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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 13/04/2020 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO: 14:10 TÉRMINO DA SESSÃO: 16:31 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK   

DANIEL MILLA   

DIVO   

MINGO AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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   

Obs.: os Vereadores descritos acima constam conforme os parlamentares ativos que estão no site da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: comentou sobre decisões de prefeitos a respeito do COVID-19 e abertura 

de comércios. Destacou que devemos tomar bastante cuidado, relatou sobre cidades pequenas que não tem 

nenhum caso e fecharam o comércio, informando estar preocupado com a situação econômica dessas pessoas. 

Ressaltou se os municípios poderiam chamar as Universidades para projetar um aplicativo de visualizações de 

quem entra no município, para que assim retornássemos nossas atividades cotidianas com os devidos cuidados. 

Afirmou que devemos ter cuidado com a saúde das pessoas, mas também um cuidado com a atividade 

econômica, e questionou como deve estar a situação econômica de municípios menores. Evidenciou que todos 

devem tomar cuidado com o que falam, já que podem parar em jornais e redes sociais. Observou que os 

municípios precisam de testes rápidos e imediatamente cuidar dos lugares que os infectados frequentaram. 

Cedeu a palavra ao Vereador Ricardo Zampieri que parabenizou as falas do Vereador Pietro e relatou que 

há mais politização que cuidado. O Vereador Pietro alegou que não dá para utilizar recomendações de São 

Paulo, por exemplo, em Ponta Grossa, devendo todos ter cuidado quanto a isso e equilíbrio em nossas atitudes. 
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VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: informou que tinha acabado de receber uma denúncia, não sabia, 

por hora, a verificação da história, relatando que o hospital da criança irá ser transformado em maternidade 

infantil. Declarou que não sabe bem sobre isso e se questionou como ficará a parte da pediatria, como ela será 

atendida? Cedeu a palavra ao Vereador Pietro Arnaud que informou ter recebido essa informação também e 

ainda não sabe nada sobre. O Vereador Jorge da Farmácia alegou que ficou triste porque a secretária da saúde 

não conta o que está acontecendo e há outra pessoa falando no lugar dela. Cedeu a palavra ao Vereador 

Vinicius Camargo que afirmou que a pessoa que fala por ela é técnico da aérea e não há ninguém melhor que 

ele para falar sobre essa pandemia. O Vereador Jorge da Farmácia enfatizou que quem deveria ter esse papel 

seria a secretaria da saúde mesmo. Relatou que sábado recebeu uma denúncia sobre os equipamentos do 

SAMU, realçando que se não há material não tem como haver atendimento e frisou que isso é um descaso com 

os funcionários do SAMU. 

VEREADOR DR. MAGNO: informou que há muitas pessoas precisando de atendimento habitual, pessoas 

que tem dor de garganta e não vão ao hospital por conta do risco do COVID-19, podendo essa dor evoluir para 

algo mais sério, sendo que se ela tivesse sido medicada antes já estaria bem. Destacou que já que a orientação 

é ficar em casa, vai haver muitas pessoas doentes em suas próprias casas. Observou que as unidades de saúde 

devem permanecer abertas sempre, já que o fluxo de COVID-19 não está grande. Enfatizou que ele como 

médico tem muitas dúvidas sobre essa doença, já que é nova e que devemos usar os dados de outros países 

favoravelmente. Concluiu sua fala solicitando que a secretária de saúde repense sobre continuar havendo 

atendimento habitual como era antes. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: declinou o uso da palavra. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 13/04/2020 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 14/2018: 

Dispõe sobre a reserva de espaços próprios em teatros, cinemas, auditórios, casas de 

espetáculos, estádios e ginásios de esportes para pessoas com deficiência que utilizam 

cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 293/2019: 

Declara de utilidade pública municipal a organização social GERAR - GERAÇÃO DE 

EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - GERAR, com 

sede nesta cidade. 
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VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 314/2019: 

Denomina de FRANCINÊ CARVALHO JUSTUS a Rua nº 10, do Loteamento Jardim 

Imperial, no Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 324/2019: 

Promove alteração na Lei nº 10.408, de 03/11/2010, que fixa as normas para aprovação de 

arruamentos, loteamentos e desmembramentos de terrenos no Município de Ponta Grossa. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

Projeto de Lei Ordinária nº 367/2019: 

Denomina de PEDRO ALTINO DZIEVISKI a Rua J do Loteamento Cidade Jardim, Bairro 

Cará-Cará, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

Projeto de Lei Ordinária nº 406/2019: 

Concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora TONIA MANSANI DE 

MIRA. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 354/2018: 

Dispõe sobre cerimonial fúnebre e velório, nas dependências das associações de moradores, 

residências e templos religiosos no Município de Ponta Grossa. 

