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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 06/04/2020 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO: 14:10 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   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: declarou que é importante as pessoas permanecerem em casa e se 

cuidarem. Comentou sobre o projeto que beneficia as pessoas que tem câncer, destacando a dificuldade nos 

atendimentos com filas imensas e para que pessoas com câncer tenham prioridade de atendimento, quando há 

possibilidade, já que é importante ter essa preferência.  Relatou sobre alguns empresários serem beneficiados 

ao adquirirem terrenos, salientando que os vereadores estão investigando isso. Mencionou o projeto sobre a 

inclusão de jogos adaptados para deficientes. Cedeu a palavra ao Vereador Felipe Passos que frisou sobre o 

projeto de inclusão das crianças deficientes. O Vereador Sgt. Guiarone observou que este é um projeto bem 

simples, evidenciando que é muito importante a inclusão social e trazer crianças e adolescentes ao mundo 

esportivo, e registrou que seria muito bom Ponta Grossa ter esse evento. 

VEREADOR DR. MAGNO: comentou sobre o problema mundial que estamos enfrentando, realçando que 

somos os poucos países que temos possibilidade de estudar o que já aconteceu em outros países que tiveram 

isso, mas há poucas pessoas para estudarem isso, há mais pessoas interessadas nos interesses políticos do que 

na sociedade. Relatou que atendeu um homem com 83 anos que pegou pneumonia e era suspeito de ter COVID-

19 e acabou falecendo, depois foi constatado que ele não tinha o vírus, observando assim a dificuldade que 

uma família tem em enterrar um familiar com COVID-19, frisou que não é justo não ver o corpo e sugeriu que 

podiam usar tampas transparentes no caixão. 



 

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

 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: ponderou que o Vereador Dr. Magno sabe muito mais que 

os outros vereadores, já que é médico. Mencionou que a previsão para o nosso País é ruim e pode ter recorde 

de morte, mas isso não significa que Ponta Grossa também tenha, devendo todos nós nos cuidarmos. Enalteceu 

a fala do Ministro Mandetta, frisando ser certa e salientou que não ouviu nada da Secretaria da Saúde do Paraná 

sobre isso, alegando também que devem tratar desse assunto com muito mais responsabilidade. Comentou 

sobre o caminhão que molhou as pessoas com produtos químicos em Ponta Grossa, destacando que ele poderia 

passar de madrugada ou depois das 21:00h. Observou que há confusão de decretos aqui em Ponta Grossa e que 

a Administração Pública não goza de credibilidade. Abordou sobre os mercados estarem aumentando seus 

preços e que ninguém fala sobre isso. Registrou que não está contra a Prefeitura, já que esse é um momento de 

dar as mãos, informou também que comprou uma ambulância e doou ao Pronto Socorro a dois anos atrás. 

Enfatizou que o comércio foi liberado de uma forma inconsequente, devendo ter horário marcado para entrar 

nos locais. Declarou que achou errado diminuir a frota de ônibus e disse que nesse momento só pensam em 

dinheiro. Alegou que o dinheiro deve ser destinado a saúde e que não se pode falar para as pessoas que está 

tudo bem, porque aí elas irão para o Lago de Olarias, como algumas fizeram. Lamentou sobre o calçadão e 

ressaltou que os vereadores não podem somente criticar o Prefeito Marcelo Rangel, mas devem propor soluções 

a ele. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: dispôs que estamos vivendo um momento muito difícil da nossa 

humanidade. Informou que recebeu uma notícia sobre o Presidente Bolsonaro demitir o Ministro Mandetta. 

Alegou que as medidas de isolamento social mostram mais eficiência do que outras. Evidenciou que o Prefeito 

Marcelo Rangel deve ter uma linha de informação mais eficiente, já que pode gerar desespero na população, e 

frisou que não há diálogo no Governo Municipal. Mencionou sobre a live do Prefeito, salientando que se o 

comunicado é urgente deve se fazer na hora e não criar um pânico antes de falar. Comunicou que acha errado 

haver pavimentação nessa quarentena. Relatou sobre a movimentação que teve no calçadão hoje e alegou que 

precisamos de uma administração coerente. Informou que disse ao Prefeito Marcelo Rangel que não tem 

cabimento provocar pânico na Cidade. Agradeceu os vereadores e disse que todos na Câmara estão se dando 

as mãos. Cedeu a palavra ao Vereador Dr. Magno que comentou sobre a aglutinação de pessoas, frisando que 

se tirar os dias de funcionamento aumenta ainda mais a aglomeração e que não adianta evitar pessoas dentro 

do local e ter filas do lado de fora. O Vereador Pietro afirmou que está a disposição do Governo. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: apontou que estamos vivendo uma situação inédita. Comentou sobre 

os profissionais de saúde e sobre as taxas do corona vírus. Destacou que é muito importante ter cuidado e que 

nenhuma medida é exagerada. Cedeu a palavra ao Vereador Dr. Magno que evidenciou que devem usar mais 

os dados para o benefício da população, frisou que isso não é uma doença conhecida e que quem chega ao 

ponto de usar respirador a chance de morrer é altíssima, ressaltando também sobre a importância do uso de 

máscaras. O Vereador Vinicius Camargo afirmou que esse é um momento de união e dispôs que as decisões 

podem ser mudadas, já que ninguém sabe o que pode dar certo ou não. Relatou sobre o esquadrão da vida e 

concluindo sua fala, mencionou que nossa Cidade vem sendo exemplo. 

VEREADOR FLORENAL: ressaltou que estamos vivemos uma guerra civil e nosso inimigo é invisível. 

Frisou que números não mentem e são exatos. Evidenciou que ninguém tem a fórmula certa para combater 

isso, e as decisões são tomadas pensando no bem da população, mas não acontecendo isso devem ser mudadas. 

Relatou que não pode criticar o que está sendo feito, destacou que o Prefeito Marcelo Rangel está de parabéns 

com suas medidas e que o aviso da live era pra chamar atenção mesmo e hoje já ser colocado em prática, e 

realçou também que ficou surpreso por 90% das decisões tomadas terem sido corretas. Ponderou que esse 

momento não é para críticas políticas. Cedeu a palavra ao Vereador Pastor Ezequiel que afirmou que no 

momento a palavra é união e não há uma fórmula certa, salientou que em tomadas de decisões deve haver um 

peso de balança, lamentou que os bancos não estão segurando as parcelas para ajudar a população. Informou 

que está indo orar em hospitais e que se deve deixar os hospitais prontos para se prepararmos para demais 

enfermidades, relatou também que foi na represa dos alagados e que vamos ficar sem água, ressaltando que 

queria que a COPEL o respondesse. 

 

OBS.: houve uma paralização para mudanças de legendas de parcela dos parlamentares. 



 

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

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA: 06/04/2020    _-_   SESSÃO ORDINÁRIA 
 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR SGT GUIARONE JUNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 15/2020 

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

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

 

Pareceres: CLJR - Pela admissibilidade 

       CFOF - 

       COSPTTMUA - Favorável 

       CSAS - 

 

Emenda Modificativa de autoria do Vereador MAGNO ZANELLATO   

 

Pareceres: CLJR -  

       CFOF - Favorável 

       COSPTTMUA -  

       CSAS – 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

VETO 

DO PODER EXECUTIVO 

VETO PARCIAL à Lei nº 13.641, que Dispõe sobre a concessão do uso e exploração dos Terminais de 

Transporte Coletivo Urbano do Município de Ponta Grossa, Centro de Comércio Popular, e dá outras 

providências. 

 

Parecer: CLJR - Pela admissibilidade 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 14 FAVORÁVEIS – 8 CONTRÁRIOS 

 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
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DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 344/2019 

Denomina de GELSONITA CASEMIRO a Rua B do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-Cará, nesta 

cidade. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 1 ABSTENÇÃO 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 413/2019: 

Declara a utilidade pública municipal da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PADRE CARLOS, com sede nesta 

cidade. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL SIMBÓLICA: APROVADO 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

Do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 042/2020 

Dirigida ao Senhor Deloir José Scremin Júnior, pelo seu exímio trabalho à frente da Companhia de Habitação 

de Ponta Grossa (PROLAR). 

 

Do Vereador RUDOLF POLACO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 043/2020 

Dirigida a Rubia Barros Mendes, pelo trabalho que vem realizando contribuindo assim para o crescimento 

econômico do Município 

 
MOÇÕES APROVADAS - 2 

FELIPE PASSOS: 1 

RUDOLF POLACO: 1 

_________________________________________________________________________ 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 755/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Senhor Presidente 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 à substituição de lâmpadas que estão queimadas no Distrito de Guaragi na Rua  

Antônio Gomes de Oliveira, nesta cidade. 

