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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 27/04/2020 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO: 14:05 TÉRMINO DA SESSÃO: 16:28 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: afirmou que se estabeleceu uma crise na cidade, já que a 

Prefeitura se mostrou ineficiente no combate ao Covid-19, no que tange às informações. Declarou que o Lago 

de Olarias está lotado, frisando que faz 20 anos que era para estar pronto e não está, e realçou que as pessoas 

não estão respeitando. Criticou o Prefeito Marcelo Rangel e dispôs sobre entregas de máscaras que deveriam 

existir. Questionou o porquê da não abertura do Shopping Popular (paraguaizinho), sendo que o outro shopping 

abriu, evidenciou que as entradas podem ser controladas e há bastante ventilação de ar e observou que os 

trabalhadores de lá estão na rua vendendo suas coisas. Apontou que alguns vereadores não estão falando nada 

sobre a abertura do paraguaizinho e solicitou a união da Câmara para que ajudem os trabalhadores de lá 

voltarem a trabalhar. Relatou que através dessa catástrofe mundial, que é o Covid-19, será a maior desculpa 

para o executivo da cidade não fazer mais nada. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: parabenizou a parlamentar Mabel Canto pela entrega ao Hospital 

Regional de uma boa quantia em dinheiro, evidenciando que o Hospital é muito importante para a nossa cidade 

e salientou sobre a abertura da maternidade, que está sendo construída e será ao lado do Hospital. Ressaltou 

que ele sempre diz que a Prefeitura deve tomar decisões com base em critérios científicos e frisou que devemos 
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corrigir as injustiças quando as vemos. Comentou sobre a ação da ACIPG, abordou sobre as aglomerações de 

pessoas e fechamento do comércio e, concluindo sua fala, solicitou ao Prefeito Marcelo Rangel equilíbrio. 

VEREADOR DR. MAGNO: comentou sobre a questão da abertura do comércio, frisou sobre distanciamento 

e higienização e realçou que se seguirem os cuidados tem como segurar a doença sem perder tanto do comércio. 

Afirmou que os nossos Hospitais têm pleno atendimento à população de Ponta Grossa nesse momento e se 

questionou sobre qual é a justificativa para o isolamento social intenso com o quadro atual da nossa cidade, 

salientando que essa situação deve ser revista. Alegou que não vê o porquê da restrição ao comércio com os 

números de Covid-19 que temos hoje, observando que se as pessoas tomarem cuidado e não aglomerarem já 

evita o aumento de casos. Dispôs que abrindo o comércio só alguns dias, aglomeram mais pessoas e ressaltou 

que devemos refletir de uma maneira mais séria sobre essas medidas adotadas. Comentou que os Estados no 

Brasil são diferentes, o que acontece em São Paulo não acontece no Paraná, ou seja, não tem como fazer as 

mesmas medidas em situações diferentes. Declarou que se restringirem horários haverá mais aglomeração de 

pessoas, mencionou que gostaria que o Executivo, antes de tomar decisões, conversasse com outras entidades. 

Relatou também que o que preocupa ele é a falta de pessoas na área da saúde, para o atendimento das pessoas, 

destacando que as outras doenças ainda continuam existindo. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR FLORENAL: salientou que ele como empresário está sentindo na pele a ausência de clientes 

no comércio, ressaltando que temos que atender as atitudes que estão dando certo e frisando que o isolamento 

está sendo bom. Informou que recebeu mensagens de vários empresários relatando suas situações e comentou 

sobre as pessoas que estão sem renda e não tem nem cesta básica para ganhar. Ponderou que vê o povo mais 

consciente agora, relatou que se assustou com a quantidade de pessoas no Lago de Olarias e afirmou que o 

Prefeito Marcelo Rangel acabou de interditar o Lago. Evidenciou que o lado humano está hoje em maior 

destaque, já que as pessoas estão ajudando mais as outras. Abordou que não sabe até quando vai poder manter 

todos os seus funcionários. Enfatizou que o paraguaizinho tem que ser liberado e que não podemos parar, temos 

que trabalhar, alegando também que o pessoal das vans escolares está em situação complicada. Cedeu a palavra 

ao Vereador Rudolf Polaco que comentou sobre a abertura do comércio. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: abordou sobre o Lago de Olarias, frisando que ele ainda não se 

concluiu, relatou que havia viaturas da Guarda Municipal lá e nada foi feito e se questionou se não houve 

orientação para as pessoas. Afirmou que é um absurdo as pessoas pedindo máscaras, sendo que podiam colocar 

um pano no rosto, salientou que o Governo não pode fornecer tudo e as pessoas devem se cuidar também. 