 

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

                         COSPTTMUA - Favorável, nos termos da inclusa Subemenda Modificativa/Supressiva ao                                                                           

Substitutivo Geral da CLJR 

                         CDHCS - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
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DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 18/2019: 

Promove alterações na Lei nº 6.857, de 26/12/2001, e dá outras providências. 

 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 

                         CFOF – Favorável 

 

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri 

 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 

                         CFOF – Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 342/2019: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Sr. OSNI CANEDO DA SILVA. 

 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 55/2020 do Vereador JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA, MOÇÃO DE APELO, ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA para que determine aos 

departamentos competentes, que promovam as medidas necessárias para que sejam empreendidas diligências 

administrativas no sentido de amparar ONG´s de proteção aos animais e protetores de animais, com doação de 

ração animal. 

 

Nº 56/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, MOÇÃO DE APELO, dirigida ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que não ocorra demissão de nenhum estagiário da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa, Marcelo Rangel de Oliveira. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 2 

JORGE DA FARMÁCIA: 1 

GERALDO STOCCO: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 09 de abril de 2.020. 

 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comentou sobre o Diário Oficial do dia 7 de abril, informou 

que convidou a secretária de saúde a comparecer nas sessões e ela não apareceu e ponderou também sobre a 

Prefeitura promover funcionários. 

VEREADOR SARGENTO. GUIARONE: comentou sobre um vídeo publicado nas redes sociais fazendo 

referência a ele e ao Vereador George Luiz de Oliveira e lamentou os comentários que alegavam que o vídeo era 

recente. Afirmou ser inadmissível ter um meio de imprensa como esse que tenta denegrir a imagem deles, 

destacando que o vídeo aconteceu em agosto de 2018 e frisou que essa repercussão abalou muito sua esposa que 

sofre com problemas de depressão. Declarou que a justiça deve prevalecer e mostrará como está errado esse site 

transmitindo fake News. Concluindo sua fala relatou sobre o álcool em gel com preços abusivos. 

VEREADOR DR. MAGNO: relatou sobre os atendimentos médicos em Ponta Grossa, salientando que já havia 

problemas de saúde por aqui e há um déficit de profissionais da área da saúde. Solicitou aos vereadores para que 

cobrem da secretária de saúde a normalização do atendimento na saúde. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: afirmou que já podem pedir a prestação de contas da Cidade, por conta 

do estado de calamidade, solicitou transparência ao Prefeito Marcelo Rangel em relação aos casos de COVID-

19 e lamentou o vídeo envolvendo os vereadores. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: comentou sobre o aplicativo “Corona SUS”. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: lamentou sobre o vídeo referente aos vereadores. Cedeu a palavra ao 

Vereador George Luiz de Oliveira que lamentou sobre os poucos vereadores que estão presentes no final da 

sessão e sobre o vídeo, afirmando que o departamento jurídico já foi acionado. Destacou que o vídeo ocorreu em 

2018, ressaltando que não teria problema se fosse hoje, porque mesmo com o que está acontecendo não devemos 

ficar chorando pelos cantos e informou que aquilo foi uma brincadeira que demonstra a amizade dele e do 

Vereador Sgt. Guiarone.  