 

Nº 756/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Senhor Presidente Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 

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

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

providências objetivando a limpeza de terreno na Rua Visconde de Taunay próximo ao Radar em frente a Rua 

São Josafat Nº 1598  - Contorno. 
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Nº 757/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Senhor Presidente 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 reparos de cascalhamento, acostamento e patrolamento na Rua Babilônia Vila Santa 

Mônica - Jardim Carvalho, nesta cidade. 

 

Nº 758/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Senhor Presidente Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 

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

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

providências objetivando a limpeza do cemitério do Distrito de Guaragi . 

 

Nº 759/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando a limpeza de terreno ao lado do CMEI  Bernadete De Fatima Goytacaz Dos Santos - Vila Boreal - 

Chapada. 

 

Nº 760/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a colocação de uma placa do Projeto Escola, na Rua Centenário do 

Sul, nas proximidades da Escola Municipal Professora Ecléa dos Passos Horn, Vila Isabel, Bairro Boa Vista. 

 

Nº 761/2020 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 estudos quanto à viabilidade de tornar mão única a Rua Centenário 

do Sul, nas proximidades da Escola Municipal Professora Ecléa dos Passos Horn, Vila Isabel, Bairro Boa Vista. 

 

Nº 762/2020 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 pintura da faixa de pedestres, bem como pintura na pavimentação 

asfáltica com os dizeres “DEVAGAR ESCOLA”, na Rua Centenário do Sul, nas proximidades do CMEI 

Miguel Arão Ribas Dropa, Vila Isabel, Bairro Boa Vista. 

 

Nº 763/2020 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 limpeza e o corte do mato da praça localizada entre as esquinas 

das Ruas Pinus Rua Camélia, Santa Paula, Bairro Contorno. 

 

Nº 764/2020 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 limpeza e o corte do mato da praça localizada entre as esquinas 

das Ruas Pinus e Cinamomo, Santa Paula, Bairro Contorno. 

 

Nº 765/2020 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 
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Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza e o corte do mato da praça localizada entre as esquinas 

das ruas Camélia e Juvevê, Santa Paula, Bairro Contorno. 

 

Nº 766/2020 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 da tampa da boca de lobo, localizada no cruzamento das 

Avenidas João Manoel dos Santos Ribas e Visconde de Taunay, Bairro Ronda. 

 

Nº 767/2020 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 da galeria localizada na rotatória em frente ao SENAC, 

na Av. João Manoel dos Santos Ribas, Bairro Nova Rússia. 

 

Nº 768/2020 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 estudos quanto à implantação de um campo de futebol society, nas 

proximidades do CMEI Darcy Ribeiro, localizado na Rua Aleixo Barszcz, Jardim Sâmara, Bairro Uvaranas. 

 

Nº 769/2020 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 aplicação de pavimentação primária sustentável (fresado) nas ruas 

ao entorno do CMEI Professora Francisca Isabel de Oliveira Maluf, localizado na Rua Monte Fornovo, n.º 50, 

Quero-Quero, Bairro Cará-Cará. 

 

Nº 770/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a colocação de uma placa do Projeto Escola, nas proximidades do 

CMEI Professora Edelzira Silveira, localizado na Rua Visconde de Jaguari, n.º 101, Vila São Francisco, Bairro 

Uvaranas. 

 

Nº 771/2020 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 instalação de uma travessia elevada nas proximidades do CMEI 

Professora Edelzira Silveira, localizado na Rua Visconde de Jaguary, n.º 101, Vila São Francisco, Bairro 

Uvaranas. 

 

Nº 772/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buraco na Rua Henrique Dias, no bairro de 

Uvaranas. 
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Nº 773/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Patrolamento  da Aracy Morais de Rodrigues, Parque dos 

Pinheiros. 

 

Nº 774/2020 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 Alberto 

Sales, Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 775/2020 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 André 

Justus Sobrinho, Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 776/2020 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 Araci 

Moraes Rodrigues, Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 777/2020 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 Dalnei 

Gilberto Fanchim, Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 778/2020 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 Ivael 

José Calixto, Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 779/2020 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 José 

Ferreira de Quadros, Parque dos Pinheiros. 

  

Nº 780/2020 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 Maria 

Contin Riesemberg, Parque dos Pinheiros. 

  

Nº 781/2020 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 Maria 

Mercedes Amaral de Almeida, Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 782/2020 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 Mateus 

Zoldan, Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 783/2020 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 Profa. 

Maria das Graças Franke Minini, Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 784/2020 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 Virgílio 

Gomes de Araujo, Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 785/2020 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 Alberto 

Sales no Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 786/2020 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 Araci 

de Moraes Rodrigues no Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 787/2020 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 Dez  

no Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 788/2020 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 Ivael 

Jose Calixto  no Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 789/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes 
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da municipalidade, objetivando a realização de Patrolamento e  Aplicação de Material Fresado  na Rua Jose 

Ferreira de Quadros no Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 790/2020 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 Maria 

das Graças Franke Minimi  no Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 791/2020 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 Maria 

Mercedes Amaral de Almeida no Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 792/2020 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 Mateus 

Zoldan no Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 793/2020 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 Virgilio 

Gomes de Araujo  no Parque dos Pinheiros. 

 

Nº 794/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Senhor Presidente 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 uma lombada na rua que dá acesso 

ao Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva, bairro de Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 795/2020 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 

”Abertura de rua e Melhoria de via” Rua Ceará - Olarias, nesta. 

 

Nº 796/2020 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 notificação do proprietário para que realize a limpeza e corte de 

mato do terreno localizado na Rua Lauro Marcondes Ferreira, em frente ao n.º 302, entre a Av. Antônio 

Rodrigues Teixeira Júnior e a Rua Otávio de Carvalho, Bairro Jardim Carvalho. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 42 

CELSO CIESLAK: 5 

PROFESSORA ROSE: 13 

FLORENAL: 22 
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EDUARDO KALINOSKI: 1 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 03 de abril de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: agradeceu pela oportunidade de ter se filiado ao partido 

SOLIDARIEDADE, e relatou que saiu do PSDB pelo fato do Prefeito Marcelo Rangel ter recomendado a outro 

vereador que ele não era bem vindo ao partido, destacou ainda que contrariar o Prefeito não dá. Comentou sobre 

sua filiação ao PSDB que ocorreu em 2011, frisou que sua postura na Câmara é pautada no que ele acredita e 

não é manipulado por nenhum chefe do poder executivo. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: informou que ficou contente de ver os vereadores na sessão de hoje, já que 

voltaram as sessões. Comentou sobre a dificuldade que todos estão sofrendo e afirmou que o Prefeito Marcelo 

Rangel deve observar os conselhos que os vereadores dão. Destacou que o COVID-19 interrompeu vários 

trabalhos da Prefeitura e da Câmara, solicitou ao Prefeito para que ele atenda os Vereadores. Relatou que há 

muitos políticos fazendo marketing com o corona vírus, comprometendo assim a credibilidade das pessoas sobre 

o assunto.  

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: lamentou o episódio da sessão de hoje e comentou sobre 

mudanças de votos nos projetos de lei. 

VEREADOR DR. MAGNO: ponderou que para ele não é problema nenhum mudar o voto se ele achar que está 

inadequado e salientou que não tem fundamento uma Câmara não ter debate. Destacou que tem muito a falar 

sobre essa pandemia, ressaltando que irá se manifestar na próxima sessão. Alegou que esse vírus irá infectar a 

maioria das pessoas e isso não seria culpa do Prefeito, enfatizou que essa doença é nova e que com dados 

analisados e discutidos iremos acertar mais do que errar. Homenageou todo o pessoal da saúde. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=06/04

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE. (XVII LEGISLATURA) 

               Aos seis dias do mês de abril 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 José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro-Secretário e Jairton da Farmácia, 

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

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

Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter 

José de Souza - Valtão. À hora regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação as Atas das 

Sessões Extraordinárias realizadas no dia vinte e seis do mês próximo passado, as quais foram aprovadas sem 

restrições. Em seguida orientou aos Senhores Vereadores, explicando que por se tratar de sessão ordinária, 

prevalecia a ordem das inscrições para a Comunicação Parlamentar, protocoladas a partir do dia dezoito de 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=06/04/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=06/04/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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março, comunicando que todas as pessoas presentes nesta Casa tem que utilizar de máscaras, permanecendo no 

Plenário somente um assessor por gabinete dos Senhores Vereadores, juntamente com o pessoal necessário aos 

trabalhos legislativos, conforme determinação da Organização Mundial e Secretaria Municipal de Saúde, a fim 

de não ocorrer aglomerações, tendo em consideração a necessidade de se analisar e votar as matérias 

protocoladas e em tramitação, comentando também sobre a realização de sessões remotas, onde a Câmara 

necessita dispor de equipamentos necessários para tal, solicitando ao Vereador Felipe Passos para manter contato 

com os demais pares, a fim de protocolar a matéria em questão. Quanto aos estagiários, sem prejuízo de sua 

remuneração, disse que devem permanecer em quarentena. Já os assessores e funcionários e parlamentares, 

deverão estar vindo ao seu local de trabalho. Os que compõem grupo de risco podem estar ausentes, desde que 

precedido de atestado médico, para comprovação junto ao Tribunal de Contas. Em relação aos assessores, são 

de responsabilidade de cada parlamentares, assim tendo que proceder, alertando que aqueles que se afastarem 

por atestado médico não poderá estar trabalhando nas ruas sob pena de cassação de mandato do parlamentar. Foi 

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

Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 220/20 (Projeto de 

Lei nº 56/20, acompanhado de pedido para apreciação em regime de urgência, deliberado favoravelmente nesta 

oportunidade), altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989 e a Lei nº 13.345, de 03/12/2018, conforme especifica. 