Garantiu que a população que mais necessita está mais preocupada com a fome do que com esse vírus. Cedeu 

a palavra ao Vereador Valtão que comentou sobre sua mãe de 90 anos que passou mal, chamaram o SAMU, 

levaram para o UPA e passaram a noite lá. O médico afirmou que era pneumonia grave e ela seria transferida 

ao Hospital Regional, o Vereador registrou que desde às 11:00h da manhã já havia vaga na UTI, destacou que 

isso pode acontecer com qualquer pessoa e que foi muito bem tratado pelos profissionais da saúde, mas que 

estava até agora esperando a ambulância para transferência e ela não aparecia. Declarou que estão no caminho 

errado desse vírus, porque tem que passar antes na UPA e pode pegar o vírus lá, evidenciando que alguma 

coisa deve ser mudada e também tem que mudar a maneira que estão tratando isso. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: enfatizou que fica feliz que as pessoas mesmo de casa podem 

acompanhar as sessões e destacou que foi acertada a decisão do Prefeito Marcelo Rangel de fechar o Lago de 

Olarias, mesmo um pouco tarde. Evidenciou que não sebe o que o Prefeito considera o paraguaizinho, já que 

ele também poderia estar aberto. Alegou que não é hora das pessoas irem passear e registrou que o Lago está 

muito lindo. Cedeu a palavra ao Vereador Dr. Magno que comentou sobre a fala do Vereador Valtão e 

observou que deveria mesmo ser revista essas medidas, ressaltando que está dificultando para os pacientes que 

tem outros problemas e ponderou que as mortes no Brasil estão em estabilidade. O Vereador Geraldo Stocco 

agradeceu ao Vereador Dr. Magno pelas suas explicações e lamentou o Prefeito nunca ter conversado com ele, 

já que ele é especialista nisso e parlamentar. Relatou sobre os testes rápidos e que o boletim de informações do 

Covid-19 está desatualizado. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 27/04/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 
 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 56/2020: 

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

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

Projeto de Lei Ordinária nº 218/2019: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais que adquiram materiais recicláveis metálicos 

a manterem cadastro atualizado das pessoas que efetuaram a venda no Município de Ponta Grossa. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

Projeto de Lei Ordinária nº 292/2019: 

Promove alterações na Lei nº 9.006, de 25/07/2007, conforme especifica. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 403/2019: 

Acrescenta alínea “d.d” ao § 1º do art. 10 da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe sobre o zoneamento de 

uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta Grossa.  

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 2 (DOIS) DIAS – VER. PIETRO: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
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DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 418/2019: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas de orientação nas piscinas, balneários e praias do 

Município de Ponta Grossa. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 449/2019: 

Institui o Serviço de Acolhimento Familiar em Família Acolhedora, e dá outras providências. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 179/2019: 

Dispõe sobre as entidades qualificadas como organizações sociais, cria o Programa Municipal de Publicização, 

a Comissão Municipal de Publicização, e dá outras providências. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

                         CECE   - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 5 (CINCO) DIAS – VER. MAINARDES: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 379/2019: 

Denomina de PEDRO PEDROSO DE OLIVEIRA a ligação que será implantada na Rua Arapongas, entre a 

Vila Palmeirinha e Vila Isabel. 

 

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                        COSPTTMUA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

 

MOÇÕES 
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Nº 66/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO, MOÇÃO DE APELO, a 

Fundação de Assistência Social, que realize a abertura de ginásios para receber moradores de rua e oferecer 

condições mínimas no combate à COVID- 19. 

 

Nº 67/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL, MOÇÃO DE APELO, ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que que 

haja o retorno dos cultos, obedecendo todas as recomendações do ministério da saúde. 

 

Nº 68/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, MOÇÃO DE APELO, ao Excelentíssimo Senhor 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que, a exemplo do 

procedimento adotado pelos municípios de Cascavel/PR e São Paulo/SP, seja determinado a liberação das 

atividades dos templos religiosos, reconhecida como atividade essencial pelo Governo Federal (Decreto nº 

10.282/2020) e pelo Governo do Estado do Paraná (Decreto Estadual nº 4.317/2020), obedecendo todas as 

orientações sanitárias, conforme as determinações da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde.  

 

Nº 69/2020 do Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO, MOÇÃO DE APLAUSO, dirigida a 

Empresa OAK BIER, pelo evento solidário realizado no dia 18 de abril de 2020 de arrecadação de alimentos 

para o enfrentamento da pandemia que assola o nosso município.  

