemorado em 09, 10 e 11 de Fevereiro de 2020, situada ma Rua Visconde de Porto 

Alegre, 757, Nova Rússia, que se faz representada  pelo seu Presidente PASTOR MARCELLO SCOPEL. 

Nº 3/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

ao Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa - Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que envie à esta Casa 

de Leis, projeto de lei objetivando alterar a Lei nº 7.018/2002, que dispõe sobre a prestação dos serviços de 

transporte coletivo urbano municipal, no sentido de estabelecer, efetivamente, a TARIFA ZERO, mediante o 

subsídio total do valor da tarifa do transporte coletivo urbano no Município de Ponta Grossa. 

Nº 4/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA ao Excelentíssimo 

Senhor MARCELO RANGEL DA CRUZ, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para realização de estudos 

e posterior encaminhamento de Projeto de Lei, instituindo o “Adicional de Função Gratificada na Saúde 

Mental.”. 

Nº 5/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA ao 

Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Ponta Grossa, 
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para realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei para instituir o Projeto "Plantar", nos 

termos da minuta em anexo. 

Nº 6/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, MOÇÃO DE APLAUSO dirigida a Maria Rafaela Martins da 

Silva, atleta federara,  detentora de vários títulos estaduais, sul brasileiros, convocação para seleção paranaense 

e campeã na categoria olímpica na 29° edição do Triathlon Internacional de Santos. 

Nº 7/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE APLAUSO a ser 

encaminhada ao Guarda Municipal ANTONIO STACHUK, e equipe em patrulha, sendo solicitada para 

atendimento à criança que se encontrava afogada com alimento, fora realizada manobra de Heimlich, o que 

permitiu novamente a respiração da criança. 

Nº 8/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE APLAUSO a ser 

encaminhada ao Guarda Municipal JOSIMAR ALMIR FURTADO, e equipe em patrulha, sendo solicitada 

para atendimento à criança que se encontrava afogada com alimento, fora realizada manobra de Heimlich, o 

que permitiu novamente a respiração da criança. 

Nº 9/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE APLAUSO a ser 

encaminhada ao Guarda Municipal PAULO SERGIO RIBEIRO, e equipe em patrulha, sendo solicitada para 

atendimento à criança que se encontrava afogada com alimento, fora realizada manobra de Heimlich, o que 

permitiu novamente a respiração da criança. 

Nº 10/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE APLAUSO a ser 

encaminhada ao Guarda Municipal RAFAEL CAMILO DA COSTA, e equipe em patrulha, sendo solicitada 

para atendimento à criança que se encontrava afogada com alimento, fora realizada manobra de Heimlich, o 

que permitiu novamente a respiração da criança. 

Nº 11/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO, MOÇÃO DE APLAUSO em 

homenagem ao evento Passeio ciclístico do Dia das Crianças da Escola Municipal Prefeito Doutor Plauto Miró 

Guimarães 

Nº 12/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, MOÇÃO DE APLAUSO dirigida ao Senhor JORGE 

AVACIR WOICIECHOWSKI pela sua ordenação como Pastor pela Igreja Cristã Presbiteriana. 

Nº 13/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, MOÇÃO DE APLAUSO dirigida à Senhora ROSEMARA 

DE QUADROS WOICIECHOWSKI pela sua ordenação como Pastora pela Igreja Cristã Presbiteriana. 

Nº 14/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, MOÇÃO DE APLAUSO dirigida ao Senhor CRISTIANO 

CORREIA DE SOUZA pela sua ordenação como Pastor pela Igreja Cristã Presbiteriana. 

Nº 15/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, MOÇÃO DE APLAUSO dirigida ao Senhor JEAN 

CLOUDE DE LARA pela sua ordenação como Pastor pela Igreja Cristã Presbiteriana. 

Nº 16/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, MOÇÃO DE APLAUSO dirigida à Senhora BIANCA 

BRAGA DE LARA pela sua ordenação como Pastora pela Igreja Cristã Presbiteriana. 
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Nº 17/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, MOÇÃO DE APLAUSO dirigida ao Senhor GIONILTON 

DA SILVA ROSA pela sua ordenação como Pastor pela Igreja Cristã Presbiteriana. 

Nº 18/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, MOÇÃO DE APLAUSO dirigida à Senhora 

ALEXSANDRA KRÜGER ROSA pela sua ordenação como Pastora pela Igreja Cristã Presbiteriana. 

Nº 19/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, MOÇÃO DE APLAUSO para excelentíssima Deputada Estadual 

Mabel Canto pela aprovação da Lei nº 20.127/2020, que altera a Lei nº 19.701, de 20 de novembro de 2018, a 

qual dispõe sobre a violência obstétrica, direitos da gestante e da parturiente e revoga a Lei nº 19.207, de 1º de 

novembro de 2017, que trata da implantação de medidas de informação e proteção a gestante e a parturiente 

contra a violência obstétrica. 

Nº 20/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE APLAUSO a ser 

encaminhada ao Militar 2º Sargento MARCILIO MIGUEL SCHUERZOSKI pelos 35 anos de trabalhos 

prestados a comunidade em geral até presente ano.  

Nº 21/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE APLAUSO a ser 

encaminhada ao 1º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE PONTA GROSSA, pelo aniversário de 120 

anos de existência, a ser comemorado em 02/03/2020, na pessoa do seu Comandante Tenente-Coronel 

LEONEL JOSÉ BESERRA e extensiva  a todos os militares do referido batalhão, que ao longo dos anos tem 

prestado relevantes serviços à comunidade pontagrossense.  

