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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 26/02/2020 

SESSÃO ASSISTIDA POSTERIORMENTE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO:  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   

DR. MAGNO   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

ROGÉRIO MIODUSKI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR GERALDO STOCCO: mencionou que mostrará mais um dos escândalos da cidade de Ponta 

Grossa. Relatou sobre a máquina que a Prefeitura paga para uma empresa, que custa R$ 727,00 por mês, cada 

máquina, alegando que isso é um fato para se lamentar. Apontou que a média de uma máquina é R$ 200,00, 

sendo 220 máquinas na cidade de Ponta Grossa, realçando que isso é um escândalo da Autarquia Municipal de 

Ponta Grossa. Salientou que estão jogando dinheiro fora, dinheiro esse que poderia estar sendo usado na saúde, 

em transporte ou em melhorias para nossa cidade. Registrou que não é contra o Estar Digital, mas não compensa 

o gasto da prefeitura. Passou a palavra ao Vereador George Luiz de Oliveira que parabenizou o Vereador 

Jorge da Farmácia pelo seu projeto da volta dos bloquinhos de papéis, relatando que pessoas mais velhas não 

devem ser obrigadas a utilizarem celulares e terem créditos para tanto. O Vereador Geraldo Stocco frisou que 

tem receio de falar quadrilha, mas acha isso um absurdo e concluiu sua fala dizendo que é fácil chamar uma 

empresa amiga e gastar o dinheiro.  

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: ressaltou que há muitos assuntos de extrema importância 

para serem discutidos, citando entre eles o Lago de Olarias e o Parque de Máquinas. Informou que está indo a 

Brasília nos próximos dias e ressalta que voltará de lá com novidades, destacando que acontecerá algo 

fantástico relacionado a saúde por conta do trabalho dos vereadores. Afirmou que a cidade não permite mais 

falta de planejamento e comentou sobre o Plano Diretor. Realçou que os vereadores devem ter muita 
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responsabilidade, frisando sobre os projetos de campanha anteriores que o Prefeito Marcelo Rangel fez e 

comentando sobre as indústrias de multa. Mencionou sobre o carnaval que teve em Ponta Grossa, e que a 

prefeitura sabia disso. Relatou que ano que vem o carnaval vai voltar, e disse que temos que respeitar as pessoas 

que gostam de carnaval. Conclui sua fala dizendo que deve se proibir venda de bebidas alcoólicas em lugares 

públicos e lamentou o que houve em Ponta Grossa. 

VEREADOR FLORENAL: relatou sobre a denúncia feita pelo Vereador Geraldo Stocco, ressaltando que 

devemos investigar, mas que devem ter fundamentos. Comentou sobre a baderna que houve no carnaval, 

informando que ali só havia pessoas de mal com a vida para fazerem vandalismo e afirmou que quebraram os 

vidros de lojas e agrediram pessoas. Registrou que a Guarda Municipal abordou muitas pessoas nas ruas, e 

salientou que o carnaval deve existir sim, já que faz parte da cultura do nosso País. Parabenizou o Prefeito 

Marcelo Rangel por não ter colocado dinheiro público no carnaval, destacando que cidade onde não tem 

médicos adequados não pode haver carnaval, concluiu dizendo que isso não é só problema de Ponta Grossa. 

Alegou que deve haver organização o ano todo para o carnaval, dizendo que é uma festa bonita, democrática e 

solicitando para não deixar virar em pancadaria. Passou a palavra ao Vereador Rudolf Polaco que afirmou ser 

também favorável ao Prefeito Marcelo Rangel não ter colocado dinheiro público no carnaval, dinheiro esse que 

deve ser destinado a outros órgãos como saúde, educação e segurança, relatou que há beleza no carnaval bem 

organizado, mas tem que ser com o patrimônio particular de cada escola de samba, podendo a Autarquia 

Municipal de Trânsito ajudar. Passou a palavra ao Vereador George Luiz de Oliveira que menciona seu 

questionamento sobre o dinheiro que não foi gasto no carnaval, seria ele gasto para pagar as máquinas, 

propaganda, Munchen Fest, Feira Paraná? Concluiu dizendo que se economiza de um lado e gasta do outro. O 

Vereador Floreal comentou sobre a escola de samba que colocou o Bolsonaro de bozo, e queria saber como a 

escola de samba faria colocando a figura de Lula, Dilma, entre outros. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: declina o uso da palavra. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declina o uso da palavra. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra presente. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: mencionou que postou uma foto de uma rua que estava sendo 

pavimentada e outra com vários buracos, fazendo uma enquete em suas redes sociais para se julgar qual a maior 

dificuldade de tráfego entre as duas. Relatou que a Prefeitura pavimentou a rua com condições melhores e 

menos tráfego, afirmando que quem defendia essa publicação eram os funcionários comissionados da 

Prefeitura, o resto da população se questionou. Alegou que tem uma boa relação com o secretário de obras 

Márcio Ferreira. Destacou que quer saber qual será a desculpa da Prefeitura de Ponta Grossa, e quais são os 

critérios para a pavimentação das ruas, afirmando que isso merece uma reflexão de todos. Comentou sobre as 

postagens de brinquedos quebrados feitas pelo secretário Márcio Ferreira, e disse que o problema era do 

brinquedo que foi mal implantado. O vereador relatou que quer saber se a Prefeitura vai questionar a empresa 

pelo brinquedo de má qualidade, afirmando que deve ser esse o questionamento e não o vandalismo.  