 

Nº 70/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, MOÇÃO DE APELO, dirigida ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine que os transportadores escolares fiquem isentos 

de alvará e que a vistoria do 1º semestre seja válida para o 2º semestre de 2020. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 5 

RUDOLF POLACO: 1 

EZEQUIEL BUENO: 1 

RICARDO ZAMPIERI: 1 

VALTÃO: 1 

EDUARDO KALINOSKI: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 841/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a sinalização horizontal e vertical na Rua Guatemala, entre as Ruas 

Operários e Pará, quadra vendida pela CPS, Bairro de Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 842/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a sinalização horizontal e vertical na Rua Francisco Frajardo, entre 

as Ruas Operarios e Pará, Bairro de Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 843/2020 do Vereador EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando o conserto em buraco na Rua Curitiba, em frente ao número 482 , 

Olarias, nesta cidade.   
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Nº 844/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), que, após a manifestação do Soberano Plenário, 

seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que sua excelência determine aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, que realize estudo de instalação de lombada na Rua 

Joanito Costa Teixeira, bairro Cará Cará, nesta cidade. 

 

Nº 845/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), que, após a manifestação do Soberano Plenário, 

seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que sua excelência determine aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, que realize a pintura de Faixas de Pedestre e de 

sinalização nas ruas da Vila DER, nesta cidade. 

 

Nº 846/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107, do Regimento Interno (Resolução nº 301), que, após a manifestação do Soberano Plenário, 

seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, que realize a limpeza da área institucional na Av 

Olindo Justus, Parque Iberapuera, nesta cidade. 

 

Nº 847/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, 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 desassoriação de bueiros nas ruas Cesário Alvim nº474 e Operários nº 451, no Bairro Olarias. 

Esta reivindicação é justa e atende a necessidade de segurança dos moradores.  Essas são as razões pelas quais 

apresentamos esta Proposição, aguardando a compreensão e apoio dos Nobres Pares para a sua aprovação. 

 

Nº 848/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando o “TAPA BURACO, RECONSTRUÇÃO DE 

GALERIA PLUVIAL, MANILHAMENTO” na Rua Teixeira de Macedo, 485, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 8 

EDUARDO KALINOSKI: 3 

DANIEL MILLA: 3 

PAULO BALANSIN: 1 

RICARDO ZAMPIERI: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 24 de abril de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comentou sobre a abertura do paraguaizinho e afirmou que 

defender os trabalhadores de lá é permitir que eles trabalhem. Mencionou que quer trazer o presidente do 
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paraguaizinho para a sessão. Evidenciou que o uso do álcool em gel devia ser hábito cotidiano, declarou que a 

Prefeitura invés de gastar dinheiro com supérfluos, podia gastar em coisas que protegem a saúde das pessoas e 

registrou que á a favor da abertura do paraguaizinho. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: deixou claro que a intenção dos pastores é abençoar a cidade. Comentou 

sobre as carreatas que alguns pastores estão fazendo, que é para abençoar o povo. Observou que a igreja aberta 

é um avanço para a cidade, devendo ser respeitadas as leis e os cuidados. Evidenciou que os líderes religiosos e 

pastores estão em oração para que isso passe logo e pede respeitos aos pastores, destacando que enquanto estiver 

ali irá defender os pastores e igrejas. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=27/04

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉXIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

LEGISLATURA) 

               Aos vinte e sete 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 Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente, José Carlos S. Raad 

"Dr. Zeca" - Terceiro Secretário, com as ausências justificadas dos Vereadores Celso Cieslak (através do 

Requerimento nº 81/20) 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 com a seguinte alteração: onde 

se lê, na folha nº 314 "José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Vice-Presidente", leia-se "José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" 

- Terceiro Secretário. Em seguida foi procedida, pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do Expediente que 

se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - 

Of. nº 624/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 38/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. 

nº 625/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 32/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 

626/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 53/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 627/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 51/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 628/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 57/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 629/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 30/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 630/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 41/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 631/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 33/20, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 633/20-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 40/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Ofs. nºs 429, 430/20-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 333, 332/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 432/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 450/20, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 436/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 503/20, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 455/20-GP, em atendimento a Indicação 

nº 611/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Ofs. nºs 434, 435, 460, 458, 457, 456, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 

448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438/20-GP, em atendimento às Indicações nºs 644, 643, 585. 

