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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 21/01/2020 

SESSÃO ASSISTIDA POSTERIORMENTE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO: 10:00 TÉRMINO DA SESSÃO: 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK   

DANIEL MILLA   

DIVO   

MINGO   

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

DR. MAGNO   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERE   

ROGÉRIO MIODUSKI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: menciona que o dinheiro que está em caixa são frutos do Governo 

Bolsonaro, e com ele se usará não só para Ponta Grossa mas para todo o Brasil, sendo muito boa essa economia. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: agradece aos que estão presentes em sessão. Afirma que a destinação do 

pré sal está indo para outros lugares. Comenta sobre o lixo de Ponta Grossa e que tomará medidas quanto a 

isso. Relata que todas as pessoas têm direito a férias, mas no momento atual de Ponta Grossa, o Prefeito 

Marcelo Rangel não poderia se dar ao luxo de viajar, complementando ainda que o Prefeito quer quebrar a 

Prefeitura. Conclui sua fala dizendo que estamos vivendo um momento caótico em Ponta Grossa, e que o 

Prefeito Marcelo Rangel quer fugir da cidade.    

VEREADOR FLORENAL: comenta que em governos anteriores o dinheiro do pré sal teria outro destino e 

conclui dizendo que esse ano estamos colhendo frutos do nosso governo atual, que é sério e responsável, esse 

é um dinheiro extra que veio para reforçar o caixa, e devemos fiscalizar onde ele será aplicado. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: saúda todos os presentes, reclama sobre o Governo 

Municipal e questiona que o dinheiro deveria ser aplicado em outras obras e não só no aeroporto, relata que os 

voos diários são importantes, mas ressalva se perguntando o que a população acha disso. Afirma que a 

administração presente é uma das piores que Ponta Grossa já teve, e o dinheiro do pré sal deveria ser destinado 

a outra coisa, como por exemplo pagar raio x no Hospital da Criança, ele chama o Hospital da Criança de 
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“posto infantil”. Lamenta o Prefeito não pagar a conta de telefone da prefeitura, afirmando que a cidade está 

se afundando. Menciona que se Joselito Canto ficou 20 anos sem ser eleito o Prefeito Marcelo Rangel deverá 

ter pena eterna e ser sepultado pelas coisas que fez. Achou que o Prefeito iria destinar dinheiro a saúde, mas o 

dinheiro está indo para o aeroporto, relatando que “o dinheiro chegou e já foi gasto”. Comentou sobre a tarifa 

fake zero que o Prefeito Marcelo Rangel não conseguiu implementar. Afirmou que não tem nada contra o 

progresso da cidade, ressalvando o quão importante é o aeroporto para a todos, mas conclui que é muito 

dinheiro gasto a ele. Em relação ao projeto de lei nº 3/2020, diz que ele poderia ser tratado ano passado e este 

ano todos já estariam tranquilos, já que o mesmo tem muita importância, devendo ser tratado com mais preparo 

e menciona sobre a importância que o Prefeito dá para esses assuntos. Passa a palavra ao Vereador Valtão 

que menciona o projeto de lei nº 3/2020 sobre os alunos com deficiência, para ele não deveria existir os 2 km 

que consta nele. O Vereador George relata que deve ser analisado para o plenário o projeto de lei nº 3/2020, 

destacando o artigo 7, pois caso contrário será restringido quem mora há mais de 2 km e essas pessoas devem 

ter dignidade também. Passa a palavra ao Vereador Jorge da Farmácia que é pertinente ao destaque. O 

Vereador George previne os vereadores dizendo que o Prefeito Marcelo Rangel irá vetar o destaque, e diz que 

a opinião pública é de muita importância para acabar com esse veto, caso o Prefeito realmente tome essa atitude. 

O Vereador Florenal afirma que o Prefeito não pode vetar um destaque, só pode vetar se for o projeto inteiro. 