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: comentou sobre a Munchen Fest dizendo que ela foi terceirizada. 

Relatou sobre o carnaval e que desde 2014 fala que se não temos nossa casa arrumada não temos como fazer 

festa. Afirmou que Jesus não é pessoa comum e ele não pode ser mulher. Apontou que há muitas barbaridades 

no carnaval de São Paulo, frisando que respeito gera respeito. Lamentou sobre o policial que faleceu, enfatizou 

que hoje temos uma polícia muito bem preparada, salientando que policiais devem estar bem armados, com 

viaturas fortes, não julga o governo do Estado, mas solicita que eles olhem com mais atenção. Registrou que o 

sistema de saúde tem que melhorar a nível nacional. Evidencia que Deus está acima de tudo, mas a medicina 

ajuda muito. Informou que vai conversar com o Prefeito Marcelo Rangel para discutir sobre os assuntos de 

segurança e saúde. Comentou também sobre a ideologia de gênero e que continuará lutando contra ela nas 

escolas. Concluiu pedindo 1 minuto de silêncio em nome de Aline Machado e Welington, que recentemente 

vieram a falecer. 

____________________________________________________________________ 

COMISSÃO DO PLANO DIRETOR 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 26/02/2020        -           SESSÃO ORDINÁRIA 
 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 154/2019: 

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 22 FAVORÁVEIS 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 251/2019: 

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

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA - 20 FAVORÁVEIS 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

Projeto de Lei Ordinária nº 294/19: 

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL - 20 FAVORÁVEIS 
_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 308/19: 

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

Cará, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA - 20 FAVORÁVEIS 
_________________________________________________________________________ 

 

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. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA – 20 FAVORÁVEIS 
_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
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MOÇÕES 

 

Nº 23/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE APLAUSO, 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. 

 

Nº 24/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE APLAUSO, 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.   

 

Nº 25/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, MOÇÃO DE APLAUSO, 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. 

 

Nº 26/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD, MOÇÃO DE APOIO, MOÇÃO DE APOIO, às 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.  

 

Nº 27/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, MOÇÃO DE APLAUSO, dirigida ao Senhor MARCELO 

DE FRANÇA MACHADO pelo trabalho realizado com o "Grupo Conquista Runners". 

 
MOÇÕES APROVADAS – 5 

EZEQUIEL: 2 

PAULO BALANSIN: 1 

PIETRO ARNAUD: 1 

VINICIUS CAMARGO: 1 

_________________________________________________________________________ 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 250/2020 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, objetivando 

a instalação de uma vaga para “portadores de necessidades especiais” na rua Dr Colares, na altura do número 

879, Centro, nessa cidade. 

 

Nº 251/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, Indico à Mesa Executiva, de 

acordo com o que faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resoluçãon°301), após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira 

determine junto aos departamentos competentes da Administração Municipal, providências objetivando 

”MELHORIAS NA VIA e ABETURA DE RUA” através de obras de tapa buracos da Rua Cascavel, Bairro 

Bom Sucesso, nesta. 

 

Nº 252/2020 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 

Chavantes, Vila Belém. 
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Nº 253/2020 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 

Gualachos a partir da Rua Dr. Carlos Dezaunet Neto, Vila Belém. 

 

Nº 254/2020 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 Tinguìs 

a partir da Rua Geni de Jesus Souza ribas, Vila Belém. 

 

Nº 255/2020 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 

Cheripas, Vila Belém. 

 

Nº 256/2020 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 Itacuras, 

Vila Belém. 

 

Nº 257/2020 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 Geni 

de Jesus Souza Ribas a partir da Rua Dr. Alves Maciel, Vila Belém. 

 

Nº 258/2020 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 Paulo 

Canto Ditzel, Vila Belém. 

 

Nº 259/2020 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 Av. José 

Martincoski, Vila lldemira. 

 

Nº 260/2020 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 

Alexandre Lejambre Prestes, Vila lldemira. 
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Nº 261/2020 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 

Domingos de Jesus Cassiano, Vila lldemira. 

 

Nº 262/2020 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 Manoel 

Bueno Corrêa, Vila lldemira. 

 

Nº 263/2020 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 

Melquíades Arnald, Vila lldemira. 

 

Nº 264/2020 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 Av. Maria 

Scheifer Eleutério, Vila lldemira. 

 

Nº 265/2020 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 Alice 

Bueno Corrêia, Vila lldemira. 

 

Nº 266/2020 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 Frei 

Natalino Luiz Zandoná, Vila lldemira. 

 

Nº 267/2020 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 Vinícius 

Beviláqua, Vila lldemira. 