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=13/04

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉXIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

LEGISLATURA) 

               Aos treze 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, 

com as ausências justificadas dos Vereadores Celso Cieslak (através do Requerimento nº 58/20) e Mingo 

Menezes, presentes os Vereadores Divo, 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 a Ata da Sessão Ordinária anteriormente 

realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Evocando Questão de Ordem, o Vereador Felipe Passos cobrou de 

forma oficial providências ao Senhor Presidente quanto a tramitação do Projeto de Resolução nº 01/20, que 

dispõe sobre a implantação de sistema de deliberação remota durante casos de eminente perigo, e também a 

possibilidade em adotar regime de urgência. Nesta ocasião, o Senhor Presidente cobrou os pareceres das 

comissões competentes para possibilitar a inclusão do referido projeto à apreciação dos demais pares, entendendo 

desnecessário em adotar tramitação em regime de urgência. Em seguida foi procedida pelo Vereador Primeiro 

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

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 14/20 (Projeto de Lei nº 63/20), altera a Lei nº 13.123, de 

12/04/2018. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Projeto de Lei nº 61/20, denomina de NILTON 

SERGIO SALLES ROSA a Rua "E" do Loteamento Jardim das Flores, no Bairro Neves, nesta cidade. DA 

VEREADORA PROFESSORA ROSE - Projeto de Lei nº 62/20, denomina de Professora DIVA ALVES DOS 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=13/04/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=13/04/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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SANTOS a Rua "09", do Loteamento Jardim Imperial, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DOS VEREADORES 

FELIPE PASSOS E SGT. GUIARONE JÚNIOR - Moção de Sugestão Legislativa nº 57/20, ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que envie a esta Casa de Leis a proposição, de sua privativa 

iniciativa, instituindo no Calendário da Secretaria Municipal de Esportes o "JAS - Jogos Adaptados que deverá 

ocorrer no mês de agosto, durante a semana da pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida. DO 

VEREADOR FLORENAL SILVA - Moção de Apelo nº 58/20, ao Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa 

- MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a alteração e/ou adequação do Decreto Municipal nº 17.010, de 

27/02/2020, no sentido de prever a contrapartida da permissionária VIVA UVARANAS 02 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA na instalação de um playground infantil no terreno 

indústria cedido, além da contrapartida já existente (terraplanagem e instalação de academia ao ar livre). DO 

VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção de Aplauso nº 59/20, Dirigida a República Backyard pela campanha 

de arrecadação de alimentos realizada com o intuito de beneficiar famílias em vulnerabilidade no município de 

Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 60/20, Dirigida a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), pelo 

oferecimento de cursos com o objetivo de auxiliar quem está à procura de emprego. DO VEREADOR JAIRTON 

DA FARMÁCIA - Requerimento, solicitando, na forma regimental, que seja justificada a ausência, na presente 

Sessão Ordinária, do Vereador MINGO MENEZES, por estar em Atividades Parlamentar. Colocado o mesmo 

em discussão e votação, foi aprovado. Finda a leitura do Expediente, foi aberto espaço para a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para fazer reflexão quanto as decisões de inúmeros 

prefeitos, a respeito do fechamento do comércio em face da pandemia do coronavírus, considerando 

recomendação do Ministério Público, de que o Poder Executivo Municipal se abstenha em determinar o retorno 

do funcionamento, sem que o assunto não seja analisado de forma científica para tal, através da formação de 

comissão. Nesse sentido, solicitou ao Senhor Prefeito Municipal para que amplie essa comissão, citando que a 

UEPG possui departamento de estatística, geo-referenciamento e outros departamentos que poderão auxiliar não 

somente o nosso município, como da região, que vivenciam esse momento de dificuldade. Enfatizou ter visto 

número baixo de pessoas suspeitas de estar infectadas com o coronavírus e menor ainda a incidência de pessoas 

infectadas, registrando a cura de uma munícipe. Nesse sentido, preocupado com a situação econômica de cidades 

e principalmente da nossa, com pessoas sendo demitidas, atrasos de pagamentos de salários, entende que 

poderiam chamar a universidade para elaborar aplicativo ou tecnologia a fim de fiscalizar pessoas que entram e 

saem do Município, visualizar as de risco, para o retorno às atividades quotidianas, com guarnição. Para que isso 

ocorra, citou a necessidade de se ter retaguarda de leitos e testes rápidos para poder identificar se eventualmente 

pessoa contraiu coronavírus e controlar os lugares em que essa se dirigiu. Somou-se em aparte o Vereador 

Ricardo Zampieri, parabenizando o orador pelo posicionamento, dizendo que comenta com sensatez sobre a 

situação do comércio da cidade, lembrando que semanas atrás realizou matéria onde solicitou gradativamente o 

seu retorno, tendo sido criticado por pessoas, entendendo no entanto essa crítica, por estarem vivenciando 

sistema de alarmismo. VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Comentou sobre denúncias que chegou a seu 

conhecimento, uma delas, dando conta que o Hospital da Criança será transformado em maternidade infantil, 

indagando como ficará a situação do atendimento com a pediatria, como serão atendidas as crianças. Pietro 