Nº 22/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE SUGESTÃO 

LEGISLATIVA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira, para que determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei para alterar 

a Lei Municipal nº 10.842 de 28 de dezembro de 2011, para incluir no perímetro urbano os lotes de nº 32 (trinta 

e dois) a 81 (oitenta e um), localizados no Loteamento Genésio Domingos Nadal. Este Vereador subscritor 

sugere os termos do projeto de lei em minuta anexa. 

APROVADAS - 22 

ROGÉRIO MIODUSKI: 1 

PASTOR EZEQUIEL: 8 

EDUARDO KALINOSKI: 1 

GERALDO STOCCO: 2 

VINICIUS CAMARGO: 8 

RUDOLF POLACO: 1 

PIETRO ARNAUD: 1 

 

INDICAÇÕES 

Nº 191/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 

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

Prefeito Municipal, Marcelo Rangel de Oliveira, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, a execução de serviços de manilhamento, patrolamento, cascalhamento, fresado na Rua 

Fernandes Viera, próximo a Unidade de Saúde Félix Viana, Vila Hilgenberg- Nova Rússia (conforme foto em 

anexo). 



 

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

 

Nº 192/2020 do Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o artigo 107, do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que determine 

aos órgãos competentes desta municipalidade, “IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ELEVADA DE PEDESTRE 

(lombada elevada), SINALIZAÇÃO, PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE E PINTURA DE 

RESPECTIVA FAIXA URGENTE”,, na rua Michel Laidane em frente ao Colégio Estadual Padre Carlos 

Zelesny localizada no bairro Chapada Sabará nesta cidade. 

Nº 193/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

artigo 107, do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando efetuar os serviços de patrolamento, 

cascalhamento e compactação de solo, na Rua Prefeito Campos Melo no trecho compreendido entre as Ruas 

Minas Gerais e Rua Iraúna, Bairro Nova Rússia/Boa Vista, nesta cidade. 

Nº 194/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

artigo 107, do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando efetuar os serviços de patrolamento, 

cascalhamento e compactação de solo, na Rua Iraúna no trecho compreendido entre as Ruas Prefeito Campos 

Melo e Rua Visconde de Sinimbu, Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

Nº 195/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

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

municipalidade, providências objetivando a colocação de uma Placa do Projeto Escola, na Rua Bonsucesso, na 

altura do n.º 650, em frente ao CMEI Padre Ezequiel Belchior, Pq. Bonsucesso, Bairro Chapada. 

Nº 196/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

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

municipalidade, providências objetivando a visita de uma equipe técnica da Autarquia Municipal de Trânsito 

e Transporte ao CMEI Padre Ezequiel Belchior, localizado na Rua Bonsucesso, n.º 650, Pq. Bonsucesso, 

Chapada, para que sejam feitos estudos para melhoria do trânsito no local, visto que a rua é estreita e não 

comporta que carros estacionem dos dois lados da via. 

Nº 197/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

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

municipalidade, providências objetivando a Operação Tapa Buracos na Rua Curitiba, entre as ruas Ceará e 

Lucio Alves da Silva, Bairro Olarias, nesta cidade.   

Nº 198/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 
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municipalidade, providências objetivando a Operação Tapa Buracos na Rua João de Deus Rodrigues, entre as 

Ruas Domicio da Gama e Max Stolz, Bairro Olarias, nesta cidade.   

Nº 199/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

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

municipalidade, providências objetivando a Operação Tapa Buracos na Rua Max Stolz, entre as ruas Domicio 

da Gama e Alves Maciel, Bairro Olarias, nesta cidade.   

Nº 200/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

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

municipalidade, providências objetivando a limpeza da rotatória localizada na Rua Otávio de Carvalho esquina 

com a Rua Alberto Nepomucemo, Jardim Carvalho, nesta cidade. 

Nº 201/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

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

municipalidade, providências objetivando o conserto de boca de lobo na Rua Operário, esquina com a Rua 

Aluisio de Azevedo, Bairro Olarias.  

Nº 202/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

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

municipalidade, providências objetivando a limpeza do terreno localizado na Rua Zacarias de Goes e 

Vasconcelos esquina com a Rua Afonso Celso, Uvaranas, nesta cidade. 

Nº 203/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

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

municipalidade, providências objetivando a arrumar as tampas nas galerias de águas pluviais no mesmo nível 

do asfalto na Rua Visconde de Nacar, esquina com a Rua Doutor Colares, bairro Centro, nesta cidade.  

Nº 204/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 

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

municipalidade, providências objetivando a arrumar as tampas nas galerias de águas pluviais no mesmo nível 

do asfalto no prolongamento da Rua Bonifácio Ribas, esquina com a Rua Bartolomeu Bueno, bairro Uvaranas, 

nesta cidade. 

Nº 205/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento no trecho nao 

pavimentado da Av. Euzébio de Queiroz, no Jardim Centenário. 
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Nº 206/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua Manoel 

"C", no Jardim Centenário. 

Nº 207/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando com urgência a realização de pavimentação na Rua Raimundo Correia no bairro de  

Oficinas, Ponta Grossa. 

Nº 208/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua Dalila 

Marcondes, no Jardim Centenário. 