 

Nº 268/2020 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 Av. 

Bernardino de Campos, Vila Ildemira. 

 

Nº 269/2020 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 
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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 

Casemiro Traleski, Vila lldemira. 

 

Nº 270/2020 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 

Joversino Pereira, Vila lldemira. 

 

Nº 271/2020 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 a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  

na Rua Eduardo Prado, Olarias. 

 

Nº 272/2020 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 orientar e notificar aos motoristas que fazem a linha do transporte coletivo 

municipal Jardim Amália,  

para que realizem a passagem em frente a Universidade Unicesumar, Bairro de Oficinas. 

 

Nº 273/2020 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 a instalação de Travessia Elevada no cruzamento entre as Ruas 

Thaumaturgo de Azevedo com Rua Brasil. 

 

Nº 274/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a colocação de “CONSERTO DE PASSEIO 

PARA PEDESTRES’’ na Rua João Manoel dos Santos Ribas, próximo ao Terminal Rodoviário, Bairro Ronda, 

nesta cidade. 

 

Nº 275/2020 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 repintura das faixas de pedestres e dos dizeres “DEVAGAR 

ESCOLA”, na Rua Basílio da Gama, na altura do n.º 445, nas proximidades do CMEI Professor Walter Elias, 

Vila Congonhas, Chapada. 

 

Nº 276/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua Seon, 

esquina com a Rua Maria do Rocio Brik, Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade. 
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Nº 277/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” na Rua Seon, esquina com 

a Rua Maria do Rocio Brik, Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade. 

 

Nº 278/2020 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 da Placa do "Projeto Escola", na Rua Basílio da Gama, 

em frente ao CMEI Professor Walter Elias, Vila Congonhas, Bairro Chapada. 

 

Nº 279/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua Bela 

Vista do Paraíso, esquina com a Rua Prudentópolis, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 280/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” na Rua Bela Vista do 

Paraíso, esquina com a Rua Prudentópolis, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 281/2020 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 o conserto de um buraco que se abriu na calçada do CMEI Professor 

Walter Elias, localizado na Rua Basílio da Gama, n.º 445, Vila Congonhas, Chapada. 

 

Nº 282/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “LIMPEZA E PODA DE MATO”, na Rua 

Silveira Neto, Sabará, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 283/2020 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 realização de operação tapa-buraco, na Rua Aluísio de Azevedo, 

no trecho compreendido entre as Ruas Ricardo Wagner e Pará, em Olarias. 

 

Nº 284/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando A “RECOLOCAÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO” 

na Rua Seon, esquina com a Rua Maria do Rocio Brik, Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade. 

 

Nº 285/2020 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 
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Prefeito Municipal, Marcelo Rangel de Oliveira, “para que determine aos departamentos competentes da 

Municipalidade a realização de troca de lâmpadas em poste, localizado na Rua Silveira Neto em frente ao N° 

17, Parque Dom Pedro II. 

 

Nº 286/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando A “DESENTUPIMENTO DE GALERIA 

PLUVIAL” na Bela Vista do Paraíso, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 287/2020 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 realização da operação tapa-buraco na Rua Dr. João Cecy Filho, 

no trecho compreendido entre as Ruas Casemiro de Abreu e Ludgéro Pavão, Bairro Neves. 

 

Nº 288/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua 

Riachuelo, próxima ao Mc Donald’s, Bairro Centro, nesta cidade. 

 

Nº 289/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” na Rua Riachuelo, próxima 

ao Mc Donald’s, Bairro Centro, nesta cidade. 

 

Nº 290/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua 

Francisco Xavier Scharr, esquina com a Rua Querência do Norte, Bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 291/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” na Rua Francisco Xavier 

Scharr, esquina com a Rua Querência do Norte, Bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 292/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua Oscar 

de Paula Soares, esquina com a Rua Querência do Norte, Bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 293/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 
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órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” na Rua Oscar de Paula 

Soares, esquina com a Rua Querência do Norte, Bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 294/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua 

Jacobe Faintych, esquina com a Rua Querência do Norte, Bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 295/2020 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 que a linha de ônibus 148 - Jardim Amália tenha ônibus disponíveis 

no horário da saída dos alunos da UNICESUMAR, e não apenas no horário de entrada, Bairro Oficinas, nesta 

cidade. 

 

 

Nº 296/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” na Rua Jacobe Faintych, 

esquina com a Rua Querência do Norte, Bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 297/2020 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 instalação de ponto de ônibus na rua João Manoel dos Santos 

Ribas, 677, Nova Rússia (em frente ao 13º Distrito Policial), nesta cidade.  

 

Nº 298/2020 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 reparo no passeio que dá acesso a Unidade de Saúde Cyro de Lima 

Garcia, bairro Oficinas nesta cidade. 