Arnaud, em aparte disse que está levantando informações e posteriormente comunicará a esta Casa e 

interessados. Retornando, Jorge registrou sua tristeza pelo fato de verificar que a Secretária da Saúde em nenhum 

momento se manifestou através de TV ou live em páginas sociais, contando o que está acontecendo, tendo sido 

informado por um secretário adjunto, falando pela mesma. "Não seria a Secretária Ângela que teria que estar 

fazendo esse papel?" Vinícius Camargo complementou dizendo que o Dr. Rodrigo Manjabosco, Secretário 

Adjunto de Saúde é coordenador de toda a força tarefa, talvez sendo por isso que está à frente, sendo técnico da 

área. Informou que coordena esse comitê especial, sendo a melhor pessoa para explanar tais decisões. Seguindo, 

Jorge da Farmácia mencionou haver recebido no último sábado, denúncia de pessoa preocupada com os EPIS 

(Equipamentos de Proteção Individual) do SAMU, citando empresa condenada no Rio de Janeiro e outros 

estados, a qual ganhou licitação em nossa cidade, agora tais profissionais correm risco de ser contaminados pela 

falta de tais equipamentos para socorrer as pessoas. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Para expor mais 

uma situação decorrente da pandemia do coronavirus, onde está presenciando com freqüência pacientes que 



 

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

 

necessitam de atendimento médico habitual, fazendo com que pessoas procurem unidades de saúde, com fluxo 

normal de demanda, assim também o Pronto Socorro Municipal, Hospital Regional, enfim, com todas as 

patologias a que são cometidas e estão sendo deixadas de lado. Deseja nesse sentido manter contato com a 

Secretária de Saúde, entendendo que em seu ponto de vista as UBS (Unidades Básicas de Saúde) devem se 

manter abertas para evitar que tais casos venham a acontecer, principalmente, na hora em que vierem as 

dificuldades em termos de saúde, com aumento do número de pacientes contaminados com o coronavirus. Fez 

menção ainda a enquete realizada quanto ao uso de hidroxicloroquina pela classe médica, dizendo que não existe 

consenso nesse sentido, porém pessoas o mantém guardado em suas casas, para assim que verem a necessidade, 

fazerem uso, considerando o fato de que aqueles que usaram, tiveram bom resultado. Destacou a importância 

em se analisar dados, para se chegar a possibilidade de utilizar em favor da população. Não havendo mais 

vereadores inscritos, deu-se início à apreciação da ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 14/18 (Vereador Felipe Passos), dispõe sobre a reserva de espaços próprios em teatros, 

cinemas, auditórios, casas de espetáculos, estádios e ginásios de esportes para pessoas com deficiência que 

utilizam cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Eduardo Kalisnoki, 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. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Celso Cieslak e Mingo Menezes. PROJETO DE LEI Nº 293/19 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), 

declara de utilidade pública municipal a organização social GERAR - Geração de Emprego, Renda e Apoio ao 

Desenvolvimento Regional, com sede nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Mingo Menezes. PROJETO DE LEI Nº 314/19 (Vereador Divo), 

denomina de FRANCINÊ CARVALHO JUSTUS a Rua nº 10, do Loteamento Jardim Imperial, no Bairro Cará-

Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Celso Cieslak e Mingo Menezes. PROJETO DE LEI Nº 324/19 (Vereador Pietro Arnaud e outros), promove 

alteração na Lei nº 10.408, de 03/11/2010, que fixa as normas para aprovação de arruamentos, loteamentos e 

desmembramentos de terrenos no Município de Ponta Grossa: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Eduardo Kalinsoki, 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. Ficam registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Mingo Menezes. PROJETO DE LEI Nº 367/19 (Vereador Rudolf 

Polaco), denomina de PEDRO ALTINO DZIEVISKI a Rua J do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-Cará, 

nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso 

Cieslak e Mingo Menezes. PROJETO DE LEI Nº 406/19 (Vereador Walter José de Souza - Valtão), concede 

Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora TONIA MANSANI DE MIRA: APROVADO, com 

votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, 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. Ficam registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Mingo Menezes. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 354/18 (Vereador Florenal Silva), dispõe cerimonial fúnebre e velório, 

nas dependências das associações de moradores, residências e templos religiosos no Município de Ponta Grossa: 

APROVADO, nos termos do SUBSTITUTIVO GERAL apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, da SUBEMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO GERAL, apresentada pela Comissão de 

Direitos Humanos, Cidadania e Segurança, com a inclusa SUBEMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA ao 

Substitutivo Geral, apresentada pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trânsito, Transporte, Mobilidade 

Urbana e Acessibilidade, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak 

e Mingo Menezes. Ficam registradas ainda as abstenções da votação do Vereador Eduardo Kalinoski à 

Subemenda Modificativa e Subemenda Modificativa/Supressiva ao Substitutivo Geral da Comissão de 
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Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 18/19 (Vereador Jorge da Farmácia), promove alterações 

na Lei nº 6.857, de 26/12/2001, e dá outras providências: APROVADO, com a inclusa EMENDA 

MODIFICATIVA/ADITIVA, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri, com os votos favoráveis dos 

Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz 

de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guairone 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, Vnícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Mingo Menezes. PROJETO DE LEI Nº 342/19 (Vereador Jairton 

da Farmácia), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Sr. OSNI CANEDO DA SILVA: 

APROVADO, nos termos da Emenda de Redação, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, 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. Ficam registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Mingo Menezes. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 55/20, do Vereador Jorge da Farmácia e 56/20, do Vereador 

Geraldo Stocco. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Vereador Sgt. Guiarone Júnior indagou à presidência 

quando na ausência do Vereador Celso Cieslak, quem seria o líder do PRTB, consultando quanto a validade de 

sua inscrição para o uso do Pequeno Expediente, tendo sido informado a consideração de sua fala pelo Senhor 

Presidente, em função do afastamento daquele vereador, porém destacou a importância da agremiação indicar o 

líder para compor esse espaço. O Vereador Magno Zanellato cobrou para a próxima sessão, a inclusão na Ordem 

do Dia, do Projeto de Lei nº 430/19. Manifestaram-se no PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR GEORGE 

LUIZ DE OLIVEIRA, para solicitar a inclusão na Ordem do Dia, do Projeto de Lei que dispõe sobre a revogação 

da lei que concedeu título de cidadania a Beto Richa. Chamou atenção de todos para o Diário Oficial de 

07/04/2020, Atos do Município de Ponta Grossa, considerando a eminência de ocorrer uma pane no sistema de 

saúde do Município, levando-se em consideração haver convocado a Secretária Ângela Pompeu para comparecer 

a esta Casa, sendo momento da cidade concentrar todos os seus recursos para a saúde, salientando que no entanto 

a Administração Pública Municipal promoveu alguns funcionários que já tinham cargo em comissão, citando 

diversos casos de elevação de níveis. Gostaria que diante do clima ruim que está estabelecido no país, fosse 

realizado pedido de informação em conjunto, para saber das reais justificativas dos atos do Poder Executivo. 

VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR, para agradecer a solidariedade recebida principalmente dos 

Vereadores Pietro Arnaud e Daniel Milla Fraccaro, pelo caso ocorrido na última quinta feira, em que foi 

publicado no portal A Rede um vídeo fazendo referências à sua pessoa e ao Vereador George Luiz de Oliveira, 

colocando esta Casa em posição lamentável, dizendo que era fato que teria sido registrado a cena naquele dia, e 

que este Legislativo estaria brincando, se comparado com a situação da pandemia do coronavirus, mostrando 

uma Fake News, cujo fato ocorreu no mês de agosto de 2.018, onde saía desta Casa, portando um buquê de flores 

que estaria levando à sua esposa, sendo interceptado em tom de brincadeira pelo Vereador George Luiz de 