587. 588. 589. 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633/20, do 

Vereador Florenal Silva.  DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 81/20, denomina de JOSÉ BURGATH a 

rua travessa sem denominação entre as Ruas João Ribeiro e Rua Luiz Guimarães na Vila Claudionora, no Bairro 

de Uvaranas, nesta cidade. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 82/20, dispõe sobre 

a instalação de barreiras físicas para redução da exposição ao Covid-19 nas unidades e saúde e dá outras 

providências. Projeto de Lei nº 83/20, dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de 

ensino no Município de Ponta Grossa, durante o plano de contingência do novo corona vírus, covid-19, e dá 

outras providências. DO VEREADOR JAIRTON NICOLUZZI - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=27/04/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=27/04/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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380/19, dando à ementa e Art. 1º nova redação, conforme especifica. DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE 

SOUZA - VALTÃO - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 08/20, dando ao Art. 1º, nova redação, conforme 

especifica. DO VEREADOR FLORENAL SILVA - Requerimento, solicitando, nos termos do § 1º, do Art. 98, 

do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei nº 354/18, de sua autoria. Colocado o mesmo em discussão e 

votação, foi aprovado. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Requerimento, solicitando para que seja 

justificada a ausência do Vereador Mingo Menezes na presente sessão (27/04/2020), por estar em atividades 

parlamentar. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO, instituída através do Requerimento nº 61/18 (CPI DA FUNÇÃO DA SOCIAL DA 

PROPRIEDADE) - Requerimento, solicitando a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos para mais 

90 (noventa) dias. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o referido requerimento. DO VEREADOR 

CELSO CIESLAK - Requerimento nº 81/20, requerendo, nos termos do Art. 36, I, da Lei Orgânica, seja 

concedida licença de 10 (dez) dias a contar da presente data para tratamento de saúde, conforme atestado médico 

em anexo. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE 

SOUZA - VALTÃO - Moção de Sugestão Legislativa nº 72/20, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que determine a realização de estudos e posterior 

publicação de Decreto Municipal que possibilite a criação de um crédito pré-estipulado em folha de pagamento 

para a utilização dos funcionários públicos municipais da Administração Pública Direta e Indireta que percebam 

até dois salários mínimos nas unidade do Programa Mercado da Família deste município. DO VEREADOR 

FLORENAL SILVA - Moção de Aplauso nº 74/20, dirigida aos membros da Delegacia da Polícia Rodoviária 

Federal em Ponta Grossa, por efetuarem recorde de apreensão de Drogas durante o ano de 2019 e até a presente 

data do ano de 2020. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Moção de Aplauso nº 75/20, dirigida à Senhora 

CIRINEIDE MAROCHI pela confecção de máscaras de proteção para doação durante a pandemia de COVID-

19. Moção de Aplauso nº 76/20, dirigida à DUPLA SERTANEJA GIBA E NANDO pela apresentação via live 

realizada no dia 22 de abril de 2020 que gerou a arrecadação de 26 toneladas de alimentos. Moção de Aplauso 

nº 77/20, dirigida à IGREJA CRISTÃ PRESBITERIANA, sediada em Ponta Grossa, pelas ações solidárias 

realizadas durante a pandemia de COVID-19, como o “Drive Trhu da Oração” e a arrecadação de quase 1 

tonelada de alimentos. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 78/20, dirigida ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que seja autorizada a suspensão da consignação 

dos Servidores Públicos Municipais, excluídos os Agentes Políticos, inicialmente em 120 (cento e vinte) dias. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD - Moção de Apoio nº 79/20, ao Deputado Aliel Machado, diante da 

iniciativa de instaurar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a tentativa de 

interferência política do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, contra a autonomia da Polícia Federal. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Apelo nº 80/20, ao Excelentíssimo Senhor MARCELO 

RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, para que, promova, juntamente com a Concessionária do 

Serviço de Transporte Coletivo, Viação Campos Gerais (VCG), o retorno da frota do transporte coletivo, a qual 

está operando de forma reduzida (70% da frota), conforme Decreto nº 17.247 de 15 de Abril de 2020, tendo em 

vista a retomadas das atividades comerciais, determinado pelo Decreto nº nº 17.258 de 22/04/2020, por ser 

medida de extrema urgência. Finda a leitura do Expediente, deu-se início às manifestações da COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para comentar a respeito da falta de 

informações por parte da Prefeitura Municipal, quanto a pandemia da covid-19, promovendo muito alarde nesse 

sentido, verificando lotação de pessoas se concentrando junto ao do Lago de Olarias, onde lembrou que no ano 

passado, para realização da Münchenfest no Parque Ambiental, foram gastos aproximadamente um milhão de 

reais, com colocação de grades em todo o seu entorno, a dez reais o metro a sua locação diária indagando porque 

essas mesmas grades não foram colocadas no referido lago para inibir a presença dos munícipes. "Porque que 

não se aplica uma providência dessas para isolar um local que as pessoas não estão respeitando, que as pessoas 

não estão levando em consideração?" Disse que enquanto isso o prefeito aparece em jornal e ameaça a população 

dizendo que irá aplicar multas. Gostaria de ver o prefeito com seu irmão da mesma forma  que entregaram 

bandeirinhas na cidade nos últimos anos, poderiam entregar de mão em mão agora, mostrando o verdadeiro papel 

de um líder, fazendo como tantos outros desta Casa, entregando em campanha sistemática, distribuindo máscaras 

para a população, assim também os vereadores desta Casa promovendo trabalho de base, não somente por uma 
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oportunidade, como soluções paliativas, falando de cinco, dez mil máscaras, fazer a cidade voltar minimamente 