Mensagem nº 21/20 (Projeto de Lei nº 57/20), autoriza o Poder Executivo Municipal a promover integralização 

de capital social da Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, no valor de seis milhões de reais. Of. nº 

192/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 26/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 312/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 35/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 313/20-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 28/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 314/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 31/10, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 315/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 27/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 357/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 44/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 363/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 45/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 01/10, da Secretaria 

Municipal da Fazenda, encaminhando arquivo digital contendo as metas atualizadas de acordo com o que foi 

executado durante o ano de 2.019, informando ainda, que o presente Plano de Metas de Governo foi publicado 

em Diário Oficial na edição nº 2.799, do dia 26/03/2020 e disponibilizado no site da Prefeitura, conforme exige 

a legislação instituída. DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI - Projeto de Lei nº 53/20, denomina de Milton 

Schemberger, a Rua 12, Jardim Boreal II, nesta cidade.  Projeto de Lei nº 54/20, denomina de ANTONIO 

SCHICOSKI, a Ru a09 do Jardim Porto Feliz, nesta cidade. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

- Projeto de Lei nº 55/20, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARTINHO 

STADLER. DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO INSTITUÍDA ATRAVÉS DO 

REQUERIMENTO Nº 699/19 (CEI DAS ROTATÓRIAS) - Requerimento nº 47/20, requerendo a prorrogação 

de prazo dos trabalhos da presente comissão por mais 90 (noventa|) dias nos termos do Art. 60-A, § 5º do 

Regimento Interno. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA COMISSÃO ESPEC8IAL 

INSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE TRATAR DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO - Requerimento 

nº 49/20, solicitando a prorrogação do prazo para apresentação de emendas às matérias relacionadas ao referido 

Plano, por mais 15 (quinze) dias, a partir do dia 17 de março de 2.020. Colocado o referido requerimento em 

discussão e votação, foi aprovado. DA COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA PELO REQUERIMENTO Nº 

188/19 (CEI DOS COMBUSTÍVEIS) - Requerimento nº 52/20, solicitando a prorrogação de prazo dos trabalhos 

da mesma por mais 30 (trinta) dias, nos termos do Art. 60-A, § 5º do Regimento Interno. Colocado o mesmo em 

discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Comunicando sobre a retomada  do 

seu mandato nesta Casa de Leis a partir do dia 04/04/2020. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de 

Aplauso nº 42/20, Dirigida ao Senhor Deloir José Scremin Júnior, pelo seu exímio trabalho à frente da 

Companhia de Habitação de Ponta Grossa (PROLAR). DO VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de 

Aplauso nº 43/20, Dirigida a Rubia Barros Mendes, pelo trabalho que vem realizando contribuindo assim para 

o crescimento econômico do Município. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 

44/20, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para 

que sejam liberados todos os funcionários e funcionárias da rede municipal acima de 65 anos de idade, gestantes 
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e aqueles com doenças crônicas. DO VEREADOR DIVO - Moção de Aplauso nº 45/20, Dirigida às Agentes 

comunitárias no Município de Ponta Grossa pelo trabalho realizado nas unidades de saúde. DE TODOS OS 

SENHORES VEREADORES - Moção de Apoio nº 46/20, Aos EMPRESÁRIOS E MORADORES DA 

REGIÃO DA AVENIDA SOUZA NAVES, externo a preocupação diante do Acordo de Leniência firmado pela 

Concessionária CCR RodoNorte, acerca do desconhecimento dos Projetos (Croqui), referente às reformas na 

Avenida Souza Naves, as quais comprometem a acessibilidade de toda a população, violando o direito de ir e vir 

com segurança nas vias. DO VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de Aplauso nº 47/20, Dirigida ao Dimas 

Swiech Rodrigues da Rocha, pela dedicação a memória dos entes queridos através do zelo e cuidados ao 

cemitério do Taquari dos Polacos. Moção de Aplauso nº 48/20, ao Prefeito Municipal para que conceda aos 

funcionários Públicos Municipais da área da Saúde e Segurança o adicional de insalubridade no grau máximo 

pelo tempo de duração do combate a pandemia do Covid-19. Moção de Apelo nº 49/20, Ao Prefeito Municipal 

para que realize o diferimento/suspensão do pagamento do ISS pelo período de 3 (três) meses, sendo os valores 

diluídos até o exercício financeiro de 2020. Moção de Apelo nº 50/20, Prefeito Municipal para que conceda aos 

agentes de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito (AMTT) o adicional de insalubridade no grau máximo 

pelo tempo de duração do combate a pandemia do Covid-19.  DE TODOS OS SENHORES VEREADORES - 

Moção de Apelo nº 51/19, ao Excelentíssimo Senhor MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito 

Municipal de Ponta Grossa, para que antecipe a vacinação contra a gripe para a Guarda Municipal, Polícia 

Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Agentes do Sistema Prisional, uma vez que esses profissionais, 

assim como os demais já contemplados na campanha, são expostos em atividades de risco em locais de 

aglomerações, um dos principais fatores de propagação do vírus da influenza, ainda na segunda remessa recebida 

pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. DO VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de Aplauso nº 52/20, 

As empresárias que iniciaram o “delivery solidário” no município de Ponta Grossa, com o objetivo de arrecadar 

doações para famílias carentes. Moção de Aplauso nº 53/20, A todos os profissionais de saúde e de serviços 

essenciais que estão trabalhando frente ao COVID-19. Moção de Aplauso nº 54/20, Ao grupo Brasil Sem Frestas, 

onde costureiras voluntárias produzem máscaras cirúrgicas descartáveis para a saúde do município de Ponta 

Grossa. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente paralisou a presente sessão pelo tempo necessário a 

fim de cada parlamentar poder anunciar os partidos aos quais estão filiados, assim como as lideranças partidárias. 

Reabertos os trabalhos, informou as composições e lideranças partidárias desta Casa, a saber: Pastor Ezequiel 

Bueno - Líder do Avante; Mingo Menezes - Líder do Democratas; Jairton da Farmácia e Professora Rose - 

Componentes do Democratas; Magno Zanellato - Líder do PDT; George Luiz de Oliveira - Líder do PROS; 

Celso Cieslak - Líder do PRTB; Sgt. Guiarone Júnior e Walter José de Souza - Valtão - Componentes da Bancada 

do PRTB; Geraldo Stocco - Líder do PSB; Pietro Arnaud - Componentes da Bancada do PSB; Florenal Silva - 

Líder do PSD; Mingo Menezes, Divo, Paulo Balansin e Vinícius Camargo - Componentes da Bancada do PSD; 

Felipe Passos - Líder do PSDB; Maurício Silva - Componente da Bancada do PSDB; Dr. Zeca - Líder do PSL; 

Rudolf Polaco - Componente da Bancada do PSL; Ricardo Zampieri - Líder do Republicanos; Jorge da Farmácia 

- Líder do Solidariedade; Eduardo Kalinoski - Componente da Bancada do Solidariedade. Anunciada a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR se manifestaram - VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR, em 

inscrição preferencial: Destacando a importância das pessoas se manterem em suas casas, diante da pandemia 

do Coronavírus. Seguiu comentando a respeito do Projeto de Lei nº 15/20, de sua autoria, constante da Ordem 

do Dia, o qual estabelece a obrigação de atendimento prioritário e atendimento imediato aos portadores de 

neoplasia maligna junto ao Sistema de Saúde Pública e Privado, Clínicas e/ou Hospitais públicos e privados do 

Município, justificando a necessidade de sua aprovação, diante das pessoas que esperam em longas filas à espera 

de tratamento, principalmente em laboratórios, considerando a baixa de imunidade de pacientes oncológicos, 

cuja idéia é estabelecer prioridade e preferência. Outro assunto, para comentar sobre a questão dos terrenos no 