 

Nº 299/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua São 

Domingos Sávio, esquina com a Rua Querência do Norte, Bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 300/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” na Rua São Domingos 

Sávio, esquina com a Rua Querência do Norte, Bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 301/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 
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órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua Luiz 

Trentin, esquina com a Rua Jacobe Faintych, Bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 302/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” na Rua Luiz Trentin, esquina 

com a Rua Jacobe Faintych, Bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 303/2020 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 realização de serviços de limpeza de entulhos e matos existentes em toda a extensão do 

passeio da Rua Ernesto Vilela, no trecho entre as ruas Pedro Álvares Cabral e Rua Professor Campos Mello, 

em frente ao Condomínio Residencial Jardim Pontagrossense,  Nova Rússia.  

 

Nº 304/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” em toda a 

extensão da Rua Siqueira Campos, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 305/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” em toda a extensão da Rua 

Siqueira Campos, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 306/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” na Rua 

Antônio Hass, esquina com a Rua Professor Coelho e Souza, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 307/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” na Rua Antônio Hass, 

esquina com a Rua Professor Coelho e Souza, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 308/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” em toda a 

extensão da Rua Andrade Neves, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 309/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 
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órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” em toda a extensão da Rua 

Andrade Neves, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 310/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” em toda a 

extensão da Rua Januário de Nápoli, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 311/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” em toda a extensão da Rua 

Januário de Nápoli, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 312/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” em toda a 

extensão da Rua Emilia Wergenski, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 313/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” em toda a extensão da Rua 

Emilia Wergenski, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 314/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” em toda a 

extensão da Rua Enfermeira Adelaide Pareta, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 315/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “TAPA BURACO” em toda a extensão da Rua 

Enfermeira Adelaide Pareta, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 316/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, 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   aplicação de fresado  na Rua Flávio Faria Carneiro, Uvaranas, nesta 

cidade. 

 

Nº 317/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, 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   aplicação de fresado ou cascalhamento na final da Rua Fagundes 

Varela com entrada para o Condomínio Real, Neves, nesta cidade. 
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Nº 318/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, 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   aplicação de fresado ou cascalhamento na  Rua Rio Pardo, Neves, 

nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 69 

GERALDO STOCCO: 3 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 

FLORENAL: 20 

RICARDO ZAMPIERI: 32 

PROFESSORA ROSE: 5 

PIETRO ARNAUD: 2 

EDUARDO KALINOSKI: 3 

DR. MAGNO: 3 

 

 

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

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: parabenizou o Vereador Mingo por participar de muitas 

comissões, fazendo uma aliança da água com o vinho e lamentou sobre o acordo de bastidores que houve. Relatou 

que permanecerá na comissão, lamentou a desunião da Câmara, e afirma que quase nem vemos o Vereador 

Mingo, mas temos que respeitar porque cada um tem seu jeito de fazer política. Evidenciou que logo 

descobriremos o interesse do Vereador Mingo sobre a comissão, lamentou a postura dele e destacou que ele é 

ligado ao Deputado Plauto. Concluiu sua fala dizendo que os vereadores trabalharão juntos em assuntos de 

interesse coletivo, e afirma que fará o papel de fiscalizador. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: comentou sobre o plano diretor, apontando que ele é muito importante 

para a nossa cidade e deve ser feito com muita responsabilidade devendo ouvir as pessoas. Relata que há muitas 

coisas envolvidas nisso, e que ele estará empenhado a estudar e ouvir as pessoas sem prejudicar ninguém, 

fazendo o que for correto. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: comentou sobre a manifestação dos Guardas Municipais de Ponta 

Grossa e repudiou o que vem acontecendo com a categoria neste governo, devendo haver a valorização desses 

profissionais. Concluiu dizendo que o Prefeito Marcelo Rangel deve cumprir o que promete em campanha 

eleitoral. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: passou a palavra ao Vereador Felipe Passos que lamentou querer 

estar na comissão, mas não deu certo. Comentou sobre seus 2 projetos que irá protocolar, um de emenda à Lei 

Orgânica do Município (LOM) e outro para a alteração do Regimento Interno da Câmara. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: cumprimentou certas pessoas que estão na galeria, relatou sobre o plano 

diretor e parabenizou seus membros. 
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ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/02

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL 

E VINTE. (XVII LEGISLATURA) 

               Aos vinte e seis 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, 

fazendo ainda parte da Mesa dos Trabalhos os Vereadores Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente e Dr. 

Zeca - Terceiro Secretário, registrando-se a ausência justificada do Vereador Sgt. Guiarone Júnior, presentes os 

Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, 

Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. À hora 

regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação a Ata da Sessão Extraordinária realizada no dia 

vinte do mês em curso, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida, pelo Vereador Primeiro 

Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 24/20, dispõe sobre o Programa "Animal Legal", 

visando o censo populacional de animais domésticos no Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR 

RICARDO ZAMPIERI - Projeto de Lei nº 25/20, denomina de ANTÔNIO CARLOS ANDREATA a Rua nº 2, 

do Loteamento Jardim Imperial, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI: 

Projeto de Lei nº 26/20, denomina de João Schimanski o Campo de Futebol Society no Parque Dom Pedro II, 

conforme especifica. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 27/20, altera a Lei nº 