à normalidade. Defendeu a abertura do Centro Comercial Shopping Popular "Paraguaizinho", como ocorreu em 

outros na cidade. Responsabilizou os vereadores da base do Senhor Prefeito, que votaram contra o Paraguaizinho 

na ocasião em que tramitou projeto nesta Casa, dizendo estar na hora de levantar a voz e força para clamar junto 

ao Senhor Prefeito Municipal. Em relação à impugnação que fez com relação ao paraguaizinho, dos terminais, 

sua solicitação foi indeferida como havia imaginado mas está com peça processual pronta, já tendo sido 

protocolada representação, para que o Ministério Público tome providências com vistas a não ocorrer esse ano a 

licitação. Finalizou dizendo que a atual administração não tem legitimidade para fazer mais nada, deixando a 

cidade repleta de buracos, sob pretexto da pandemia. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Comemorou e 

parabenizou a parlamentar Mabel Canto pela entrega ao Hospital Universitário de mais de dois milhões, 

quatrocentos e quinze mil reais, vindo grande parcela de economia que fez na Assembléia Legislativa e outros 

de indicações de suas emendas parlamentares. Ressaltou que ao lado do mesmo está sendo concluída nos 

próximos meses a maternidade cem por cento pública de nossa cidade, fruto da maior emenda individual do 

Deputado Federal Aliel Machado, no valor de quatro milhões de reais. Destacou a presença do Governador do 

Estado Ratinho Júnior, acompanhado do Secretário de Estado da Saúde Beto Preto para entrega do valor citado 

à reitoria da UEPG, Miguel Sanches, direcionado ao Hospital Universitário, dizendo ser momento de muita 

comemoração. Outro assunto, para informar haver recebido link do Portal A Rede, dando conta que se a ACIPG 

ganhar ação, tudo irá ser fechado na cidade em face ao coronavírus, destacando que a Prefeitura deverá ter 

critérios científicos para tomar decisões, cuja matéria disse que está sendo discutida na Vara da Fazenda Pública, 

tendo ido para o Tribunal, onde o Município logrou êxito nessa situação. Informou que hoje teve contato com a 

referida ação judicial protocolada pela ACIPG, fazendo menção à manifestação do Senhor Prefeito Municipal, 

dizendo que se for dada ganho de causa, promoverá o fechamento de tudo na cidade, indagando que estará 

fechando o comércio por haver perdido uma ação ou em função do coronavírus, considerando essa a razão para 

tomar decisões. Indagou se o decreto prefeitural não está extrapolando a legalidade, ao determinar o fechamento 

de estabelecimentos por sete dias, assim que constatada a aglomeração de pessoas. Nesse sentido solicitou 

equilíbrio ao mesmo, lamentando profundamente a entrevista cedida à imprensa. VEREADOR MAGNO 

ZANELLATO: Somando-se a manifestação do Vereador Pietro Arnaud, quanto a discussão em torno da abertura 

do comércio, disse que existe diferença grande entre isolamento e distanciamento social, assim também às 

medidas para que as boas práticas de higiene pessoal, distanciamento, para diminuir a infecção e transmissão da 

doença covid 19 - se medir todas essas questões, terá como segurar a doença sem prejuízo maior para o comércio. 

Destacou que os hospitais de nossa cidade tem plena condição de atendimento da população no momento, não 

necessitando promover isolamento da população, existindo vários leitos de UTI vagos para atendimento médico 

na cidade. Situações essas que tem de ser revistas, não vendo no momento motivo de medidas de restrições do 

comércio com os números que estão sendo apresentados - as pessoas utilizando máscaras, lavando as mãos, não 

se aglomerando, são suficientes para conseguir realizar as atividades evitando o aumento do número de casos na 

cidade. Ressaltou situações diferentes nas diferentes regiões do Brasil e do Estado, onde as medidas tomadas 

não são as mesmas. Disse que o preocupa a questão da falta de pessoas para atendimento nas unidades de saúde 

de maneira expandida, ressaltando que pacientes com doenças crônicas não estão recebendo tratamento 

adequado, havendo descompensação, com falecimentos, principalmente por complicação respiratória, entrando 

na conta do coronavirus. VEREADOR FLORENAL SILVA: Para registrar considerações às discussões em torno 

do fechamento ou não do comércio, enfatizando as dificuldades que os empresários encontram pela ausência da 

clientela, entendendo que devem se render ao que está dando certo, enquanto as atitudes do Governo Municipal, 