Vereador George afirma que o Prefeito Marcelo Rangel, mesmo não podendo vetar, vai tentar desfigurar 

alguma coisa deste projeto, para não dar transporte aos deficientes que precisam. Comenta ainda sobre o 

escândalo que está acontecendo no Parque de Máquinas em Ponta Grossa e diz que todos merecem férias mas 

se pergunta como dar férias ao Prefeito Marcelo Rangel no momento atual. Relata que a gasolina utilizada nas 

máquinas é mais cara que em qualquer posto de Ponta Grossa, isso depois que o Prefeito Marcelo Rangel 

assumiu, comentando também sobre os gastos que o Prefeito faz. O vereador conclui sua fala analisando todos 

os escândalos atuais de Ponta Grossa, relata sobre suas atuações principalmente na área da saúde, e diz que 

precisamos de mais investimentos nessa área tão necessitada, comentando também sobre seu projeto que 

abrange isso. 

VEREADOR RUDOLF POLACO: concorda com o destaque feito e sobre a aprovação da lei que é de grande 

importância, e conclui dizendo que cada vez mais deveremos conversar com a Secretaria de Educação sobre 

melhorias a serem feitas nesta área. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: concorda que todos devem ter férias, mas no momento é 

inapropriado ao Prefeito Marcelo Rangel tirar férias, já que assim parece estar fugindo. Comenta sobre o que 

está acontecendo no Parque Industrial, e desafia o Prefeito a ir lá e debater com os vereadores. O vereador 

conclui sua fala dizendo que acredita na justiça. 

VEREADOR FLORENAL: declina a palavra. 
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PROJETO DE LEI Nº 1/2020  
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Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.407.424,32, e dá outras 

providências. 

 

PARECERES: CLJR - 

                         CFOF -_ 

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 22 SIM - APROVADO  

 

DO PODER EXECUTIVO  

PROJETO DE LEI Nº 2/2020  

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 710.792,34, e dá outras 

providências.  

 

PARECERES: CLJR - 

                        CFOF -_ 
 
VOTAÇÃO NOMINAL – 20 SIM / 1 NÃO – APROVADO 

 

DO PODER EXECUTIVO  

PROJETO DE LEI Nº 3/2020  

Institui o Transporte Especial para alunos com deficiência às Instituições de Ensino Especial para 

Escolarização e que frequentam o Ensino Regular no Município, e dá outras providências.  

 

PARECERES: CLJR - 

                        CFOF - 

                        COSPTTMUA - 

                        CECE - 

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 21 SIM – APROVADO*  

*Destaque no Art. 7º inciso II – 1 SIM / 20 NÃO – REJEITADO.  

(Art. 7º inciso II... Residir a mais de 2 (dois) quilômetros da Unidade Escolar ou da Instituição de Ensino Especial;) 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
DO PODER EXECUTIVO  

PROJETO DE LEI Nº 428/2019  

Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Lucia Pacher – 

Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 

                        CECE - 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA APROVADO 
 

 EM DISCUSSÃO ÚNICA  
DA MESA EXECUTIVA  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1/2020  

Autoriza o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, a 

ausentar-se do país.  
 
VOTAÇÃO NOMINAL – 14 SIM / 6 NÃO – APROVADO 
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EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
DO PODER EXECUTIVO  

PROJETO DE LEI Nº 1/2020  

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.407.424,32, e dá outras 

providências.  

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 21 SIM – APROVADO 

 

PROJETO DE LEI Nº 2/2020  

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 710.792,34, e dá outras 

providências.  
 
VOTAÇÃO NOMINAL – 20 SIM / 1 NÃO - APROVADO  

 

DO PODER EXECUTIVO  

PROJETO DE LEI Nº 3/2020  

Institui o Transporte Especial para alunos com deficiência às Instituições de Ensino Especial para 

Escolarização e que frequentam o Ensino Regular no Município, e dá outras providências.  

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 21 SIM – APROVADO 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
DO PODER EXECUTIVO  

PROJETO DE LEI Nº 428/2019  

Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Lucia Pacher – 

Educação Infantil e Ensino Fundamental.  
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA APROVADO 

  

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 21 de janeiro de 2.020. 