Nº 209/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua 

Elizabete das Graças Maurer Rota, no Jardim Centenário.  

Nº 210/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua Estácio 

Rodrigues da Cunha, bairro de Uvaranas.    

Nº 211/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua Evaldo 

Stadler, no Jardim Centenário.   

Nº 212/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua Jeferson 

Luis Gelkie, no Jardim Centenário.   

Nº 213/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 



 

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

 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua José 

koteski, no Jardim Centenário. 

Nº 214/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua Jose 

Nunes Cotar, no Jardim Centenário. 

Nº 215/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua Manoel 

Sansana, no Jardim Centenário. 

Nº 216/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua Nair 

Batista da Silva, no Jardim Centenário.  

Nº 217/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua Nelsom 

Narciso Vitiato, no Jardim Centenário.  

Nº 218/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Aplicação de Material Fresado/Cascalhamento na Rua Pedro 

Nunes Cotar, bairro de Uvaranas.    

Nº 219/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento da Rua Dr. Miguel Quadros no Jardim Jansen. 

Nº 220/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento da Rua Eduardo Novack Sobrinho no Jardim 

Jansen. 

Nº 221/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 
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solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento da Rua Gustavo Emilio Jansen no Jardim Jansen. 

Nº 222/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento da Rua Julio César Barbosa no Jardim Jansen. 

Nº 223/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento da Rua Presciliano Negrão no Jardim Jansen.            

Nº 224/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento da Rua Segismundo Romanoswski no Jardim 

Jansen.           

Nº 225/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento da Rua Ver. Marcos Tozeto no Jardim Jansen. 

Nº 226/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento no trecho não pavimentado da Rua João Amaral 

de Almeida no Jardim Jansen.                

Nº 227/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento e Fresado na  Rua Eduardo Levandoski Filho, 

Jardim Residencial Tropeiros I. 

Nº 228/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento e Fresado na  Rua Ari Jose Pozzan, Jardim 

Residencial Tropeiros I 

Nº 229/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 
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da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento e Fresado na  Rua Jaime Mauricio da Silva, 

Jardim Residencial Tropeiros  

Nº 230/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento e Fresado na  Rua Pres. Castelo Branco, 

prolongamento, Jardim Residencial Tropeiros I. 

Nº 231/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento e Fresado na  Rua Tamôios, Jardim Residencial 

Tropeiros II.                

Nº 232/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento e Fresado na  Rua Tandios, Jardim Residencial 

Tropeiros II 

Nº 233/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento e Fresado na  Rua Tapaiunas, Jardim Residencial 

Tropeiros II. 

Nº 234/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento e Fresado na  Rua Tapuias, Jardim Residencial 

Tropeiros II 

º 235/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, nos 

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

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento e Fresado na  Rua Tembés, Jardim Residencial 

Tropeiros II. 

Nº 236/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento e Fresado na  Rua Tinguis, Jardim Residencial 

Tropeiros II. 
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Nº 237/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento e Fresado na  Rua Tirios, Jardim Residencial 

Tropeiros II. 

Nº 238/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento ou aplicação de fresado na Rua Cap. Rivadavia 

Maciel, Vila Francelina. 

Nº 239/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento ou aplicação de fresado na Rua Cel. Leopoldo 

Alves Almeida a partir da Rua João Holzman, Vila Francelina. 

Nº 240/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento ou aplicação de fresado  na Rua Dr. Cid Cordeiro 

Prestes no trecho não pavimentado, Vila Francelina. 

Nº 241/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento na Rua Dr. Mario Jorge, Vila Francelina. 

Nº 242/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento ou aplicação de fresado na Rua Guilherme 

Scheifer, Vila Francelina. 

Nº 243/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento ou aplicação de fresado  da Rua Haroldo Franze, 

Vila Francelina. 

Nº 244/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 
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objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento ou aplicação de fresado  na Rua Javerte Ribeiro da 

Fonseca a partir da Rua Pastor Pita até a Rua João Holzman, Vila Francelina. 

Nº 245/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento ou aplicação de fresado na Rua João Holzman a 

partir da Rua Dr. Cid Cordeiro Prestes até Rua Profa. Braulina Carneiro dos Santos, Vila Francelina. 

Nº 246/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento ou aplicação de fresado  na Rua Pascoalino 

Provisiero a partir da Rua Guilherme Scheifer, Vila Francelina. 

Nº 247/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, O vereador que o presente 

subscreve nos termos do art. 107 do regimento interno vem através da presente  indicação à Mesa Executiva 

solicitar  ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao órgão competente da municipalidade, 

objetivando com urgência o Patrolamento e Cascalhamento ou aplicação de fresado da Rua Raposo Tavares a 

partir da Rua João Holzman até a Rua Dr. Mario Jorge, Vila Francelina. 

Nº 248/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado   ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado na Rua Germano 

Ferreira Wiederman, Sabará 

Nº 249/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando realização de operação tapa buraco na Rua Doutor Chafic Cury, esquina com Avenida 

Monteiro Lobato. 