nesse momento difícil de isolamento social está sendo perfeita. Destacou que o Tribunal de Justiça deu parecer 

favorável para continuar sua abertura. Mesmo parcialmente aberto, disse que recebe diariamente ligações de 

empresários opinando no que podem ajudar nesse sentido, onde está em contato com o Senhor Prefeito, para que 

em ambientes comerciais com famílias, possam manter as portas abertas: em casos de lanchonete, panificadora, 

etc, havendo novo decreto autorizatório, tendo amenizado a situação nesse sentido. Disse ainda que tem visto a 

consciência da população, criticando a aglomeração em torno do Lago de Olarias, informando haver sido 

interditado pelo Senhor Prefeito Municipal. Colocou que o lado humano hoje está mais em destaque, pessoas se 

preocupando com a vida dos outros, cada um ajuda em cada segmento, entendendo que a pior parte da pandemia 
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ainda haverá de vir, com demissão em massa, entendendo que devem ser abertos mais e mais comércios, 

flexibilizando como o Paraguaizinho, com todos os cuidados a serem tomados. Rudolf Polaco em aparte, 

referente ao Paguaizinho, Shopping Popular, relatou reunião duas semanas atrás com diretores daquele segmento 

de lojas e Secretário de Indústria e Comércio Loreiro, que se comprometeu em repassar ao Senhor Prefeito 

Municipal, estando apenas aguardando parecer do Ministério Público sobre audiência realizada na última sexta-

feira, assim como academias e outros setores, para abertura total ou parcial. VEREADOR EDUARDO 

KALINOSKI: Comentou sobre o Lago de Olarias, dizendo ser região deficitária, problemática onde o Governo 

Municipal traz uma série de investimentos, indo para o oitavo ano sem sua conclusão. Destacou que a propaganda 

é maior que a entrega das obras, sendo sua opinião. Relatou haver no mesmo base da Guarda Municipal, onde 

no final de semana tinham viaturas, cobrando se não tiveram orientação as pessoas que lá se aglomeraram, não 

entendendo certas situações. Destacou o governo de um lado, promovendo mídia e do outro a população, 

parecendo que não quer entender as coisas, toda a hora se mudam as questões de estratégia do que abre ou fecha 

- cobra-se do município dados técnicos para promover a abertura, mas não se mostra cientificamente as questões 

do porque obriga o fechamento do comércio e estabelecimentos. Garantiu que a população mais necessitada da 

periferia está preocupada se irá morrer de fome ou da covid 19. Em aparte, Vereador Walter José de Souza - 

Valtão relatou sobre as dificuldades quanto a demora do SAMU para atender sua mãe convalecida, levando-a 

para Upa da Santa Paula, onde o médico disse na ocasião ser caso de pneumonia bacteriana grave, não tendo 

nada a haver com a covid-19, considerando estar com noventa anos de idade, tabagista, não conseguindo se 

alimentar, dizendo que seria transferida pela manhã para UTI junto ao Hospital Regional, registrando que está 

desde as onze horas da manhã, considerando a vaga no Hospital Regional, aguardando a ambulância do SAMU, 

que não compareceu, eximindo-se de tal responsabilidade, dizendo seus responsáveis que era situação que teria 

de ser resolvida junto a UPA. Agradeceu aos Vereadores Daniel Milla Fraccaro e Sebastião Mainardes Júnior 

pelas providências tomadas. Ressaltou nesse sentido que pessoas com outras enfermidades, ao dar entrada na 

UPA, pode contrair covid 19 e perecer em função da maneira como estão sendo tratados casos de problemas 

respiratórios. Solicitou em seguida permissão para se ausentar da presente sessão, a fim de acompanhar sua mãe 

junto ao Hospital Regional. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação, tendo sido aprovado seu 

pedido verbal.  VEREADOR GERALDO STOCCO: Somou-se aos comentários quanto a decisão do Senhor 

Prefeito Municipal, sobre a questão do Lago de Olarias, entendendo acertada, interditando-o momentaneamente, 

apesar de demorada. Lembrou que na sessão passada havia comentado que saiu no domingo para comprar pão e 

ao passar pelo mesmo, com os vidros do carro fechados, percebeu grande aglomeração de pessoas, crianças 

passeando, ao passo que o Senhor Prefeito elaborou decreto dispondo sobre a abertura de shoppings e galerias 

comerciais, não sabendo o que o mesmo considera o Shopping Popular "Paraguaizinho", entendendo que 

também poderia operar. Em aparte, o Vereador Magno Zanellato, registrou suas considerações ao 

pronunciamento do Vereador Valtão, dizendo que vivenciou situações no final de semana com dois dos seus 