 

      Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                                       Ver. JOÃO FLORENAL DA SILVA 

                         Presidente                                                                                     1º Secretário 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: relata que mesmo os vereadores não tendo sessões eles trabalham 

diariamente, 24 horas por dia. Comenta sobre o Lago de Olarias falando que ele será um atrativo em Ponta 

Grossa e se questiona quanto ao prazo estipulado pelo Prefeito Marcelo Rangel. Conclui sua fala comentando 

sobre a importância da Usina de Biogás. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: comenta sobre a Bacia dos Alagados que está baixando e se diz 

preocupado com isso, dizendo que terá uma conversa com a COPEL para fazer todos os levantamentos quanto 

a isso. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: agradece pelos presentes e por poder fazer a diferença, tendo assim 

conquistas a quem mais precisa. Conclui sua fala desejando um feliz ano a todos. 
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ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=21/01

/2020&tpReuniao=2&dsVerbete= 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

LEGISLATURA) 

               Aos vinte e um dias do mês de janeiro 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, também com a 

presença na Mesa dos Trabalhos, do Vereador Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente, registrando-se as 

ausências dos Vereadores José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro Secretário, com justificativa e Professora 

Rose, presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Geraldo Stocco, George Luiz de Oliveira, Sgt. Guiarone Júnior, Magno Zanellato,  Paulo 

Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, Rogério Mioduski, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente estendeu convite aos Senhores 

Vereadores, comunicando da presença da Assessora da ACIPG, dando conta que a mesma se uniu ao Centro 

Universitário UNICECAL, criando novo conceito de ensino superior "Universidade de Negócios", cujo qual será 

lançado na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa no próximo dia vinte e dois de 

janeiro, às dezesseis e trinta horas. Em seguida colocou em discussão e votação, tendo sido aprovadas as Atas 

das Sessões Extraordinárias realizadas nos dias dezesseis e dezessete de dezembro de dois mil e dezenove. 

Seguindo, foi procedida a leitura, pelo Vereador Primeiro Secretário, do expediente que se encontrava sobre a 

Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 01/20 

(Projeto de Lei nº 01/20, acompanhado de pedido para apreciação em regime de urgência, tendo sido deliberado 

favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor 

de R$ 3.407.424,32, e dá outras providências. Mensagem nº 02/20 (Projeto de Lei nº 02/20, acompanhado de 

pedido para apreciação em regime de urgência, tendo sido deliberado favoravelmente nesta oportunidade), 

autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 710.792,34, e dá outras 

providências. Mensagem nº 03/20 (Projeto de Lei nº 03/20, acompanhado de pedido para apreciação em regime 

de urgência, tendo sido deliberado favoravelmente nesta oportunidade), institui o Transporte Especial para 

alunos com deficiência às Instituições de Ensino Especial para Escolarização e que freqüentam o Ensino Regular 

no Município, e dá outras providências. DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD "DR. ZECA" - 

Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (21/01/2020), por 

compromissos profissionais. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. O Senhor Presidente 

consultou aos demais pares, os quais aprovaram a paralisação da presente sessão, a fim de que as comissões 

permanentes pudessem analisar e exarar parecer às matérias incluídas na Ordem do Dia. Reabertos os trabalhos, 

foi autorizada a reintegração à presente sessão do Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca". Foi ainda aprovada 

a supressão da Comunicação Parlamentar, através de solicitação verbal do Vereador Walter José de Souza - 

Valtão, tendo sido anunciada em seguida, a ORDEM DO DIA - EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE 

LEI Nº 01/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de 

R$ 3.407.424,32, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, 

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

Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno 

Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Rudolf Polaco, Sebastião 

Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência da votação da 

Vereadora Professora Rose. Foi colocado em discussão e votação, tendo sido aprovado pedido verbal do 

Vereador Dr. Zeca no sentido de se ausentar da presente sessão, em função de compromissos assumidos. 

PROJETO DE LEI Nº 02/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 710.791,34, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=21/01/2020&tpReuniao=2&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=21/01/2020&tpReuniao=2&dsVerbete=
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Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno 

Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Rudolf Polaco, Sebastião 

Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registrados o voto contrário do 

Vereador George Luiz de Oliveira, a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca, bem como a ausência 

da votação da Vereadora Professora Rose. PROJETO DE LEI Nº 03/20 (Poder Executivo), institui o Transporte 

Especial para alunos com deficiências às Instituições de Ensino Especial para Escolarização e que freqüentam o 

Ensino Regular no Município, e dá outras providências: APROVADO, ressalvado o destaque ao Art. 7º, II, 

através de solicitação do Vereador George Luiz de Oliveira, aprovado pelos demais pares, tendo recebido, o 

referido projeto de lei, 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, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, 

Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter 

José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências das votações dos Vereadores Dr. Zeca, com justificativa 

e Professora Rose. Art. 7º, II, destacado por solicitação do Vereador George Luiz de Oliveira: REJEITADO, 

com os votos contrários dos Vereadores 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, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério 

Mioduski, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam 

registrados o voto favorável do Vereador Celso Cieslak e as ausências das votações dos Vereadores Dr. Zeca, 

com Justificativa e Professora Rose. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 428/19 (Poder 

Executivo), declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Lucia 

Pacher - Educação Infantil e Ensino Fundamental: APROVADO. EM DISCUSSÃO ÚNICA - PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/20 (Mesa Executiva), autoriza o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, a ausentar-se do país: APROVADO. Não havendo mais assuntos 

a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra em caráter extraordinário para logo 

em seguida, considerando restar as matérias para apreciação em segunda discussão, consultando ainda ao 

Plenário, quanto a possibilidade de se transferir à mesma as manifestações do Pequeno Expediente, sendo este 

favorável. 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 e um de janeiro de 

dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 

              ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

LEGISLATURA) 

               Aos vinte e um dias do mês de janeiro 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, também com a 

presença na Mesa dos Trabalhos, do Vereador Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente, registrando-se as 

ausências dos Vereadores José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro Secretário, com justificativa e Professora 

Rose, presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Geraldo Stocco, George Luiz de Oliveira, Sgt. Guiarone Júnior, Magno Zanellato,  Paulo 

Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, Rogério Mioduski, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Abertos os trabalhos e não havendo expediente a ser lido, o Senhor Presidente 

abriu a inscrição para a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, com a palavra o Vereador GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA, ocasião em que teceu comentários em torno do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/10, aprovado 

na sessão próxima passada, autorizando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira a ausentar-se do país, destacando não ser bom o momento que a cidade atravessa, expondo diversas 

situações  escandalosas verificadas, envolvendo a Administração Municipal e as situações de emergência que 

necessitam da somatória do Poder Executivo, desta Casa de Leis e entidades constituídas. Comentou sobre sua 

visita ao Hospital da Criança semana passada, tendo constatado o internamento de uma criança correndo sério 
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risco de vida em função de diagnóstico equivocado de um profissional da área médica, onde, pela quebra de 

confiança da mãe, se mobilizou junto com outros vereadores e deputada Mabel Canto, fazendo de pronto a 

transferência ao Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, ficando admirado com a organização e atendimento 

prestado pelo mesmo, quando decidiu visitá-lo, comparando principalmente o valor pago a título salarial aos 

profissionais que prestam serviços na referida casa hospitalar com os de nossa cidade, considerando salário de 

fome, em detrimento ainda a servidores que percebem quantias vultuosas somando a horas extras e outros 

rendimentos acrescentados em que o povo tem que pagar passivamente, entendendo ser o momento de passar a 

cidade a limpo. Seguindo, disse que conversando com prefeituráveis de cidades da região, fará reunião na cidade, 

estando iniciando trabalho sério com Toninho Wandscheer e demais bancadas parlamentares, para que possam 

receber recursos a fim de ser construído o Hospital Regional Infantil com Centro Municipal de Especialidades, 

no Município, considerando a demanda dos municípios que não tem estrutura necessária para prestar 

atendimentos especializados à população carente infantil. Já tem anteprojeto pronto, com audiência confirmada 

com o Governador do Paraná, apelando que o Deputado Sandro Alex não o prejudique chamando para si o citado 

projeto. Não havendo mais vereadores inscritos, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM REGIME DE 

URGÊNCIA, EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 01/2020 (Poder Executivo), autoriza o 

Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.407.424, 32, e dá outras providências: 

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

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

Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, 

Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter 

José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências das votações dos Vereadores José Carlos S. Raad "Dr. 