APROVADAS - 59 

PIETRO: 1 

GEORGE: 1 

VINICIUS: 2 

PROFESSORA ROSE: 2 

KALINOSKI: 8 

FLORENAL: 43 

GERALDOSTOCCO: 2 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 18 de fevereiro de 2.020. 
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Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO: comentou sobre o Estar Digital, e falou que os vereadores continuarão 

lutando pelo que acham certo. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: mencionou sobre um de seus projetos de lei, e disse que não 

concorda com mudanças repentinas que o Prefeito Marcelo Rangel faz. 

VEREADOR FLORENAL: destacou sobre Jocelito Canto, informando que ele foi inocentado em seu último 

processo e alega que fica muito feliz por isso, salientando que ele pode ser Prefeito de Ponta Grossa de novo, 

concluiu sua fala dizendo que espera um ano cheio de trabalho a todos. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=20/02

/2020&tpReuniao=2&dsVerbete= 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE. (XVII 

LEGISLATURA) 

               Aos vinte dias do mês de fevereiro, de dois mil e vinte, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta 

Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado 

pelos Vereadores Florenal Silva - Primeiro Secretário e Jorge da Farmácia - Segundo Secretário, registrando-se 

as ausências justificadas dos Vereadores  Sebastião Mainardes Júnior, Walter José de Souza - Valtão, Dr. Zeca, 

Paulo Balansin, 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, 

Pietro Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco e Vinícius 

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

discussão e votação as Atas das Sessões  Ordinárias realizadas nos dias dezessete e dezenove do mês em curso, 

as quais foram aprovadas 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 08/20 (Projeto de Lei nº 21/10), altera a Lei nº 12.071, de 13/02/2015. Mensagem 

nº 09/20 (Projeto de Lei nº 22/20), autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel 

objeto da matrícula nº 32.868, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa. Mensagem nº 

10/20 (Projeto de Lei nº 23/20), autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial 

a KLS Serviços de Coleta Ltda., conforme especifica. Of. nº 58/20-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.651. Of. nº 112/20-GP, em atendimento a Indicação nº 3448/19, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. 

Of. nº 113/20-GP, em atendimento a Indicação nº 3454/19, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 

114/20-GP, em atendimento a Indicação nº 875/19, de autoria do Vereador Florenal Silva. DO VEREADOR 

GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 14/20, dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas por 

administradores de bares, casas de shows, restaurantes e estabelecimentos similares, visando a proteção das 

mulheres em suas dependências. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Projeto de Lei nº 15/20, 

estabelece a obrigação de atendimento prioritário e atendimento imediato aos portadores de neoplasia maligna 

junto ao Sistema de Saúde Pública e Privado, Clínicas e/ou Hospitais públicos e privados do Município. Foi 

aprovado pedido para apreciação Em Regime de Urgência ao referido projeto de lei, apresentado pelo autor. 

DOS VEREADORES VINÍCIUS CAMARGO E PIETRO ARNAUD - Projeto de Lei nº 16/20, altera a Lei nº 

12.407, de 15/01/2016, conforme especifica. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Projeto de Lei nº 

17/20, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor JOÃO ANTÔNIO ALVES RIBEIRO. 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=20/02/2020&tpReuniao=2&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=20/02/2020&tpReuniao=2&dsVerbete=
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DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 18/19, torna obrigatória a afixação de cartaz com 

telefones para denúncias de maus-tratos contra animais, nos locais e na forma que especifica, e dá outras 

providências. DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI - Projeto de Lei nº 20/20, denomina de ORIOVALDO 

CARPSTEN, o trecho entre a Rua Augusto Kanask até o final da Rua Residencial Gralha Azul, nesta cidade.DOS 

VEREADORES WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO, RICARDO ZAMPIERI E OUTROS - Projeto de 

Emenda à LOM nº 01/20, promove alteração na Lei Orgânica do Município. DO VEREADOR SEBASTIÃO 

MAINARDES JÚNIOR - Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão 

(20/02/20), por motivos particulares. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o referido requerimento. 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO - Requerimento, solicitando para que seja justificada 

sua ausência na presente sessão (20/02/20), por motivo de viagem previamente agendada. Colocado o mesmo 

em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD "DR. ZECA" - 

Requerimento, solicitando para que seja justificada sua ausência na presente sessão (20/02/20), por 

compromissos pré agendados. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o referido requerimento. DO 

VEREADOR MAGNO ZANELLATO - Requerimento, solicitando para que seja justificada sua ausência na 

presente sessão (20/02/20) por motivo de compromissos já assumidos com a Câmara de Comércio, Indústria e 

Serviços de Ponta Grossa. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Requerimento, solicitando para que seja 

justificada a sua ausência na presente sessão (20/02/20), tendo em vista que estará realizando atividades 

parlamentares na Assembléia Legislativa, na cidade de Curitiba. Colocado em discussão e votação, foi aprovado 

o referido requerimento. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 23/20, a ser 

encaminhada ao PASTOR JOSÉ POLINI, pelo seu aniversário de 80 anos a ser comemorado em 21/03/2020; 

exercendo a presidência das Igrejas Assembleia de Deus em Ponta Grossa/PR. Moção de Aplauso nº 24/20, a 

ser encaminhada à IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA, pelo seu aniversário de 2 anos a ser comemorado 

em 21 de fevereiro de 2020, situada à Rua Jandaia do Sul, nº 406, Vila Cipa, que se faz representada pelo seu 

Presidente PASTOR ARNALDO ANDRADE.  DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Moção de Aplauso nº 