pacientes que fizeram aos mesmos exacerbação em torno de um quadro infeccioso, dizendo que acabam se 

internando em hospitais por quadro pulmonar, que muitas vezes em vigência de pandemia deve ser testado ser 

ou não caso de coronavirus. Entende que teriam de ser revistas certas normativas criadas através de decretos 

municipal ou estadual para coibir tais exageros. Relatou toda a dificuldade quando necessita entubar pacientes, 

dizendo que sem os cuidados a serem tomados, talvez o procedimento seria mais fácil. Comentou ainda com 

relação a curva da pandemia que ocorre a nível do Brasil, ascendente, se colocar dia após dia, cuja curva real 

mostra que está morrendo diariamente a mesma quantidade de pessoas, no Brasil está acontecendo uma 

estabilidade em termos de óbito por covid-19, entendendo que em outros países é fator que tem que ser levado 

em consideração para reabrir escolas, comércio etc... com medidas de ações protetivas. Retomando, Geraldo 

lamentou o fato do Senhor Prefeito não consultar o Dr. Magno, especialista na área. Finalizou comentando da 

aprovação de diversos fundos para a Prefeitura Municipal, considerando ainda as sobras desta Casa de Leis, onde 

esteve conversando com o Secretário de Finanças, sobre empenhos que poderá utilizar. Está solicitando para que 

proceda a compra de testes rápidos para que possam verificar a quantidade exata da doença, crendo que são 

necessários para poderem informar as pessoas de maneira correta e transparente. Vê que o Boletim Diário da 

Prefeitura Municipal está atrasado, acabando saindo no twitter do Senhor Prefeito, ou no jornal de ponta ou em 

outro blog, não sabendo responder quando perguntado por munícipes. O Senhor Presidente informou a todos os 



 

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

 

Parlamentares o valor que a Câmara tinha consistente, dois milhões de reais, e que hoje está sendo efetuada 

devolução de um milhão, trezentos mil reais, conforme conversa com o Secretário da Fazenda, restando um saldo 

de setecentos mil reais que será posteriormente devolvido. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, 

iniciou-se a apreciação da ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 56/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989 e a Lei nº 13.345, de 

03/12/2018, conforme especifica: APROVADO, com as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Celso Cieslak, Mingo Menezes e Walter José de Souza - Valtão. Foi ainda aprovada a justificativa de ausência 

do voto do Vereador George Luiz de Oliveira, por problemas técnicos. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 218/19 (Vereador Walter José de Souza - Valtão), dispõe sobre a obrigatoriedade de 

estabelecimentos comerciais que adquiram materiais recicláveis metálicos a manterem cadastro atualizado das 

pessoas que efetuaram a venda no Município de Ponta Grossa: 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, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno 

Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, 

Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 292/19 

(Vereador Magno Zanellato), promove alterações na Lei nº 9.006, de 25/07/2007, conforme especifica: 

APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Mingo 

Menezes e Walter José de Souza - Valtão. Utilizando-se de Questão de Ordem, o Vereador Felipe Passos propôs 

a mudança do sistema quanto a assinatura eletrônica de proposições nesta Casa, no sentido de ser excluídos os 

que não colocaram seus nomes após a mesma percorrer os gabinetes dos Senhores Parlamentares. O Senhor 

Presidente disse que estará propondo melhorias nesse sentido junto ao Departamento de Informática.  PROJETO 

DE LEI Nº 403/19 (Poder Executivo), acrescenta alínea "d.d." ao § 1º do art. 10 da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, 

que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta Grossa: 

RETIRADO PARA VISTAS, por dois dias, a pedido do Vereador Pietro Arnaud, com os registros das 

justificativas de votações dos Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes e Walter José de Souza - Valtão, onde 

lembrou de sua proposição durante sessão anterior, no sentido de que todos os projetos dispondo sobre o assunto 

sejam também despachados à Comissão Especial incumbida de analisar o Plano Diretor. Nesta oportunidade o 

Senhor Presidente informou que os projetos relacionados à tais mudanças, tanto de zoneamento, quanto de 

incorporação a outra situação, a partir do momento em que vem de um projeto em si, a Casa poderá votá-lo, 

considerando importante a manifestação do Vereador Pietro Arnaud, no sentido de ter a noção do que está sendo 

votado, através da Comissão do Plano Diretor, porém independentemente disso, disse que terão que efetuar a 

votação de forma separada e não englobada, a não ser o que aconteceu em outras ocasiões em que o Plano já 

havia sido destinado à esta Casa e pessoas protocolaram direto, onde tem que ir de forma obrigatória à aludida 

comissão para análise. Irá solicitar ainda ao Departamento do Processo Legislativo para que possa notificar a 