Distrito Industrial, considerando  a tramitação de Comissão nesta Casa que está analisando essa questão, 

mencionando a existência de empresários que estão com seus protocolos parados desde 2.018, na mão do 

servidor responsável, Adilson Strack que centraliza todos os processos, alertando no sentido de levantar essas 

situações em que alguns empresários estão sendo beneficiados em detrimento de outros que estão à espera da 

aquisição de terrenos. Outra situação, anunciando que acabou realizando com Felipe Passos dois projetos, 

objetivando a instituição em âmbito municipal, dos PARAJEM e Jogos Adaptados, onde viram a necessidade de 
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inclusão de crianças portadoras de deficiência física em participar de esportes, cuja idéia era baseada em 

implantar tais jogos em nossa cidade, cujas matérias foram dadas como inconstitucionais nas comissões, onde 

estarão propondo ao Senhor Prefeito Municipal para que possa apresentaá-las na Casa. Felipe Passos, em aparte, 

somou às palavras do orador, citando já existir a Lei nº 8.782, onde realizaram emenda, proporcionando acesso 

das crianças aos jogos que existem a anos na cidade. VEREADOR MAGNO ZANELLATO, em inscrição 

preferencial, para fazer reflexão ao problema que afeta a população mundial, diante da pandemia causada pelo 

covid 19, iniciando na China, indo para a Europa, América do Norte, estando começando a viver no Brasil, 

citando a grande possibilidade de ser um dos poucos países que tem condições de realizar análises e tomar 

decisões, ficando estarrecido pelo fato em ter pessoas interessadas em tirar proveito político a resolver problema 

que acomete a toda a sociedade. Destacou nesse sentido pessoas que podem circular nas ruas, contrair vírus, sem 

problema em prol da causa da humanidade - ao que interessa existe análise dos fatos ao que não interessa, não 

se analisa. Comentou sobre situação em que vivenciou, quando atendeu senhor de oitenta e três anos de idade, 

paciente com cardiopatia, com quadro de pneumonia bacteriana, tendo descompensado seu coração, não tendo 

respondido a terapêutica adequada, vindo a falecer com falência renal, ao ter sido encaminhado ao Hospital 

Regional, sem apresentar característica de covid 19 - enquanto não saiu o resultado do exame, foi considerado 

suspeito, concordando e questionando pelas medidas tomadas quanto ao imediato sepultamento: indagando 

porque não envolvê-lo em plástico transparente ao invés de opaco e o caixão não ser de vidro, para conforto dos 

familiares. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: "Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ali no meu 

espaço, que eu estou muito próximo aos vereadores eu estou usando a máscara, mas para falar aqui eu me sinto 

desconfortável, então eu não vou usar a máscara aqui. Bem, senhoras e senhores, senhor presidente, senhores 

vereadores, vereadora Professora Rose, eu também vou na linha de raciocínio do Vereador Dr. Magno, falou 

com muita propriedade, afinal de contas ele sabe bem mais do que nós porque é médico e é um médico que tem 

especialidade, é um médico que sabe tudo de pulmão, sabe tudo do aparelho respiratório, assim como Dr. Zeca. 

Então a previsão para a nossa nação é muito ruim, há quem diga que nós batemos recorde mundial de mortes no 

país, isso não significa que vai acontecer aqui em Ponta Grossa, não significa isso. Por outro lado, nós não 

podemos deixar de estar vigilantes, a prudência, obviamente que neste momento ela é extremamente importante, 

então o que eu gostaria de dizer aqui para os senhores, é que eu questiono muito as decisões que são tomadas 

pela Prefeitura de Ponta Grossa, sobretudo porque no Governo Federal, nós ouvimos o Ministro da Saúde, o 

Mandetta, falando sobre, e nos dizendo o que devemos fazer, assumindo uma posição de líder e nos mostrando 

tecnicamente o que deve ser feito a nível nacional. Já o Presidente Bolsonaro tem opinião um pouco divergente, 

tanto é que ambos andaram se bicando em função dessas contradições que o Governo Federal não fala de forma 

afinada a mesma língua, muito longe disso. E aqui em Ponta Grossa eu não vi absolutamente nada da Ministra 

ou a Secretária, aqui no caso a Secretária de Saúde, a Ângela Pompeu, não vimos ela falar absolutamente nada, 

o que a gente vê muito, é o Chefe do Poder Executivo se vestindo com a roupa da Defesa Civil e chamando lives 

e parando a cidade e causando pânico na cidade, quase que diariamente numa ânsia descabida de aparecer e num 

momento desses não tem que aparecer, não, pelo contrário, tem que mostrar a sua liderança, tem que mostrar 

quem é a equipe de crise, realmente quem são as pessoas, tratar o assunto com muito mais responsabilidade, eu 

não condeno todas as ações do Governo Municipal, mas há de se dizer que tem muitas ações que poderiam ser 

feitas de uma forma diferente, por exemplo este caminhão que está molhando as pessoas nas ruas centrais da 

cidade, nós temos imagens, todos devem ter porque está nas redes sociais, eu não estou inventando nada, o 

caminhão passa rapidinho, não dá nem tempo da pessoa olhar para o lado, tomou um banho de um produto 

químico que na pior das hipóteses ou na melhor delas, vai manchar toda a roupa, mas eu não acredito que fique 

por aí. Então, porque que não se pode fazer, tomar essas providências no período noturno e da madrugada? 

Porque não fazer isso a partir das vinte e uma horas ou das vinte e duas horas, extensivo até as sete horas da 

manhã? Porque não proceder desta forma? Então tem muitas coisas que infelizmente as pessoas não estão 

entendendo. Para os senhores terem uma idéia, tal é o grau de irresponsabilidade do que está acontecendo aqui 

na cidade de Ponta Grossa e a confusão de informações truncadas, e decretos, e decretos e coisas que mudam 

todo o dia, toda a hora, você houve a prefeitura falar sobre o assunto, sentado, de uma forma e quando levanta 

já não confirma o que falou sentado, ou seja, eu vejo que a nossa Administração Pública infelizmente não goza 

da credibilidade que deveria gozar hoje. Para os senhores terem uma idéia, os supermercados estão majorando 
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preços de mercadorias e eu não vi ninguém falar disso ainda. Senhoras e senhores, olhem o preço que foi a caixa 

de leite e outros produtos da cesta básica, que subiram assustadoramente. Eu entrei em contato com três redes 

de supermercados, eles dizem que a culpa é da indústria. Então eu até quero deixar uma sugestão que nos 

próximos noventa dias, eu até estou providenciando, não sei se vai ser uma indicação, um decreto parlamentar, 

nós estamos consultando junto ao nosso departamento jurídico, para que nós possamos isentar todas as empresas 

de Ponta Grossa de pagar IPTU nos próximos noventa dias, afinal de contas o prefeito mandou parar a cidade, 

tá certo? Não vou questionar. Tá Certo, tá errado? Não vou questionar, tenho a minha opinião, a minha convicção 

e a minha sugestão que vou deixar ao final desta fala, porém não posso aqui deixar de colocar as minhas posições 

de uma forma absolutamente clara para que todos entendam que eu não estou contra a prefeitura, pelo contrário, 

é um momento de darmos as mãos, é um momento, vejam até o Deputado lá, Plauto, deu a metade do seu salário 

para sei lá onde que ele vai doar metade do salário. Outros vereadores, como o Vereador Felipe fez a mesma 

coisa, outros fizeram e não divulgaram. No meu caso, comprei uma ambulância que custa cinqüenta e oito mil 

reais e doei para o Pronto Socorro a dois anos atrás, aquela mesma ambulância que foi roubada da frente do 

Pronto Socorro. Então eu não preciso vir fazer agora, alguma coisa diferente do que estou fazendo, porque eu 

gastei cinqüenta e oito mil reais, estou ajudando a saúde. Por outro lado, colocamos a ambulância de uma ONG 

que eu também faço parte aqui em Ponta Grossa, do SAMU ANIMAL, esta ambulância a partir de hoje, como 

não podemos ainda iniciar as operações em função do que está acontecendo em todo o mundo, nós vamos usar 

esta ambulância para ações que vão levar alimentos, insumos nas casas das pessoas que precisam, nas casas das 

pessoas que tem mais de sessenta anos, que essas sim eu acho que devem permanecer numa quarentena absoluta, 

assim como as crianças, eu incentivo que as aulas não retornem, não tem previsão, acho sensacional. Por outro 

lado, da forma como foi liberado o comércio, foi liberado de uma forma totalmente inconseqüente senhoras e 

senhores. No caso das lojas, a loja que tem vinte funcionários, que trabalhe com meia dúzia de funcionários, 

segunda trabalha uma turma, terça trabalha outra e quarta trabalha outra. Recebem as pessoas com horário 

marcado pela internet, pelo telefone aí cada um que se vire. Ligue lá na Maxitango e diz olha eu quero ir comprar 

onze horas da manhã, o senhor não vai poder porque nós já temos vinte clientes nesse horário. Mas que todos 

que possam efetivamente, no caso de uma revisão dos conceitos aqui em Ponta Grossa, que se possam 

naturalmente usar os equipamentos necessários. Um motociclista tem que usar o capacete, tem que estar com a 

viseira baixada. O Cidadão tem que fazer o sacrifício de ir para a rua de máscara ou de luva ou fica em casa, esta 