13.651, de 21/01/2020, conforme especifica. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Requerimento, 

solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (26/02/2020), por estar nesta data em 

compromissos na Capital do Estado. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 28/20, a ser encaminhada à IGREJA JESUS É PÃO E 

ÁGUA DA VIDA, pelo aniversário de 2 anos, comemorado em 21, 22 e 23 de Fevereiro de 2020, situada na 

Rua Maria de Oliveira Martins, 20, Jardim Boreal, que se faz representada  pelo seu Presidente Pastor Fernando 

Pereira dos Santos. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente anunciou a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR GERALDO STOCCO: Para denunciar  a aquisição de máquinas de cartão 

pela Prefeitura Municipal ao valor unitário e setecentos e vinte e sete reais e cinqüenta e seis centavos, dizendo 

existir, salvo engano, duzentos e vinte unidades circulando pela cidade. Assim, registrou sua indagação dos 

motivos pelo qual a maior empresa desse ramo existente no país as comercializa em média de cento e cinqüenta 

reais, enquanto isso, a Prefeitura Municipal paga quase oitocentos reais por mês para uma empresa, considerando 

um escândalo da AMTT, entendendo que devam ser convocados os responsáveis nas pessoas do Presidente da 

Autarquia, Secretário de Finanças. "Nós estamos jogando dinheiro fora, Senhores, é dinheiro do contribuinte, é 

dinheiro que poderia estar sendo usado para nossa saúde, para contratar médicos, para melhorar nosso Pronto 

Socorro, para melhorar nossas unidades de saúde, que muitas não tem dentistas, faltam médicos e aí oitocentos 

reais por mês, por máquina". Seguindo, disse que não é contra ao Estar Digital e às pessoas pagarem suas contas 

da Prefeitura no Comércio, dizendo ser a parte positiva, porém entende que isso não compensa o gasto da 

Prefeitura em torno de oitocentos reais por máquina ao mês. Em aparte, o Vereador George Luiz de Oliveira, o 

cumprimentou pela manifestação, estendendo ao Vereador Jorge da Farmácia, por haver protocolado projeto na 

Casa, dispondo sobre o retorno da cobrança do Estar via blocos, entendendo necessário, em função de pessoas 

que dirigem com idade avançada e não são obrigadas a baixar aplicativos, terem telefone celular e muito menos 

créditos, além de ser de difícil compreensão para muitos munícipes. Em relação ao depoimento do orador, quanto 

ao valor relatado pelo mesmo, lembrou que em seu segundo mandato, verificou em Taubaté, em companhia do 

então Vereador Alysson Zampieri, a grande falcatrua que existe em torno dessa estrutura, que custa caro para o 

Município, onde na época aconselhou o então Prefeito Wosgrau Filho a não cair nessa armadilha, crendo que 

hoje a atual administração está sendo vítima dessa organização criminosa. VEREADOR GEORGE LUIZ DE 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/02/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/02/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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OLIVEIRA: Referendou o início do ano legislativo, com muitas questões a serem discutidas e debatidas: o Lago 

de Olarias, buracos nas ruas, paralisação que de certa forma está ocorrendo dentro do Parque de Máquinas, 

pessoas revoltadas, retaliando contra o Prefeito por não agüentarem mais promessas, crendo que é chegada a 

hora de colocar os pés no chão, pautados esse ano, às eleições de nível municipal, independentemente do cargo 

que disputará. Deixou claro seu papel de protagonista nas próximas eleições, onde estará indo à Brasília e será 

recebido no Palácio do Planalto, tendo certeza que voltará com novidades, estando para acontecer algo de 

fantástico para a cidade com relação à saúde, em função da falta de planejamento nessa área. Lembrou estar 

chegando a tramitação do Plano Diretor, onde têm que ter responsabilidade, havendo muitas questões a serem 

modificadas ao projeto em questão através desta Casa, com a conseqüente realização de audiências públicas que 

certamente serão promovidas. Acrescentou ainda à fala de Geraldo Stocco, entendendo que precisam ter 

responsabilidade, em função de terem apontado através de Comissão Interna desta Casa, dando conta de que 

estas empresas que se instalam na cidade, principalmente as que administraram radares, proporcionando a 

indústria da multa, lembrando que o Prefeito Marcelo Rangel prometeu em campanha que jamais iria incentivar 

essa medida, da multa, porém, em contrapartida às palavras daquele alcaide, disse que nunca viu instalados tantos 

aparelhos como em Ponta Grossa. Dirigindo-se ao mesmo, disse ser insensato, quando em campanha falava que 

iria substituir os radares por lombadas eletrônicas, que mostra a velocidade, sendo algo educativo e eficaz. 