25/20, Ao Márcio Martins, proprietário da Rádio T Ponta Grossa, por durante décadas levar informações, gerar 

entretenimento e realizar a cobertura dos jogos do Operário Ferroviário. DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

- Moção de Apoio nº 26/20, Ás entidades sindicais e Associações dos Servidores Públicos Civis e Militares do 

estado do Paraná, diante do Decreto nº 3.808/2020 assinado pelo Governador Ratinho Júnior. DO VEREADOR 

VINÍCIUS CAMARGO - Moção de Aplauso nº 27/20, dirigida ao Senhor MARCELO DE FRANÇA 

MACHADO pelo trabalho realizado com o "Grupo Conquista Runners". Em função de alguns vereadores 

haverem justificado ausência na presente sessão, o Senhor Presidente consultou aos Senhores Vereadores, os 

quais deliberaram favoravelmente em transferir para a próxima quarta-feira, dia vinte e seis do mês em curso, a 

formação da Comissão Especial que irá analisar os projetos referentes ao Plano Diretor do Município. Em 

seguida anunciou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para 

registrar com críticas, quanto a distribuição de livro como material didático, em determinada escola, à alunos da 

oitava série (de 12 a 14 anos, que considera como crianças) do Município, onde na página 112, expõe a situação 

de ideologia de gênero, entendendo que seria assunto encerrado levar esse tema nas escolas, à alunos dessa faixa 

etária, considerando que o Governo Federal é contrário à esse assunto. Deixou claro que a jamais falou da opção 

sexual de cada um, porém sua briga se restringe com relação às crianças e na insistência em inserir esse assunto 

nas escolas. Nesse sentido informou haver elaborado ofício ao Exmo. Sr. Governador do Estado e ao Secretário 

de Educação do Estado do Paraná, no sentido de rever e recolher tais apostilas distribuídas nas escolas em 

questão. VEREADOR FLORENAL SILVA: Para tecer comentários ao papel desta Casa, através da 

representação dos parlamentares em prol dos anseios da comunidade. Entende que a Administração Municipal, 

através do Senhor Prefeito e Secretários Municipais, deveriam dispensar maior atendimento aos Senhores 

Vereadores e até agradecer pois esses trazem os problemas para que possam encontrar resolução. Referendou o 

avanço da cidade nos últimos anos, destacando existir pólo estudantil, aeroporto com ligação ao mundo todo, 

universidades particulares de renome, pessoas que fazem com que se sinta orgulhoso em aqui morar e viver. 

Mencionou ainda aqui o fato do Operário Ferroviário Esporte Clube levar o nome da cidade para o Brasil todo, 

com cidadão pontagrossense jogando na Seleção Brasileira, outro que com dezesseis anos foi eleito melhor 

jogador da Copinha de São Paulo. Destacou a presença em nosso Município de Noel, cantor sertanejo destaque 
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nacional, também de Paulinho Mocelim, de Itaiacoca, fenômeno no Brasil inteiro interpretando música gaúcha, 

dando enfoque também a vereadores realizando ótimo trabalho de fiscalização, críticas e cobranças, tornando a 

cidade cada dia mais bela. O Vereador Felipe Passos, em aparte, relatou sobre comentários em redes sociais, de 

determinado cidadão que acima de tudo, só registra reclamações dos problemas e "só bate em cima". Uma dessas 

situações citadas pelo orador, quanto a atuação dos Senhores Vereadores, relatou haver conseguido a colocação 

de tampa em bocas de lobo na extensão do calçadão, entendendo até que deva ser organizada através de lei no 

sentido de que as viaturas policiais transitem pelo mesmo no máximo com moto, em função de estar sendo 

destruído o piso tátil, além de outras realidades. Retomando, Florenal defendeu ações dos Vereadores, dizendo 

que é pensando em representar pessoas que confiaram o mandato, que exercem seu papel nesta Casa. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Justificou o fato da presente sessão estar se realizando quinta-

feira, destacando com pesar o falecimento da Radialista Cleonice das Graças Ferro Teixeira, popular Cleo 

Teixeira "Rainha do Rádio", onde ontem fez todas as homenagens pertinentes, sendo sua amiga por mais de 

trinta anos, dizendo que seu último desejo seria ser velada nesta Casa, com entendimento dos demais pares. 

Convidou pessoas que fiscalizam o trabalho dos parlamentares, através do Observatório Social, para que se 

inteirem quando ao valor de quatro milhões de reais liberados de recursos oriundos do Pré-Sal, cujo qual 

parcialmente está sendo utilizado para pagar as contas da Feira do Paraná/EFAPI que ocorreu ano passado, que 

a princípio teria recurso da ordem de dois milhões de reais, em que o Secretário rechaçou qualquer possibilidade 

de trazer tais recursos à Prefeitura Municipal e essa insiste em afirmar que tem esse valor para receber daquela 

secretaria. Destacou nesse sentido que aquilo que serviria de incremento orçamentário para recursos livres, tais 

como realização de reformas, compra de ambulância, equipamentos para a Guarda Municipal, adquirir mais 

massa asfáltica, montar mais cinco ou seis equipes para colocar nos Bairros, infelizmente estão sendo utilizados 

parte para pagar as contas da citada feira. Convidou Vereadores interessados em assinar consigo, onde estará 

demandando contra a COPEL, em função de haver recebido munícipes apresentando contas de luz atrasadas e 

estão sendo penalizadas, chamando atenção, através de projeto de lei, exemplificando cidadão que devia 

quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos e vai pagar quinhentos e oitenta e um reais, pelo 

atraso, somados de multa, além de haver recebido intimação via cartório. Acredita que quando a pessoa fica 

inadimplente, o fato de suspender o fornecimento do serviço às dezoito ou dezenove horas, é uma "sacanagem 

sem precedentes". Criticou a utilização das redes sociais como forma de agressão, com notícias fakes, ocorrendo 

enxurradas de ações que tem de protocolar, buscando o direito e a justiça. VEREADOR PIETRO ARNAUD: 