Comissão do Plano Diretor sobre todos os projetos que precisam ser votados, relacionados à matéria, para que 

tenham conhecimento. PROJETO DE LEI Nº 418/19 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), dispõe sobre a 

obrigatoriedade de afixação de placas de orientação nas piscinas, balneários e praias do Município de Ponta 

Grossa: 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, Florenal 

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

Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. Ficam registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes e Walter José de Souza - 

Valtão. PROJETO DE LEI Nº 449/19 (Poder Executivo), institui o Serviço de Acolhimento Familiar em Família 

Acolhedora, e dá outras providências: 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, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, 

Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior 

e Vinícius Camargo. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, 

Mingo Menezes e Walter José de Souza - Valtão. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 179/19 
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(Poder Executivo), dispõe sobre as entidades qualificadas como organizações sociais, cria o Programa Municipal 

de Publicização, a Comissão Municipal de Publicização e dá outras providências: RETIRADO PARA VISTAS, 

por cinco dias, a pedido do Vereador Sebastião Mainardes Júnior, registrando-se as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 

379/19 (Vereador Divo), denomina de PEDRO PEDROSO DE OLIVEIRA a ligação que será implantada na 

Rua Arapongas, entre a Vila Palmeirinha e Vila Isabel: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes e Walter José de Souza - Valtão. Foi 

ainda colocado em discussão e votação, tendo sido aprovado o pedido verbal de ausência do Vereador Maurício 

Silva, em função de compromissos assumidos. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 

66/20, do Vereador Rudolf Polaco; 67/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 68/20, do Vereador Ricardo 

Zampieri; 69/20, do Vereador Walter José de Souza - Valtão; 70/20, do Vereador rEduardo Kalinoski e 

Indicações nºs 841, 842, 843/20, do Vereador Eduardo Kalinoski; 844, 845, 846/20, do Vereador Daniel Milla 

Fraccaro; 847/20, do Vereador Paulo Balansin; 848/20, do Vereador Ricardo Zampieri. Ficam registradas às 

proposições aprovadas em discussão única, as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, 

Mingo Menezes, Maurício Silva e Walter José de Souza - Valtão. O Vereador Rudolf Polaco solicitou ao Senhor 

Presidente a possibilidade da inclusão do Projeto de Lei nº 64/20 na Ordem do Dia. Concluída a votação da 

Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - Com a palavra os Vereadores GEORGE 

LUIZ DE OLIVEIRA: Para falar haver recebido comunicado da Prefeitura Municipal, percebendo 

movimentação de pessoas que fazem parte do Parguaizinho, determinando sua abertura, deixando claro que 

defender o interesse dos mesmos é permitir que trabalhem, principalmente neste  momento difícil, onde 

necessitam ser resolvidos os problemas caseiros. Ressaltou o indeferimento de seu pedido de impugnação da 

licitação, onde irá insistir através de representação já protocolada no Ministério Público, informando que irá até 

as últimas instâncias. Disse que permitir que a mesma seja realizada agora, ao apagar das luzes do então governo, 

não pode admitir, onde terá que partir para o litígio para impedir o que esta Casa poderia ter feito, se cumprisse 

seu papel como deveria. Deseja trazer o presidente daquela classe e testemunho de pessoas que não estão sabendo 

o que acontece para estabelecer a verdade. Destacou a necessidade de se criar hábito de utilizar álcool gel, 

dizendo que a prefeitura deve gastar recursos para compra de equipamentos de medidas preventivas, e parar de 

elaborar lives que confundem a população. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO:Para reforçar o que já 

falou anteriormente, quanto as constantes conversas com o Poder Executivo que agora entrou também o 

Ministério Público ao qual respeita, destacando que já se passa um mês de avanço, registrando que a intenção 

dos pastores é abençoar a cidade, onde estão fazendo como podem, tendo sido liberados para realizar cultos com 

veículos e carreatas para abençoar o povo, não sendo a mesma coisa. Com relação a abertura das igrejas, disse 

que alguns pastores desejam manter fechadas, destacando a necessidade daqueles que realmente desejam, 

possam fazer seus cultos. Comentou sobre a burocratização em termos de apresentação de documentos, 

esperando que os órgãos de saúde também possam orientar em todos os aspectos. Pediu respeito, criticando blog 

que desrespeitou denominação que colocou veículos na rua com todo o aparato de segurança e ordem, atribuindo 

e chamando pastores de absurdos, onde não irá admitir. Pediu respeito aos homens e mulheres de Deus e 

enquanto tiver nesta Casa, estará defendendo o reino, a igreja e a família, sendo seu compromisso como 

parlamentar. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando outra para o dia vinte e nove do mês em curso, quarta-feira, 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 vinte e sete de abril de dois mil e vinte.   

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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