Assim, precisam levar em consideração o trabalho realizado recentemente através de comissão desta Casa, dando 

conta que essas indústrias da multa, institucionalmente as secretarias e a prefeitura estão completamente 

desorganizadas. Institucionalmente também disse que viu durante o carnaval, baderna em praça pública da 

cidade, dizendo que presenciou convite nas redes sociais, citando que era de conhecimento da Prefeitura 

Municipal, que uma praça de guerra, que um verdadeiro caos igual se instalou na Rua Quinze de Novembro 

alguns poucos anos atrás, com esse mesmo objetivo, sem a pessoa que organiza mostrar sua cara. "Enquanto 

isso, muitos postando fotos, comendo lagosta no litoral catarinense, ostentando. Prá Que?". Entende que poderia 

ter sido realizado o carnaval na Avenida Vicente Machado e até com recursos destinados pelo Poder Executivo, 

deixando claro que o ano que vem o carnaval vai voltar, considerando uma festa cultural. Ressaltou a necessidade 

de se respeitar as etnias e religiões, assim também as pessoas que gostam do carnaval. Colocou que têm que agir 

com maior responsabilidade, como proibir a venda de bebidas alcoólicas em praça pública, indagando porque 

não foi realizado um plano de ação para que fatos como esse não viessem a acontece durante os festejos de 

carnaval. VEREADOR FLORENAL SILVA: Comentou sobre denúncia levantada pelo Vereador Geraldo 

Stocco, dizendo da necessidade de se investigar no sentido de esclarecer os fatos e ver se tem fundamento. 

Entende que se for restrita a aquisição de uma máquina de cartão os valores citados, considera um absurdo, 

porém em se tratando de manter um "softer" que irá gerenciar um programa, é outra história. Falou da baderna 

que foi causada na cidade por pessoas festejando o carnaval, somando ao Vereador George Luiz de Oliveira, 

dizendo ser pessoas de mal com a vida que aproveitaram a época para fazer vandalismo, não somente na área 

central, onde meliantes circularam até suas residências, quebrando tudo que viam pela frente, assim como 

utilizando-se de motos com escapamento aberto que transformam a vida num pesadelo. Afirmou haver saído 

para verificar e presenciou a Guarda Municipal abordando muitas pessoas na rua, efetuando revista e 

identificando-as. Disse que não é contra ao carnaval, o qual faz parte da cultura do país, porém há necessidade 

de organização e ordem, parabenizando ao Prefeito Municipal pelo fato de não haver injetado dinheiro para a 

realização de desfiles, em detrimento da falta de médicos na área de saúde. É de opinião que tem que ser 

organizado o ano todo o carnaval, alertando aos organizadores. Rudolf, em aparte também se posicionou 

favoravelmente não injetar dinheiro no carnaval, colocando que as escolas de samba tem um ano para se 

programar nesse sentido, com recursos de ordem particular, elaborando bingos, almoços e outros eventos. 

Interpelou ainda o Vereador George Luiz de Oliveira, questionando aos vereadores da base do governo, 

destacando que enquanto não se dá sessenta, setenta mil para as escolas de samba, será que não seria para sobrar 

setecentos e vinte reais vezes duzentos e oitenta para as máquinas do Estar Digital; não seria para subsidiar os 

seiscentos e setenta mil reais de propaganda que foi feita e desaprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, que vem para esta Casa na seqüência; um milhão para a Münchenfest no Parque Ambiental; dois milhões 

para feira do Paraná, que será alvo de CPI nesta Casa. Retomando, Florenal comentou sobre escola de samba 

que apresentou o Presidente da República vestido de bozzo, indagando que caricatura, que personagem dariam 
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a esses governantes que saquearam e roubaram o país durante dezessete anos? VEREADOR EDUARDO 

KALINOSKI: Registrou sua posição, onde postou foto de rua que estava sendo pavimentada pelo Município e 

ao lado dessa uma outra com inúmeros buracos, tendo realizado enquete nas suas redes sociais, para que a 

comunidade apontasse qual das duas julgava que entendiam que deveria ser pavimentada, fazendo pergunta se a 

população sabia qual seria a que a Prefeitura tinha pavimentado, obviamente tinha pavimentado a com menos 

buraco, que apresentava condições melhores de trafegabilidade do que a outra. Registrou que das respostas 

obtidas, as pessoas que defendiam pavimentação, se tratavam de funcionário comissionado, o cara que está na 

Secretaria de Obras, definindo qual rua do bairro dele que vai ser pavimentada. Nesse sentido disse existir dois 

pesos e duas medidas. Cobrou os critérios hoje utilizados pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para 

pavimentar essa ou aquela rua. Outra situação, para afirmar que o Secretário Marcio Ferreira posta foto 

sensacionalista, falando dos vandalismos em alguns equipamentos quebrados no Bairro de Olarias, 

mencionando, tais atos nas redes sociais. Não compactua com vandalismos, mas comentou que era nítido naquele 

local equipamento mal implantado, onde rompeu a solda, querendo ver se a prefeitura irá questionar a empresa 

que a instalou, dizendo ser claro que é de má qualidade - é isso que a prefeitura deveria estar questionando. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para registras considerações aos pronunciamentos de seus 

antecessores, lembrou que a Münchenfest foi alvo de CEI desta Casa tendo sido terceirizada, onde estará 

elaborando ofício, desejando saber se realmente foi gasto o valor que está sendo comentado com o evento. Com 