Oliveira, cuja situação foi aproveitada para ser divulgada ironicamente nos dias atuais, através do citado portal 

de notícias. Outro assunto, para comentar publicação no Diário Oficial, onde a prefeitura faz contratação de 

fornecedor de Álcool em gel a preço de noventa e dois reais e cinqüenta centavos o galão de cinco litros, tendo 

ouvido declarações da presidência desta Casa, que a empresa Chesiquímica estaria comercializando a setenta 

reais, onde fez comentário na Tribuna sobre a licitação para compra de gasolina, a quatro reais e vinte e cinco 

centavos, acreditando que acabaram ouvindo, e no dia nove, retiraram esse edital, alegando ser em função da 

baixa do preço do combustível. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Para falar sobre a questão de 

atendimento médico na cidade, onde espera conseguir contato com a Secretária de Saúde, referendando 

problemas nesse setor antes mesmo de começar a pandemia do coronavirus, com déficit grande de profissionais 

desta área nas UBS, sendo então conhecido por todos, onde não gostaria que a questão da pandemia servisse de 

pretexto para não se resolver essa situação o quanto antes. Entende que o Município deverá ter sua demanda sem 

necessitar de estratégia do Governo Federal. Frisou a necessidade de se voltar a ter atendimentos médicos nas 

unidades básicas de saúde regularizadas independentemente da pandemia e de programas adicionais provisórios. 
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Reforçou o pedido aos demais pares para se cobrar tais providências à Secretária de Saúde. VEREADOR 

GERALDO STOCCO: Informou, como membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e 

representante desta Casa, que estará oficializando requerimentos, entendendo necessário realizar conferência 

com o Secretário da Fazenda Claudio Grochoski, para que informe sobre os Fundos Municipais e outros meios 

do orçamento que foram destinados na área da saúde, levando-se em conta que aprovaram em Plenário e desejam 

fiscalizar. Pediu transparência com relação aos casos de coronavirus na cidade, sabendo de hospitais particulares 

realizando exames e monitorando de pessoas que não são contabilizadas na Fundação de Saúde, onde é postado 

pelo Prefeito quanto a cidade estar se apresentando de forma satisfatória nesse sentido, crendo que a verdade dos 

fatos seja levada até a população. Lamentou o fato do vídeo dos Vereadores Guiarone e George, dizendo ser algo 

totalmente desnecessário. VEREADOR FELIPE PASSOS: Para solicitar assinatura dos demais pares a projeto 

de lei que está apresentando, dispondo sobre sistema de consultas médicas em libras por vídeo, destinado a 

viabilizar auxílio a deficientes auditivos ou de falas durantes os casos eminentes de perigo, considerando o 

lançamento pelo Ministério da Saúde de aplicativo chamado Coronasus, quando no próprio site é possível 

encontrar informações sobre os sintomas, dados atualizados da contaminação da doença no mundo, países que 

estão sendo monitorados, além das orientações sobre como se prevenir. Lembrou que a Prefeitura Municipal 

lançou canal de atendimento vinte e quatro horas por dia, onde ligou para verificar e está funcionando, através 

do número 3220-1019. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Lamentou a situação vivenciada pelo Vereador 

Guiarone Júnior, dizendo que devem estar unidos especialmente depois do ofício que realizou com relação a 

verba de publicidade, entendendo ser sujeito a piorarem ainda mais as coisas, diante do descontentamento da 

Administração Pública Municipal nesse sentido. Em aparte, o Vereador George Luiz de Oliveira, disse que 

deseja entender os motivos de vereadores estarem recebendo retaliações por sites de notícias na cidade, 

afirmando que não podem se curvar e sofrer achaques por nenhum dono de jornal ou blog. Nesse sentido, 

informou que já acionou seu departamento jurídico, dizendo que naquela ocasião foi momento de alegria e 

satisfação em estar nesta Casa de Leis, em meados de 2.018, onde tinham homenageado diversas personalidades 

na cidade, em sessão solene, ocasião em que o Vereador Guiarone manifestava sua alegria com sua atuação na 

Casa e em função do avanço do quadro de saúde de sua esposa, portava um ramalhete de flores, onde o lembrou 

em tom de brincadeira, o jurado Pedro de Lara, do Programa Silvio Santos e alguém agora maldosamente reviveu 

o vídeo realizado, cujo site de notícia perdeu toda a sua credibilidade. Não havendo mais assuntos a tratar, o 

Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia quinze do mês em curso, quarta-feira, 

no horário regimental, cuja pauta da 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 treze de abril de dois mil e vinte.   

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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