Zeca", com justificativa e Professora Rose. PROJETO DE LEI Nº 02/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 710.792,34, e dá outras providências: 

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

Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, 

Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério 

Mioduski, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam 

registrados o voto contrário do Vereador George Luiz de Oliveira e as ausências das votações dos Vereadores 

José Carlos S. Raad "Dr. Zeca", com justificativa e Professora Rose. PROJETO DE LEI Nº 03/20 (Poder 

Executivo), Institui o Transporte Especial para alunos com deficiência às instituições de Ensino Especial para 

Escolarização e que freqüentam o Ensino Regular no Município, e dá outras providências: APROVADO, com 

votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo 

Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, 

Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério 

Mioduski, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam 

registradas as ausências das votações dos Vereadores José Carlos S. Raad "Dr. Zeca", com justificativa e 

Professora Rose. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 428/19 (Poder Executivo), declara de 

Utilidade Pública a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Lucia Pacher - Educação 

Infantil e Ensino Fundamental: APROVADO. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o 

PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Para prestar informações quanto ao 

trabalho dos parlamentares ao longo do ano, dizendo que apesar do recesso, estão à disposição da população, 

exercendo na plenitude seu mandato, reforçando que a unidade de saúde de Olarias encontra-se com as obras 

paralisadas por falta de pagamento de empreiteiras e aprovação de projeto. Fez menção à reportagem da RPC, 

tratando da revitalização do Lago de Olarias, quanto a importância à comunidade, sendo mais um local atrativo 

de lazer para a população, chamando atenção ao prazo quando foi prometido o ano passado sua conclusão pelo 

Senhor Prefeito Municipal, a fim de ornamentar para a passagem do natal, o que não aconteceu, por último 

estabeleceu nova data, para o mês de abril, preocupando-se que a empreiteira não vem recebendo pelos trabalhos 

realizados, e que, obviamente, não cumprirá agenda sem receber devidamente os repasses. Outra preocupação, 

lembrando que em campanha de 2.012, o então candidato a prefeito Marcelo Rangel esteve na região entregando 

panfletos assinado, expressando o compromisso assumido em relação a obras de pavimentação asfáltica e 
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melhorias na saúde. Ressaltou ainda que nesse final de semana esteve realizando "live" na pedreira aos fundos 

do Shopping Palladium - enaltecendo a luta do Secretário Marcio Ferreira pela região - porém, não obstante, 

comentou a respeito da exalação de mal cheiro na cascata lá existente, tendo oficiado ao superintendente da 

Sanepar, solicitando acompanhamento da mesma na fiscalização, clamando ainda a sua presença, a fim de 

verificar a qualidade da água. Finalizou lamentando a postura da Prefeitura Municipal quando promoveu o 

anúncio da construção usina de biogás na cidade, onde o Senhor alcaide mais uma vez ressalta seu estrelismo, 

sem mencionar o trabalho realizado pelos Vereadores Celso Cieslak e Sgt. Guiarone Júnior nesta Casa, 

enaltecendo ainda o esforço de outros parlamentares sobre esse assunto, vindo a contribuir com essa conquista 

para a cidade. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para falar de sua preocupação de tempos com a 

Bacia do Alagados, que não sustenta sua capacidade de retenção de água, apesar das intensas chuvas, verificando 

que seu nível está baixando cada vez mais. Esteve em Curitiba em conversa com o Deputado Hussein Bakkri, 

informando que agendarão ainda audiência junto a superintendência da COPEL, para verificar situações 

contratuais para utilização de água a fim de gerar energia elétrica na usina então instalada junto ao manancial, 

estando tranqüilo quanto a defesa da água pela população, ressaltando o cuidado do local que vem sendo prestado 

por moradores da adjacência. VEREADOR GERALDO STOCCO: Parabenizou as mudanças realizadas nesta 

Casa de Leis, onde irá sugerir outras à presidência. Comentou ainda sobre a questão do desvio de combustíveis 

ocorrido a nível da Administração Municipal, sendo presidente da Comissão de Investigação instalada nesta 

Casa, desencadeada através de fiscalização dos Vereadores Sgt. Guiarone Júnior e Celso Cieslak, estando agindo 

com muita responsabilidade, ressaltando a competência da justiça nesse sentido, com seu trabalho ocorrendo da 

mesma maneira. Desejou a todos um feliz ano de 2.020 com muitas bênçãos e trabalho. Não havendo mais 

assuntos a tratar, o Senhor Presidente agradeceu pela presença e atenção de todos, encerrando os trabalhos, 

convocando a próxima, em caráter ordinário, para o dia dezessete de fevereiro do ano em curso no horário 

regimental. 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 e um de janeiro de 

dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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