relação ao carnaval, lembrou que em meados de 2.014, com o então Vereador Alysson Zampieri, bateram muito 

forte para que não se desse verbas e que se reorganizasse e fosse terceirizado. Destacou dizendo "Se nós não 

temos a nossa casa bem arrumada, nós vamos fazer festa?". Lamentou pessoas de São Paulo realizando 

barbaridades durante os desfiles de carnaval, murmurando, blasfemando. Disse que alguém tem que falar para 

eles que Jesus não é uma pessoa comum, é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, incomparável. Colocou 

ainda que o carnaval em São Paulo é um comércio, uma minoria de pessoas que ganham um rios de dinheiro nas 

costas do povo que vai lá. Falam de respeito, mas quem quer ser respeitado, tem que respeitar. Lamentou que 

um policial foi alvejado semana passada, Welington Rafael Moreira, relatando que tem hoje uma polícia técnica, 

muito bem preparada, que não se acovarda. Está aproveitando tal situação, com todo o respeito, para que o 

Governo do Estado olhe com mais atenção às forças de segurança "olhos especiais", que estão na rua combatendo 

a criminalidade, enquanto que a bandidagem não pensa duas vezes em alvejar viaturas que passa ao lado dos 

mesmos, sendo o que aconteceu ao policial que foi atingido com balas de fuzil enquanto transitava de viatura 

motorizada. Destacou que o Policial tem que estar bem armado e com viatura adequada. Também lamentou a 

morte de Aline Marchel Machado, esposa de seu colega, Sub-Tenente Machado, seu companheiro de farda, a 

qual lutava contra um câncer, agradecendo pelas pessoas que se comoveram através das redes sociais. Falou que 

o sistema de saúde tem que melhorar muito, apesar de pessoas que se empenham nisso, mas precisa que mais 

ainda seja feito nessa área. Irá novamente conversar com o prefeito, para que a Guarda Municipal seja elevada 

de dez para doze seu nível de vencimentos. Com relação a ideologia de gênero nas escolas, encaminhou todos 

os ofícios conforme falou aos demais pares na sessão passada e irá continuar lutando contra essa situação. 

Encerrou solicitando um minuto de silêncio em memória de Aline Marchel Machado e Soldado Welington Rafael 

Moreira, tendo sido acatado pelo Senhor Presidente. Finda a Comunicação Parlamentar, o Senhor Presidente 

paralisou a presente sessão para que fossem indicados os membros para compor a Comissão Especial do Plano 

Diretor e ao Projeto de Emenda à LOM nº 01/20, conclamando essa providência por parte das lideranças 

partidárias. Reabertos os trabalhos anunciou primeiramente a Comissão Especial que irá analisar o Projeto de 

Emenda à LOM nº 01/20, ficando composta pelos Vereadores Geraldo Stocco, Ricardo Zampieri, Walter José 

de Souza - Valtão e Celso Cieslak, por indicação consensual das Lideranças Partidárias, posteriormente anunciou 

a Comissão Especial que irá analisar os projetos que englobam o Plano Diretor, ficando composta pelos 

Vereadores George Luiz de Oliveira, Rudolf Polaco, Pastor Ezequiel Bueno, Paulo Balansin e Pietro Arnaud, 

solicitando aos membros que indiquem na seqüencia o Presidente e Relator das respectivas comissões. Em 

seguida foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 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 
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Stocco, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Sgt. Guiarone 

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

SEBASTIÃO ANTUNES DE ALMEIDA a via pública municipal que menciona: APROVADO. Fica registrada 

a ausência justificada da votação do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Foi deliberada favoravelmente a justificativa 

de votação do Vereador George Luiz de Oliveira, por estar prestando atendimento de ordem parlamentar fora do 

recinto do Plenário. 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. 

Ficam registradas as ausências justificadas das  votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Sgt. 

Guiarone Júnior. 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. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira e Sgt. Guiarone Júnior. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 23, 24/20, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno; 25/20, do Vereador Paulo Balansin; 26/20, do Vereador Pietro Arnaud; 27/20, do Vereador Vinícius 

Camargo e Indicações nºs 250, 272, 273/20, do Vereador Geraldo Stocco; 251/20, do Vereador Jorge da 

Farmácia; 252 a 271/20, do Vereador Florenal Silva; 274, 276, 277, 279, 280, 282, 284, 286, 288 a 294, 296, 

299 a 302, 304 a 315/20, do Vereador Ricardo Zampieri; 275, 278, 281, 283, 287/20, da Vereadora Professora 

Rose; 285, 303/20, do Vereador Pietro Arnaud; 295, 297, 298/20, do Vereador Eduardo Kalinoski; 316 a 318/20, 

do Vereador Magno Zanellato. Concluída a votação da Ordem do Dia, foi aberto espaço para o PEQUENO 

EXPEDIENTE - VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Parabenizou pela articulação do Vereador 

Mingo Menezes, dizendo que esse não tem participado de comissões e CPIS, porém hoje exerceu papel fantástico 

nesta Casa, crendo ter sido em nome do governo, ao ter interferido diretamente na escolha dos membros da 