é a minha opinião. Os ônibus da Viação Campos Gerais, foi um crime, se tiver uma propagação nesses dias que 

começa hoje até o dia vinte, nós temos que responsabilizar também a prefeitura, porque ao invés de manter a 

frota na rua, não, eles diminuíram pela metade, senhoras e senhores, se circulavam cem mil e passaram a circular 

cinqüenta mil, os ônibus continuam lotados e aí eu fico pensando nesse momento só se pensa em dinheiro, só se 

pensa em economizar, mas economizar porque não tem também onde gastar, porque gastou com aquilo que não 

existia nenhuma necessidade. Pois bem, os recursos que nós temos da disposição, de recursos livres e devolução 

de orçamento da Câmara Municipal, eles tem necessariamente que ser todos destinados a saúde, é óbvio. Tem 

que se parar de pagar qualquer, bom, já não pagam as contas mesmo, então agora que tem que decretar uma 

moratória em Ponta Grossa mesmo, não está pagando. O que nós não podemos é deixar as pessoas no escuro, 

desassistidas. O que nós não podemos é deixar as pessoas acharem que está tudo bem e ir lá pelo lado do Lago 

de  Olarias igual fizeram no final de semana, centenas de pessoas com cooler de cerveja, fumando narguilé e 

escutando música, isso está errado, aí falta a mão forte do Poder Público, porque lá também deveria estar a 

Guarda Municipal, lá também deveria estar a Polícia Militar, coibindo esse tipo de encontro, esta é minha 

opinião. Então, Senhoras e senhores, essa questão do calçadão hoje, depois que o prefeito deu a entrevista 

coletiva dele ontem, que anunciou nas redes sociais, até eu assisti, eu percebi e com muito lamento e com muita 

pena do prefeito o momento que ele está passando, ninguém merece passar por isso. Nós temos que dar toda a 

força, todo o apoio para o prefeito nesse momento, porque ele ainda é visto minimamente como líder na cidade, 

é a autoridade maior que nós temos na cidade e ele tem o poder de tomar as decisões e nós enquanto Poder 

Legislativo, temos obrigação de orientar o prefeito com boas idéias. Não adianta vir aqui descer a ripa no prefeito 

e dizer que ele está fazendo de forma adequada o trabalho dele. Eu, repito, não está fazendo a contento, está 

criando uma confusão terrível. Lançou uma tabela nas redes sociais que é mais complicada que a tabela da série 

D do Campeonato Brasileiro. Então as pessoas precisam ser mais objetivas com as coisas que fazem. Eu vou 
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voltar a debater esse assunto, está acabando o meu tempo, foi um minuto a mais já? Então muito obrigado". 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Anunciou informação que o Presidente Jair Bolsonaro pretende demitir o 

Ministro da Saúde Mandetta e talvez esteja interessado em nomear Osmar Terra, dizendo que aparentemente o 

confinamento e medidas de isolamento social tem demonstrado com mais eficiência que qualquer outra, 

entretanto entende que essas medidas devem acontecer também enquanto o Poder Público se organiza para 

recepcionar aqueles pacientes que inevitavelmente precisarão de atendimento por parte da Prefeitura, do Estado 

e do SUS. Lembrou haver questionado a possibilidade do Senhor Prefeito utilizar o Hospital Bom Jesus e 

também o Hospital Evangélico, dizendo que esse precisa ter uma linha de informação mais eficiente, 

questionando o fato de ter avisado por volta de uma e meia ou duas horas da tarde que faria um pronunciamento 

urgente as dezoito horas, do último domingo, citando que agindo dessa forma, é deixar a cidade a mercê de um 

pânico que se instalou. Disse que tem criticado a ausência de diálogo do governo municipal que chama uma live 

para mostrar as deficiências de sua própria decisão, como a da diminuição dos ônibus, dos mercados, não 

desejando ser questionado - o prefeito se fechou, não tem mais acesso ao prefeito Marcelo. Cedeu aparte ao 

Vereador Magno, colocando que se traz aglutinação de pessoas, liberando mercado habitualmente, se restringir 

dias e horários, irá piorar - se voltar paulatinamente ou inteira a situação, o que será a mudança? Se tem critérios 

para liberação de pessoas, que seja na totalidade, que se evita aglutinação e não ao contrário. Disse que em 

quanto mais se restringe o tempo, mais irá se aglutinar pessoas. VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: 

Comentou ser algo totalmente novo o que o país vem vivenciando, necessitando tomar decisões e trabalhar em 

cima disso. Vê importante tomar medidas e ter cuidado nas atitudes, fazendo com que a população se atente a 

isso, entendendo não ser exagerada nenhuma medida, em vista dos perigos que a população está exposta. Cedeu 

para o Dr. Magno que complementou, reafirmando a necessidade de utilizar mais os dados e empregar as 

providências em benefício da população, sendo essa a melhor maneira de se lidar com o problema. Destacou que 

a chance de falecer indo para o respirador é altíssima. Irá acontecer em período mais concentrado ou alargado 

grande número de falecimentos. Seguindo, Vinícius comentou a respeito dos trabalhos da Comunidade 

Terapêutica Esquadrão da Vida, lembrando haver visitado em 2.018 com deputados Leopoldo Meyer e Aliel 

Machado onde foi apresentado o trabalho que realizam, tendo proposto emendas parlamentares para 

investimento em questão de infra-estrutura, compra de equipamentos para realizar inserção social, cujos quais 

estão a disposição. Publicamente agradeceu aos referidos deputados pela destinação dos recursos que trarão 

avanço e possibilidade maior de atendimento das pessoas acometidas com o uso de drogas, sendo sua bandeira 

principal a política sobre drogas. Destacou ser uma conquista de todos para a cidade que tem sido referência 

nessa e outras áreas, agradecendo e saudando a todas as comunidades que fazem esse tipo de trabalho. 

VEREADOR FLORENAL SILVA: Iniciou comentando sobre o momento impar que se vive, lutando com 

inimigo invisível, enfatizando as medidas que estão sendo tomadas para que o mal seja o menor possível em 

cima da cidade, tendo a frente o Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel. Indagou quem tem a fórmula certa, 

para combater a pandemia? quem sabia que se deixassem mais ou menos ônibus à disposição iria controlar 

aglomerações no transporte público, destacando que as decisões foram tomadas com pensamento que o cidadão 

iria se retrair, o que infelizmente não aconteceu. Não podem criticar o que está sendo feito, onde o prefeito está 

surpreendendo o estado e Brasil, com medidas na dose certa. Não vê sensacionalismo nenhum nas decisões que 

estão sendo tomadas, entendendo certas. Não vê o momento certo fazer críticas políticas, mas técnicas. Em 

aparte, utilizou da palavra o Vereador Pastor Ezequiel Bueno destacando a necessidade de ocorrer união e 

balança para equilibrar as coisas. Crê que nas tomadas de decisões, já tinham que ter conversado com o 

Ministério Público ou órgão competente, para que os locatários também entendessem a situação. Falou das vans 

que estão com prestações para pagar, onde lamentavelmente os bancos não estão segurando as parcelas, 

entendendo que deva existir uma balança para ajudar toda a população. Também pediu em prol do Hospital 

Evangélico, no sentido de ser realizada força tarefa para sua reabertura. Seguindo, comentou sobre a situação da 

represa do Alagados, onde esteve averiguando, verificando que lamentavelmente a cidade terá seu abastecimento 

de água afetado logo em breve, onde gostaria de obter resposta da COPEL, quanto a utilização de águas para 

movimentar suas turbinas. Pediu ajuda aos demais pares para salvar o Alagados. Não havendo mais vereadores 

inscritos, passou-se à apreciação da ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 15/20 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), estabelece a obrigação de 
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atendimento prioritário e atendimento imediato aos portadores de neoplasia maligna junto ao Sistema de Saúde 

Pública e Privado, Clínicas e/ou Hospitais públicos e privados do Município: APROVADO, com Emenda 

Modificativa apresentada pelo Vereador Magno Zanellato, obtendo votos favoráveis dos Vereadores  Celso 

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

Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Jairton da Farmácia, Florenal Silva, 

Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - VETO PARCIAL À LEI Nº 13.641, que dispõe sobre a concessão do uso e exploração dos Terminais 

de Transporte Coletivo Urbano do Município de Ponta Grossa, Centro de Comércio Popular, e dá outras 

providências: MANTIDO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 

Dr. Zeca, Felipe Passos, Florenal Silva, Jairton da Farmácia, Jorge da Farmácia, Maurício Silva, Pastor Ezequiel 

Bueno, Paulo Balansin, Professora Rose, Rudolf Polaco e Vinícius Camargo. Votaram contrariamente os 

Vereadores Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Mingo Menezes, Pietro Arnaud, 