Cumprimentou a presença da Engenheira Sandra e demais colegas, da Prefeitura Municipal, prestigiando a 

sessão. Referendou a escolha, na próxima quarta feira, dos membros que passarão a compor a comissão do Plano 

Diretor, considerando haver sido protocolado o projeto em questão nesta Casa, após precedido de intenso debate, 

cabendo aos Senhores Vereadores o discernimento e equilíbrio necessário para que possam conduzi-lo, de forma 

que albergue toda a cidade com visão e desenvolvimento futuro. Manifestou sua preocupação pelo fato de haver 

recebido relatório do site Desafios do Município, mostrando que Ponta Grossa está entre a 36ª melhor posição 

entre os cem municípios do Brasil, no ranking do índice desafios de gestão municipal, afirmando que a cidade 

perdeu três posições na última década e somente ano passado, perdeu sete posições em comparação com o ano 

anterior, entre as quais, quatro delas são analisadas pelo referido desafio, citando nesse sentido segurança pública 

(39º lugar), saúde (48º lugar), educação (52º lugar). Em aparte, o Vereador Celso Cieslak, afirmou que o Paraná 

foi um dos poucos estados em que aumentou a criminalidade no trimestre, em vinte e um por cento, dizendo 

estar crítica a situação. Disse ainda que tem visto o Deputado Mauro Moraes, que cobra diariamente do 

Governador e Secretário de Segurança Pública, a contratação dos profissionais da PM, PC e Depem que estão 

capengando no estado. Seguindo, Vereador Pietro citou que em 2007, em matéria de educação, estava o 

Município em segundo lugar no ranking. Disse que faz necessário certo cuidado dos vereadores com relação a 

esses temas: educação, saúde e segurança, citando ser principais assuntos a serem debatidos e trabalhados com 

cuidado extra, pois estão um vinculado ao outro. VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Parabenizou ao Senhor 

Prefeito Municipal Marcelo Rangel, pelo fato de prontamente e com muito empenho desta casa, da Engenheira 

Patrícia, da Secretaria de Agricultura, Deputado Plauto Miró, ter assinado convênio com o Instituto das Águas, 

objetivando a  perfuração de dois poços artesianos na localidade de Roxo Roiz, onde ressaltou sua luta na busca 

de recursos para tais providências. Em aparte, se manifestaram: Vereador Rudolf Polaco, enaltecendo o trabalho 
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do Vereador Jorge, Deputado Plauto e Engenheira Patrícia, da Secretaria de meio Ambiente, onde teve 

oportunidade de trazer em mãos esse convênio para assinatura do Senhor Prefeito, quando esteve presente no 

Instituto das Águas em busca de outras demandas para o Município. Mingo Menezes, ratificando palavras do 

Vereador Rudolf, quanto ao empenho do Vereador Jorge junto ao Instituto das Águas, cumprimentando ainda 

ao Senhor Prefeito Municipal, pela assinatura do referido convênio, dizendo demonstrar maturidade desta Casa, 

quando vereadores da base e oposição se unem, levando benefícios à comunidade, estendendo ainda seus 

cumprimentos aos Deputados Plauto Miró Guimarães e Hussein Bakkri, pela intervenção nesse sentido. Jorge 

da Farmácia cobrou do Vereador George Luiz de Oliveira, quanto a sua participação em programa da Rádio T, 

em que comentou algo sobre lixo em entrevista cedida. George Luiz de Oliveira, parabenizou pela conquista dos 

citados poços artesianos, desejando saber quanto de recursos foram destinados, entendendo que parte das verbas 

do pré-sal também deveriam ter sido destinados para essa construção e em outros distritos. Em relação a sua 

entrevista à Rádio T, citou algumas assinaturas que o Prefeito tem colocado em documentos que causa estranheza 

e preocupação. Nesse sentido, disse que deixou claro que não vai engolir de maneira alguma a renovação do 

contrato com a empresa Ponta Grossa Ambiental, sob pretexto da construção de usina, dizendo que não podem 

esquecer que o Município dará mais de dez milhões de reais de aporte e não pode compactuar sobretudo com 

doze anos a mais,  e para cancelar os efeitos do decreto prefeitural, usou de dispositivo regimental, através do 

Projeto de Decreto Legislativo, no sentido de cancelar o decreto assinado pelo Senhor Prefeito Municipal. 