Comissão do Plano Diretor. Lamenta o fato de ter sido realizado acordo de bastidores, entendendo ser melhor 

sua pessoa fazer parte da referida comissão para detectar alguma coisa ou interesse escuso. Deseja saber o motivo 

da postura do mesmo, não obstante o seu talento e poder em exercer a arte da articulação. VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO: Para tecer comentários ao Plano Diretor, enfatizando sobre impacto de vizinhança, 

dizendo ser situação polêmica e delicada. Mencionou os profissionais da Prefeitura Municipal, ao fato de 

haverem se debruçado a tempos em cima da matéria. Acredita que a tramitação do mesmo é algo que irá marcar 

a cidade, onde tem que ouvir as pessoas, novamente os técnicos que o elaboraram, com respeito, porém como 

legisladores e fiscalizadores, tem que ter muita cautela e responsabilidade. Estará assim empenhado em estudar 

e ouvir as pessoas, comprometendo-se com a sociedade naquilo que é justo e correto. VEREADOR RICARDO 

ZAMPIERI: Comentou sobre a manifestação dos Guardas Municipais da cidade, que estão cobrando valorização 

da Prefeitura Municipal, tendo movimento e protesto marcado para amanhã, dia vinte e sete. Deixou sua posição 

de apoio aos mesmos com autoridade, lembrando que está com representação junto ao Ministério Público, desde 

o mês de junho do ano passado, na qual solicita a implantação do Plano de Cargos e Salários, com base na Lei 

Federal nº 13.022/14 que dava prazo de dois anos para todos os municípios cumprir sua determinação, tendo 

esgotado em 2.016 e a mais de cinco anos a classe aguarda a valorização dos profissionais, sendo uma promessa 

do Senhor Prefeito Municipal. VEREADOR EDUARDO KALINOSKI, passando a palavra ao Vereador Felipe 

Passos: Para falar que gostaria de estar participando da Comissão do Plano Diretor, porém estará agindo de forma 

ativa no que for preciso. Solicitou apoio a dois projetos que irá protocolar na Casa, alterando dispositivos da Lei 

Orgânica Municipal, visando estabelecer a aplicabilidade aos Senhores Vereadores o mesmo tratamento, no caso 

de doença aos demais segurados da Previdência Social, ou seja, os primeiros quinze dias a serem pagos pela 

Câmara Municipal e após esse que passem a receber auxílio doença junto ao INSS. Outro projeto de Resolução, 

alterando o Regimento Interno desta Casa, considerando como motivo justo de justificativa de falta, devendo ser 

esclarecidos com antecedência em Plenário e por esse admitido, doença pessoal do cônjuge ascendente ou 

descendente devidamente comprovada através de atestado médico ou atestado médico de acompanhante, 

devidamente identificado, até o prazo de quinze dias a cada sessenta; casamento, três dias consecutivos 

comprovados com certidão; nascimento de filhos, cinco dias consecutivos decorrente da primeira semana 
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devidamente comprovado por certidão; luto, no caso de morte de cônjuge, ascendente, de pais, avós, 

descendentes, filhos e netos, irmãos, sendo cinco dias consecutivos devidamente comprovados  por certidão; 

desempenho de missões oficiais da Câmara, devidamente comprovado por ofícios ou autorizações semelhantes; 

viagens a serviços da Câmara ou no desempenho de função pública; realização provas em estabelecimentos de 

ensino devidamente reconhecido pelo MEC, comprovado por certidão ou outro documento emitido. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Cumprimentou ao presidente da APP Sindicato, em visita, ressaltando a 

aprovação de moção de apoio às entidades sindicais e associações dos servidores públicos civis e militares do 

Estado do Paraná, diante de medida tomada, por meio do Decreto 3.808/20 que obriga os servidores em atividade 

e aposentados a cumprir uma série de procedimentos burocráticos para confirmar autorização de desconto de 

mensalidades sindical e das associações consignadas em folha de pagamento. Cumprimentou também 

integrantes do IPLAN no dia de hoje, dizendo que utilizou a Tribuna semana passada e falou sobre o Plano 

Diretor, constituído de mais de treze projetos, o qual precisa ser lugar de debate tranqüilo e sereno onde possam 

acolher os posicionamentos técnicos durante toda a trajetória pelo qual passou. Disse que tem definições de 

zoneamento rural e outras de vital importância para o meio ambiente, para nossa sobrevivência e dos nossos 

filhos em ambiente saudável, no intuito que todas as pessoas tenham condições de viver com qualidade. Disse 

ser uma comissão difícil de participar, principalmente por se tratar de ano eleitoral que o nível de trabalho é 

grande. Destacou assim a importância para que tenham pessoas experientes como estão tendo na comissão, para 

levar importante debate, a fim de regularizar inúmeras situações e transformar a realidade do Município. Não 

havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia 

dois de março do ano em curso, segunda-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à 

disposição de todos via rede de computadores, além de ser publicada no Diário Oficial do Município. 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 seis de fevereiro de dois mil 

e vinte.   

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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