Ricardo Zampieri, Sgt. Guiarone Júnior e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a abstenção da votação 

do Vereador Magno Zanellato. Ficam registradas as manifestações do Vereador George Luiz de Oliveira durante 

a discussão da proposição em tela, como seguem: Na discussão da matéria - "Bem, Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, eu estou muito a vontade para falar do tema, como bem disse o Vereador Pietro, esse projeto, ele 

foi construído dentro desta Casa por quarenta e seis mãos, os vinte e três, cada um com duas mãos aqui, 

colocaram as mãos e fizeram o projeto. Houve uma emenda do Vereador Celso que garante algumas situações, 

que está contemplado já, que fique claro, que ninguém venha dizer ah, vou votar pelo veto do prefeito que vai 

mudar aquilo que fulano, beltrano quis fazer, emendou, não, não muda absolutamente nada, isso já está 

contemplado. O que o prefeito, o que a prefeitura não quer de jeito nenhum, senhoras e senhores, e ficou muito 

claro, desde que o projeto adentrou à Casa, é que há um interesse outro e quando o projeto veio, ele veio de uma 

forma muito clara, que o pleito, no caso a licitação poderia ser feita por lotes, porém não dizia claramente se 

seria ou não. Eu obviamente quando vi que tinha alguma coisa, alguma pegadinha, eu fiz uma emenda que diga-

se de passagem, com a grande maioria dos Senhores Vereadores só aqueles que eu não encontrei mesmo, que 

não era dia de sessão e com os compromissos, atribulações e agendas e tal, mas foi unânime praticamente 

também. Aí nós trouxemos, nós trouxemos que eu quero dizer, pelo motivo, pela causa, a presença de 

praticamente todos os representantes do Paraguaizinho e eles nos aplaudiram naquela tarde, porque o projeto 

deles foi aprovado, porque a emenda que eu apresentei nesta Casa, que foi amplamente debatida com todos, 

todos, ninguém agora pode dizer que não foi amplamente debatida, foi, a minha emenda foi aprovada de forma 

unânime, eu quero os papeis depois para mostrar que todos votaram a favor e aí começam os meus 

questionamentos. A licitação é regular, o veto está sendo apreciado agora, no entanto a publicação do edital da 

licitação ela se deu no dia vinte e sete de março, totalmente legal, eu vou na justiça e derrubo isso aqui fácil. Eu 

até considero essa votação aqui hoje, independente do resultado, que ela é mais simbólica do que qualquer outra 

coisa, é chancelar o certo e nós teremos a oportunidade de chancelar o certo, derrubando o veto prefeitural e 

acontecendo a sanção da lei aqui na Câmara Municipal no prazo de cinco dias, coisa que o presidente, 

naturalmente todos nós conhecedores do Regimento sabemos que assim que é o procedimento. Agora, nós 

tivemos vinte e três votos naquela ocasião, repito, está errado Senhores Vereadores, nós não podemos aceitar 

que uma licitação seja publicada já contando com a vitória, o prefeito já conta com a vitória nesta Casa e aí que 

o bicho pega. Eu fui chamado por autoridade, senhoras e senhores, do Poder Judiciário, na tarde de amanhã, era 

para ser quarta feira, foi antecipado para amanhã. Eu queria até pedir para esse veto não ser votado hoje, mas 

não tem como, mas eu fui chamado por um delegado, fui chamado pelo Poder Judiciário e não fui só eu, teve 

mais dois ou três para passar informações inerentes às denúncias que nós estamos fazendo, nós não estamos 

sendo investigados, o que a autoridade do Poder Judiciário quer das nossas mãos são as provas que nós temos 

de que isso não passa de uma grande armação, senhoras e senhores, as cartas estão marcadas. Então, eu também 

quero deixar muito clara a minha posição aqui pela derrubada do veto e eu queria entender porque que um projeto 

que era tão bom, tão sensacional, que contemplava todos que estavam aqui, agora não é mais, porque? Como é 

que se explica, como é que vai explicar essa mudança de comportamento? O que aconteceu para se ter um 

convencimento diferente, eu não estou dizendo que não aconteceu nada e acredito que não. Então o que eu quero 
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pedir para os senhores é o bom sendo de que se governo não significa seguir a cartilha do prefeito. Se ele pedir 

para você se jogar da ponte do Rio Tibagi, você vai se jogar? Claro que não e é pior, porque se você se jogar da 

ponte do Rio Tibagi, você tira só a tua vida. Agora se você mudar de opinião com relação a uma coisa que estava 

acertadíssima nas comissões, que foi votado de forma unânime aqui, você vai estar sacrificando várias famílias, 

várias pessoas e não o momento de nós discutirmos agora, nós temos uma previsão de mais de cem mil mortes 

em decorrência do coronavírus, um dado agora, saiu no globo, dados repassados pelo governo federal, senhoras 

e senhores instantes antes da demissão do Ministro Mandetta. Então eu quero deixar claro, as pessoas estão 

pensando em salvar as suas vidas, alguém está preocupado com Terminal do Santa Paula? Só se por questões 

políticas, que nós temos eleições esse ano. Porque não é possível, as pessoas estão tentando salvar as suas vidas 

nesse momento e nós aqui discutindo de máscara, nós estamos discutindo o que? Uma licitação de trinta e cinco 

milhões de reais. Eu só quero alertar a Vossas Excelências, que além dos dados desta licitação, do que está 

acontecendo nesta Casa, é alvo sim senhores de investigação sim. Eu fui chamado para mostrar as provas que eu 

tenho em relação ao que eu estou alegando aqui nesta Casa. Eu tenho uma Ata notarial aqui do Cartório Luiz 

Sebastião, eu tenho uma publicação no jornal de circulação estadual, que diz como é que a licitação vai ser feita 

e quem vai ganhar. Eu disse no jornal e na Ata notarial, eu tenho cópia disso naturalmente, que tem pessoas que 

tem cópias naturalmente para resguardar qualquer possibilidade de alguém querer de alguma maneira subtrair 

isso. Mas a Ata notarial está lá e fica aqui já, gostaria que constasse essa minha fala em Ata, vou fazer por escrito, 

repito, eu tenho uma Ata notarial e vou contar quem é que vai ganhar a licitação. Eu só não posso acusar antes, 

porque a licitação não está aberta, mas ela não pode ser aberta. Se for aberta, será um crime sem precedentes 

aqui em Ponta Grossa. Senhoras e senhores nós estamos analisando o veto referente ao uma licitação que já está 

publicada no Diário Oficial. Não pode, nós não podemos admitir que isso aconteça. Bom, eu gostaria também 

de deixar muito claro aqui a todos os senhores, que eu não vou compactuar com acordos políticos, que a 

justificativa de que o terminal tal tem que ser construído, trinta e cinco milhões, nós vamos criar mais um local 

de aglomeração de pessoas nesse momento. São mais seis meses a crise que nós vamos passar e pode morrer 

muita gente em Ponta Grossa. Eu quero crer que Vossas Excelências estejam cientes de que isso pode nos pegar, 

ninguém está imune. Se nós não acreditássemos nisso, não estaríamos todos de máscara aqui hoje. Então vamos 

agir, Senhoras e senhores com sensatez, com responsabilidade, os vereadores que vão me suceder na fala por 

favor, vamos defender de uma forma técnica e coerente, porque as pessoas percebem quando é uma defesa sem 

causa, que é só porque o prefeito pediu e eu sei que o prefeito trabalhou bastante no final de semana, para tentar 

reverter. Será que o prefeito manda na Câmara Municipal? Repito, nós fizemos em duas votações vinte e três 

votos e agora nós estamos numa dificuldade muito grande senhoras e senhores, de chegar nos votos que são 

necessários para derrubar esse veto perverso que prejudica mais de uma centena de famílias lá do Paraguaizinho, 

também eu quero deixar muito claro que nós sabemos e na nossa denúncia consta que quem vai ganhar quer o 

Paraguaizinho de qualquer maneira. Que se dane os terminais, eles querem o Paraguaizinho, para o 

Paraguaizinho subsidiar as reformas dos terminais, isso é verdadeiro senhoras e senhores. Agora, eu, mesmo 

quando era líder do governo do Prefeito Marcelo no primeiro ano, que só foi no primeiro ano de governo dele, 

eu saí do governo justamente por causa destas circunstâncias, eu não posso compactuar com isso, eu não posso 

ser tão criminoso quanto está querendo nos fazer engolir essa situação. Senhoras e senhores, vamos ser sensatos, 

vamos analisar e vamos derrubar esse veto pelo bem da cidade". Em aparte ao Vereador Daniel Milla Fraccaro 

- "Rapidamente, só para fazer uma correção, o ex-prefeito, ex-deputado, radialista, apresentador da Rede Massa 

Jocelito Canto acaba de dizer para nós aqui em mensagem, que ele jamais cogitou fazer o Terminal do Santa 