Quando disse que tinham pessoas interessadas, afirmou ser da prefeitura, de quem colocou a assinatura e também 

que a Câmara não compactua. Assim, rogou ao Presidente da CLJR para que possa exarar parecer à matéria, 

onde estará esperando resposta de requerimento de informações para poder ser votado na Casa. O Senhor 

Presidente informou ao Vereador George Luiz de Oliveira e demais parlamentares que a situação quanto ao 

Projeto de Decreto Legislativo apresentado já se encontra em mãos do Poder Executivo e após manifestação, 

retorna à esta Casa para que possa ser exarado parecer pela CLJR, com prazo de cinco dias. VEREADOR 

EDUARDO KALINOSKI: Relatou, quando de sua visita à Prefeitura, para tratar de determinados assuntos, 

tendo se deparado com situação que acaba sendo corriqueira em todo o início de ano junto a Praça de 

Atendimento, onde elaborou life para saber a opinião da população a dois assuntos, os quais eram os assuntos 

justificando a quantidade de pessoas, sabendo serem dois que estão bombando, o primeiro era questionamento 

das pessoas junto ao valor do IPTU e taxa de lixo lançados nos carnês e em relação ao requerimento do passe 

livre estudantil por parte de pais de alunos que gozam desse benefício. Salientou que a Prefeitura gasta milhões 

com relação a publicidade, não tendo realizado uma publicação em sua página oficial, falando que não há mais 

necessidade das pessoas se dirigirem até a sede para fazer a questão do passe livre, bastando entrar no site da 

AMTT, anexar os documentos, realizar solicitação. Outro ponto, quanto as questões dos valores majorados do 

IPTU e taxa de lixo, destacando que foi procurado por pessoas que pagaram pelo asfalto defronte a suas 

residências, e a prefeitura atualiza o valor venal de maneira discricionária, entendendo que tem que ser atualizado 

compreendendo todas as economias, questionando em que momento é lançada a contribuição de melhoria, 

considerando pavimentações via projeto FINISA. Finda a Comunicação Parlamentar, foi anunciada ORDEM 

DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 111/19 (Vereadora Professora Rose), dispõe 

sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às doadoras de leite 

materno, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

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

Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Pietro Arnaud, Ricardo 

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

ausências justificadas das votações dos Vereadores Sebastião Mainardes Júnior, Walter José de Souza - Valtão, 

Dr. Zeca, Paulo Balansin e Magno Zanellato. PROJETO DE LEI Nº 383/19 (Poder Executivo), aprova o Plano 

Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Ponta Grossa para o período de 2.017 a 

2.026: APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 154/19 (Vereador Jorge da 

Farmácia), concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora MARIA CZEKALSKI: 

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, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, 
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Professora Rose, Rudolf Polaco e Vinícius Camargo. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 

dos Vereadores Sebastião Mainardes Júnior, Walter José de Souza - Valtão, Dr. Zeca, Paulo Balansin e Magno 

Zanellato. PROJETO DE LEI Nº 251/19 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), promove alteração na Lei nº 12.135, 

de 03 de julho de 2.015: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. PROJETO DE LEI Nº 294/19 (Vereador Rogério Mioduski), denomina de SEBASTIÃO ANTUNES 

DE ALMEIDA a via pública municipal que menciona: APROVADO, com a inclusa Emenda de Redação, 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Fica registrada a justificativa do Vereador Sgt. 

Guiarone Júnior na votação da respectiva Emenda de Redação, em função de se encontrar ausente do Plenário, 

prestando atendimento de ordem parlamentar. PROJETO DE LEI Nº 308/19 (Vereador Vinícius Camargo), 

denomina de FLORISVALDO JUSTUS a Rua nº 08 do Loteamento GSP Life Ponta Grossa, no Bairro Cará-

Cará, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 320/19 (Vereador Florenal Silva), institui o Dia da 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS no calendário oficial do Município de Ponta Grossa: APROVADO. Foi 

referendada nesta oportunidade a reintegração do Vereador Magno Zanellato à presente sessão. O Senhor 

Presidente exemplificou aos parlamentares em relação ao referido projeto, dizendo que a Mesa Executiva definiu 

por uma questão de necessidade que todas as pessoas tivessem acessibilidade aos trabalhos legislativos, tendo 

elaborado projeto para abertura de concurso público, o qual se encontra nas entidades assistenciais para ser 

revisado, a fim de não pecarem nesse sentido, esperando que a pessoa que venha a trabalhar nessa área nesta 

Casa, atenda todos os requisitos necessários para tal. Destacou o principal objetivo dos parlamentares nesta Casa, 

trabalhar com inclusão social, ressaltando a readequação estrutural pela qual esta instituição está passando, tanto 

da parte externa, principalmente focando na questão de segurança com remodelação com acessibilidade todos 

os passeios externos, principalmente para pessoas com deficiência não somente física mas visual. Trabalho que 

a Mesa Executiva está realizando em conjunto com os demais parlamentares. PROJETO DE LEI Nº 409/19 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 6.857, de 26/12/2001: RETIRADO PARA VISTAS POR DEZ DIAS, a pedido 

do Vereador Pietro Arnaud. Fica justificada a ausência do Vereador Felipe Passos no referido projeto, através 

da deliberação de seu pedido verbal, em função de estar ausente durante a votação, prestando atendimento de 

ordem parlamentar. O citado vereador ainda solicitou ao Senhor Presidente a inserção do Projeto de Lei nº 261/19 

na próxima ordem do dia, tendo sido informado pelo mesmo que iria analisar tal possibilidade. O Vereador 

Rudolf Polaco requereu e foi aprovada a autorização para se ausentar da presente sessão, para atender 

compromisso pré-agendado. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 1/20, do Vereador 

Rogério Mioduski; 2/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 3, 6/20, do Vereador Eduardo Kalinoski; 4/20, do 