Paula, isso não é verdade, o que existiu era a possibilidade de fazer a Rodoviária, então ainda em tempo de dizer 

isso, e fazer um apelo ao Presidente da Câmara e as pessoas da Santa Paula que estão nos assistindo agora. As 

pessoas que moram na Santa Paula, no Shangrilá, no Monte Belo, no Sabará, sabe com o que elas estão 

preocupadas, Vereador Pietro? Se vão sobreviver. Como é que está a saúde dos filhos? Posso mandar o meu 

filho para a escola? E o meu pai e as pessoas de mais de sessenta anos? Então peço, olha do fundo do meu 

coração, eu peço para o Vereador Milla que diz que concorda com nossas palavras, então endosse, nos dê a 

possibilidade, Vereador Milla de na próxima administração trazer esse assunto à baila, até porque eu já impetrei 

um cancelamento da licitação, que acredito que nós vamos lograr êxito, mas a câmara vai ter que fazer o seu 

papel. Não se pode deixar para o Poder Judiciário as decisões que estão, Vereador Milla, nas nossas mãos. E 
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para encerrar, eu quero deixar muito claro, as pessoas estão tentando se salvar, então se o senhor fizer uma 

pesquisa no Santa Paula, ninguém nessa cidade está preocupado com licitação de trinta e cinco milhões, inclusive 

o senhor falou do shopping agora a pouco, é verdade, teve o lançamento de um shopping agora pouco aqui, 

trezentos milhões de aprte, também, é bom investigar, muito obrigado". Em aparte ao Vereador Walter José de 

Souza - Valtão - "Rapidamente, então eu só quero deixar muito claro diretamente ao Vereador Rudolf, peço as 

minhas desculpas por ter interferido, mas eu fico possesso quando alguém quer mostrar alguma coisa, não é real, 

eu não vejo mal intenção em Vossa Excelência de jeito nenhum, é um vereador bem intencionado, de verdade, 

mas o senhor não está por dentro, o senhor falou com uma ou duas pessoas, eu estou em contato com oitenta 

pessoas nesse momento e mostro, ninguém quer. O pessoal está arregaçando a Mesa Executiva da Câmara, a 

mesa não, o Vereador Milla, eu mostro aqui. Ninguém concorda com o Vereador Milla, ninguém, não tem uma 

pessoa que concorde, apenas o Tio Ricardo Linhares, o investidor, que talvez até eu fale o nome hoje no final, 

para dar um clima na sessão e também a Prefeitura, através do Chefe do Poder Executivo, eles tem interesse, o 

prefeito trabalhou para manter o veto dele. Eu queria saber como é que o Vereador Rudolf vai poder explicar a 

mudança de comportamento, ele mesmo falou, já foi discutido amplamente, aprovado por vinte e três a zero. O 

que faz alguém mudar de idéia? Essa é a pergunta que eu queria deixar no ar. O que que faz mudar de idéia? O 

que que tem por traz disso, por favor. Eu consigo me conformar. Só mais uma questão, faz a licitação por lotes 

como está na emenda que o Prefeito quer derrubar e se o tal do empresário fulano de tal quiser, ele que dispute 

lote por lote e depois junte e faz um caixa único, obrigado Vereador". Em aparte ao Vereador Sgt. Guiarone 

Júnior - "Eu fico entristecido com a fala do Vereador Celso até quando o vereador fala que não interessa quem 

vai ganhar, claro que interessa quem vai ganhar, é o mais importante, é o ponto chave. É o que prova a ilicitude 

da ação, é o que prova o crime que está para ser configurado. Com a minha chancela não, e espero que esta 

Câmara honre o poder que ela tem e acabe com essa farra hoje, derrubando este veto do Prefeito. E o que o 

Vereador Celso falou, eu não sei se ele não entendeu o projeto, mas não tira aquilo que ele emendou, nós estamos 

falando da emenda, somente, tão somente, que demembra, faz por lotes, faz por lotes e ponto final. O que nós 

vamos explicar para o pessoal do Paraguaizinho? Que eles vão pagar essa conta? Eu ouvi falar que o tal 

empresário, viu Vereador Celso e Vereador Guiarone, eu ou ouvi falar que o empresário em questão disse, que 

ele já está meio velho, vai deixar isso para os filhos dele. Então o paraguaizinho vai dar o dinheiro que precisa 

para bancar o resto das coisas e eu vou provar o que eu estou falando, Vereador Rudolf. Nós vamos ver hoje 

aqui como é que as coisas vão funcionar, daí eu vou no Gaeco, eu vou trazer o nome do empresário, se esse 

crime se configurar com o endosso da Câmara Municipal. Nós não podemos fazer isso, está fora de cogitação 

senhoras e senhores. Eu quero que o Santa Paula tenha o terminal mais maravilhoso do Brasil, o Santa Paula 

merece, é o segundo maior núcleo habitacional do Paraná, só perde para os cinco conjuntos de Londrina. Agora 

nós vamos falar que o pessoal quer? Pelo amor de Deus, tem gente que acha que está bem na Santa Paula e tem 

gente que não quer nem ver na Santa Paula e daí vem dizer que é vontade do povo da Santa Paula? Pelo amor 

de Deus, vamos colocar as cartas na mesa, vamos falar a verdade, o que realmente é um esquemão que tem em 

torno disso e infelizmente tem vereador dos vinte e três, nós vamos ver quem vai endossar. É um crime, amanhã 

eu vou no Gaeco, porque este crime que está para se configurar é uma coisa que a cidade não vai perdoar, no 

momento em que as pessoas querem salvar as vidas. O correto, Vereador Guiarone, para encerrar, é nós 

deixarmos o pessoal ficar no paraguaizinho este ano, eles vão ficar praticamente seis meses sem faturar, deixa 

eles em paz lá, não terão essa paz porque não sabem nem como pagar as taxas que eles tem que pagar. Isentá-

los de tudo o que for taxa para ajudá-los a manter as suas famílias, ajudar as pessoas, isso é ser solidário, isso é 

ser responsável, isso é ser vereador, isso é se preocupar com as pessoas, não essa conversa que tem que proteger 

o que o prefeito quer ou que o empresário está querendo. Pelo amor de Deus, não vamos fazer confusão hoje 

aqui". Em questão de Ordem - "Questão de Ordem, é que as vezes tem pessoas que se atrapalham aqui e que foi 

o meu caso, que estou tão empolgado aqui com essa votação para ver quem é quem aqui hoje que eu gostaria de 

saber, então quem votar contrário? Votou contrário, o que nós apresentamos na emenda que contempla, que todo 

o mundo aplaudiu aqui fica valendo? Beleza, obrigado". Discussão ocorrida entre os Vereadores Paulo Balansin 

e George Luiz de Oliveira, quando aquele levantou questão de ordem - "Presidente, questão de ordem, Vereador 

George, eu votei, mas aí eu não sou sem vergonha. Então você tem que respeitar, você tem que respeitar, você 

tem que respeitar... Eu falei, qual é a palavra? Você não me meça ou eu passo a régua, você não me meça ou eu 
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passo a régua. Eu não tenho medo de grito. Eu também não tenho medo não. Não tenho medo de grito, não tenho 

medo de você. Você é metido em querer acusar todo o mundo, você quer acusar todo o mundo..." Interpelação 

do Senhor Presidente: "Senhores Vereadores, eu peço a calma de todos, a paciência, entendo o momento de cada 

um, mas peço que todos se contenham por gentileza. Senhores, senhores, por gentileza, senhores vereadores, eu 

interrompo a sessão pelo tempo que for necessário. Reaberta a presente sessão, seguiu a apreciação da Ordem 

do Dia - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 344/19 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), 

denomina de GELSONITA CASEMIRO a Rua B do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: 

APROVADO, com abstenção da votação do Vereador Gorge Luiz de Oliveira. PROJETO DE LEI Nº 413/19 

(Vereador Daniel Milla Fraccaro), declara a Utilidade Pública Municipal da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 

PADRE CARLOS, com sede nesta cidade: APROVADO. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moções nºs 42/20, do Vereador Felipe Passos e 43/20, do Vereador Rudolf Polaco, essa com o voto contrário do 

Vereador George Luiz de Oliveira. Ainda em primeira discussão, foram aprovadas as Indicações nºs 755 a 

759/20, do Vereador Celso Cieslak; 760 a 771 e 796/20, da Vereadora Professora Rose; 772 a 79/20, do Vereador 

Florenal Silva; 794/20, do Vereador Eduardo Kalinoski e 795/20, do Vereador Jorge da Farmácia. Foi ainda 

colocado em discussão e votação, tendo sido aprovado requerimento apresentado pelo Vereador Paulo Balansin, 

solicitando a inserção em Ata de todas as manifestações proferidas pelo Vereador George Luiz de Oliveira 

durante a presente sessão. Concluída a votação da Ordem do Dia, se inscreveram para se manifestar durante o 