Vereador Geraldo Stocco; 5/20, do Vereador Vinícius Camargo; 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22/20, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno; 11/10, do Vereador Rudolf Polaco; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/20, do Vereador Vinícius 

Camargo; 19/20, do Vereador Pietro Arnaud e Indicações nºs 191/20, do Vereador Pietro Arnaud; 192/20, do 

Vereador George Luiz de Oliveira; 193, 194/20, do Vereador Vinícius Camargo; 195, 196/20, da Vereadora 

Professora Rose; 197 a 204/20, do Vereador Eduardo Kalinoski; 205, 206, 208 a 248/20, do Vereador Florenal 

Silva; 207, 249/20, do Vereador Geraldo Stocco. Concluída a votação da Ordem do Dia, foi aberto espaço para 

o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR GERALDO STOCCO: Para ressaltar a continuidade de seu 

mandato, onde votou contrariamente ao pedido de Regime de Urgência, sobre os agentes de trânsito, quando 

enviou alguns requerimentos à AMTT para verificar os motivos de funções gratificada haver sido concedidas 

por meio de decreto, entendendo inválido o ato. Tem que analisar motivo do Presidente da autarquia, quando 

queria revogar gratificação aos agentes ano passado em sessão extraordinária, não obtendo êxito, tendo sido 

protocolado e aceito este ano, pedido para apreciação em Regime de Urgência. Pretende conversar mais, 

clamando que mais servidores venham até a casa. Lembrou promessa feita pelo Senhor Prefeito Municipal, que 

daria curso a todos os agentes de trânsito e não ocorreu, para que a função do agente fosse estendida, não ficando 

somente no Estar Digital. Agora vê que o prefeito desistiu e o presidente da AMTT, não sendo culpa dos 

funcionários que esperam esse treinamento para poder fiscalizar mais e ter seus salários aumentados, motivo de 

ser contrário ao citado projeto de lei. Criticou o valor absurdo pago à empresa responsável pela instalação do 

Estar Digital, e aí como forma talvez de contingência de gastos, o Prefeito e a AMTT querem cortar dos 

funcionários, algo que não aceita e continua a brigar pelo que é certo e justo. VEREADOR GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA: Somando às palavras do Vereador Geraldo Stocco, convidou-o a somar consigo para que possam 
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enviar documento, onde irá exigir o curso para os mesmos, citando que todos ganham mal e desejam pagar 

menos ainda com vontade de realizar tudo ao contrário do que foi votado nesta Casa, através de Resolução, onde 

endossaram, antecipando e solicitou apoio aos demais pares, chamando atenção para o assunto que considera 

extremamente indelicado, onde o Prefeito, através do Presidente da AMTT, para não querer dar um curso, alega 

não existir recursos para tal. Não concorda com a mudança repentina que irá prejudicar uma classe de servidores, 

através do novo sistema de estacionamento implantado na cidade. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: 

Registrou suas considerações quanto a situação dos agentes de trânsito, dizendo que está sendo feita uma "cortina 

de fumaça" para justificar certas coisas totalmente equivocadas na AMTT, se colocando à disposição para 

elucidação dos fatos. Passou ao Vereador Felipe Passos, o qual reforçou pedido de Gilmar que se dirigiu ao seu 

departamento, quanto às pessoas com deficiência, com relação à hidroterapia, dizendo que seu filho faz oito anos 

que nasceu com deficiência, necessitando desse atendimento que não está dando certo. Parabenizou ao governo, 

pelos vôos que iniciarão de Ponta Grossa a Foz do Iguaçu, movimentando o turismo. VEREADOR FLORENAL 

SILVA: Para comentar em torno das movimentações políticas na cidade, onde deseja comemorar a liberação do 

ex-deputado Jocelito Canto, hoje com situação em dia, podendo figurar como novidade no próximo pleito 

eleitoral a nível do Município, destacando sua grande atuação como radialista e através da instituição criada pelo 

mesmo. Referendou o primeiro ano de mandato da Deputada Mabel Canto, com projeto aprovado na AL em que 

mulheres que estão para dar a luz poderão escolher a forma do serviço de parto. Destacou Jocelito fazendo parte 

do PODEMOS onde tentarão viabilizar algo pelo bem da população. Outro assunto, para agradecer ao Secretário 

Márcio Ferreira, em face da recuperação de diversas ruas no Bairro de Uvaranas, através da colocação de fresado, 

entendendo a dificuldade de equipamentos e pessoal, porém aos poucos está colocando em prática a promessa 

de campanha, melhorando a qualidade de vida de quem mora nas vilas sem asfalto e pavimentação. Citou projeto 

em trâmite que sugere desconto de IPTU aos moradores de vias não pavimentadas, entendendo mais que justo 

que se pague menos. O Senhor Presidente salientou e parabenizou pela fala de Florenal em relação ao ex-prefeito 

e ex-deputado estadual Jocelito Canto, argumentando que o ordenador de despesa muitas vezes incorre 

administrativamente em processos tanto nesta Casa como na Prefeitura e nesse sentido foi comprovado não haver 

má fé nessa situação e após muitos anos se prova inocência com uma pessoa, podendo ocorrer com qualquer 

cidadão. Encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia vinte e seis do mês em curso, no horário 

regimental, cuja pauta da Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição 

via rede de computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue 

assinada por mim, Secretário, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte 

de fevereiro de dois mil e vinte.   

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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