PEQUENO EXPEDIENTE - Vereador Jorge da Farmacia, passando a palavra ao Vereador Eduardo Kalinoski, 

o qual agradeceu pela oportunidade de ter se filiado ao Partido Solidariedade, tendo também recebido convite 

de outras demais agremiações, acabando optando pela sigla em questão. Deixou clara sua saída do PSDB, 

ocorrendo devido ao próprio prefeito não ter comentado com o Vereador Felipe Passos que não seria pessoa bem 

vinda ao mesmo, como se o mesmo tivesse dono. Comentou ainda que quando não se pode dentro do próprio 

partido expor suas opiniões, pontos de vistas, contrariar, onde o Prefeito Marcelo Rangel, com seu poder de 

comunicação, falou asneiras. Disse que tem grandes amigos dentro do PSDB, e que não estava filiado de agora 

no mesmo e por esse tipo de situação, tomou tal decisão, onde toda a sua postura nesta Casa anteriormente, 

mesmo fazendo parte do mesmo partido do mandatário municipal, age conforme aquilo que acredita, não 

recebendo manipulações. Vereador Pietro Arnaud: Comentou sobre a dificuldade em enfrentar as demandas, em 

função do estado de calamidade pública porque passa o país. Solicitou novamente para o prefeito observar os 

conselhos que estão dando em benefício da cidade. Falou de suas preocupações, tendo sido citada a questão do 

Mercado Municipal, vendo que o Senhor Prefeito está se movimentando para receber empresários, porém 

necessita de serem tomadas providências com relação àquele investimento. Dessa maneira solicitou ao mesmo, 

que na quarentena está atendendo empresários, que atenda também vereadores e segmentos da imprensa, 

levando-se em conta que uma administração não é algo pessoal. Deseja o cuidado para  saúde da população, 

diante da pandemia, sem ideologizar deixando entrar conteúdo político partidário nessa discussão. Vereador 

George Luiz de Oliveira: "Bem, eu quero mais uma vez lamentar esse episódio lamentável da Câmara neste dia, 

é um ano de eleição, né? Eu infelizmente tenho o meu jeito mesmo de ser, não gosto de ver vinte e três vereadores 

votando um projeto, discutindo amplamente nas comissões. Fizemos o projeto, os vinte e três vereadores, o 

Vereador Celso fez uma emenda, eu fiz outra emenda e a emenda justamente que não contemplava os interesses 

do empresário e da prefeitura, isso não foi contemplado porque o prefeito fez um trabalho no final de semana, 

ou de uma semana, não sei, o fato é que quatorze vereadores mudaram o voto. Alguns, eu não sei se é pela 

proximidade aqui com o prefeito, fecharam os votos para isso, é lamentável, o julgamento quem vai fazer  são 

as urnas, o julgamento quem vai fazer é o pessoal lá do paraguaizinho. Eu quero deixar muito claro, eu entendo 

que eu prestei um serviço para esta Casa hoje quando denunciei, Vossas Excelências não deram crédito para 

mim, Vereador Vinícius. Os senhores vão no futuro se arrepender amargamente de terem feito o que fizeram 

hoje, porque automaticamente se autocolocaram numa quadrilha que está dentro da Prefeitura, que foi montado 

um esquema dentro da Prefeitura para uma pessoa ganhar uma licitação e os senhores vão ver na seqüência. O 

nome do empresário vai vir à tona assim que a licitação tiver um vencedor, porque vai ser essa pessoa ou um 

laranja dessa pessoa, mas o Gaeco já está investigando, eu já passei para o Gaeco essas informações todas e daí 

cada um que prove o porque. Que cada um se retrate os porquês, ou que convença a sociedade pontagrossense 

que não teve nenhuma conversa de bastidor com o prefeito, o que é melancólico, vergonhoso. Eu como avô, 
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como pai, eu teria vergonha de chegar em casa hoje, se eu tivesse votado esse projeto, mudado o meu voto hoje 

por interferência do Poder Executivo. Ou seja, a Câmara de Ponta Grossa, com raras exceções, ela não existe, 

ela não faz falta nenhuma para a sociedade, não faz. A Câmara de Ponta Grossa não faz a menor diferença, 

tirando o trabalho fiscalizador de alguns, eu quero citar o Vereador Pietro com muita ênfase, quero me colocar 

porque todo o mundo sabe do meu trabalho aqui nesta Casa, Vereador Guiarone, Vereador Kalinoski, eu quero 

enaltecê-los pela posição séria de não mudar o voto por absolutamente nada, por nada, não interessa se é porque 

alguém tem olho azul e bonito dentro da Prefeitura, ou se é por alguma outra coisa que a gente não sabe, que a 

gente vai investigar e descobrir, não, não sou investigador, mas o fato que isso pegou muito mal para a casa hoje, 

pegou muito mal, ficou muito claro e vidente que inclusive a dança dos partidos influenciou, Vereador, isso 

esteve certamente no pacote, é só ver as filiações, quem foi para lá e para cá, certo? Os que se acomodaram 

debaixo da asa do Senhor Prefeito, mas esses esquecem que é tudo passageiro e que essa administração, ela não 

vai se sustentar. Falo do nome da Professora Elizabeth, pessoa muito boa mas sem nenhuma chance de disputar 

eleição no meu ponto de vista. Então o próximo prefeito de Ponta Grossa certamente será alguém que não faz 

parte deste grupo da política pontagrossese, liderada pelo prefeito e pelo seu irmão, Deputado Sandro Alex. E as 

pessoas não entendem, e ainda tem pessoas que querem se reeleger nesta Casa, prestando este tipo de desserviço. 

Eu queria muito, muito mesmo, que as pessoas do paraguaizinho tivessem o telefone de todos e pudessem 

expressar o que estão sentindo agora. Eu acabei de falar com empresário do paraguaizinho, ele chamou a Câmara 

de vendidos, eu falei não, eu o senhor não coloque nisso daí porque eu não sou vendido. Agora os demais que 

se defendam, eu não estou chamando ninguém de vendido aqui. Agora, se alguém se alterou, ou ficou brabo 

comigo, eu também tenho todo o direito de ficar revoltado com o que aconteceu, pro favor. Como é que pode 

você olhar, um pai de família para um homem barbado, que tem que sustentar sua palavra e chega na hora o 

homem que se diz homem não sustenta o que fala. Votou duas vezes favoravelmente e agora, qual é o segredo? 

onde que está o segredo? Qual foi a palavra mágica que teve essa mudança de postura? Isso não vai ficar assim, 

isso eu quero deixar claro a todos e para o empresário que pensa que vai ganhar também". Ainda em questão de 

ordem, assim se manifestou o Vereador George Luiz de Oliveira: "Sobre o pedido do Vereador (Paulo Balansin) 

está corretíssimo, ele fez por escrito, fez da maneira certa, mostrou, aprendeu a ser vereador, mas eu quero pedir 

as imagens inclusive, quando o Vereador Paulo Balansin, que é um dos quatorze, esbravejou lá do outro lado, 

eu não sou filho de pai assustado. Então esse é o recado que eu deixo para o Vereador Paulo Balansin. Se ele é 

alinhado com o prefeito, o problema é dele, mas ele que vá gritar na sua casa, comigo não, é isso". Vereador 

Magno Zanellato: Comentando sobre a manifestação do Vereador George Luiz de Oliveira, disse que seu voto 

não tem problema nenhum em ser mudado, onde estão em discussão nesta Casa e na medida em que for 

convencido que seu pensamento não está numa linha adequada, pode perfeitamente mudá-lo. Destacou que seu 

voto e sua postura é sempre focada no desenvolvimento da cidade e na população de Ponta Grossa. Referendou 

que os Vereadores Celso Cieslak e Rudolf Polaco lhe mostraram e provaram, junto com o Vereador Daniel Milla, 

que grande parte das pessoas que tem suas lojas na região do Paraguaizinho são favoráveis à situação do veto do 

Senhor Prefeito Municipal e como essa situação se apresentou em momento curto de tempo, resolveu se abster 

de seu voto. Gostaria no entanto que essas mudanças não tivessem relação político-partidárias. Comentou ainda 

sobre a pandemia causada pelo covid-19, dizendo que se começar a morrer pessoas na cidade, como é esperado, 

assim como no Brasil inteiro, não vê culpa do Senhor Prefeito Municipal, onde as medidas a serem tomadas são 

difíceis, no entanto, agora, condena o fato do mandatário não procurar o maior número de pessoas técnicas para 

tomar suas decisões. Finalizou referendando e homenageando os profissionais, pela passagem do Dia Mundial 

da Saúde que transcorre no dia sete de abril, onde o Senhor Presidente também prestou suas homenagens aos 

servidores desta Casa que exercem suas atividades na área da saúde, tanto de forma pública como privada. Não 

havendo mais assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando outra para a próxima quarta-feira, dia 

oito do mês em curso, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de 

computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por 

mim, Secretário, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em seis de abril de 

dois mil e vinte.   

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRE 
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