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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 04/05/2020 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Francine Bassani 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK   

DANIEL MILLA   

DIVO   

MINGO   

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   

FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   

GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   

FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   

DR. ZECA   

DR. MAGNO   

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 EDUARDO KALINOSKI: relatou sobre os descasos em relação a saúde, mencionou que viu 

em um jornal diversos hospitais no Brasil que estão com alas destinadas ao Covid-19 e com ocupação abaixo 

de 20%, ressaltou que em alguns lugares a população tem sofrido para conseguir leitos hospitalares e salientou 

que temos que chegar a uma situação como essa, para se verificar a atual situação. Comentou sobre os médicos 

cubanos, evidenciando que quando os cubanos saíram daqui não houve reposição. Afirmou que Ponta Grossa 

tem 27 médicos, para atender toda a população e que agora foram contratados mais 9, registrou também que 

não precisa chegar um vírus para verificar o que as cidades precisam. Informou sobre uma obra de unidade de 

saúde, localizada no bairro de Olarias, que ele passa na frente dela há 3 anos e que ainda não está pronta. 

Ponderou sobre um documento que informa R$ 25 bilhões para combater o Covid-19, realçando que Ponta 

Grossa foi contemplada para ganhar esses recursos, frisou que todos devem ficar atentos com esse dinheiro e 

que a Secretaria de Saúde poderia estar indo a Câmara para explicar como será a aplicação desses recursos. 

Cedeu a palavra ao Vereador Vinicius Camargo que afirmou que esse dinheiro não é liberado 

automaticamente, requer um tempo. O Vereador Eduardo Kalinoski declarou que torce para que esse recurso 

seja usado da melhor maneira. 
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VEREADOR PIETRO ARNAUD: comentou sobre a aquisição dos panfletos e livros que seriam distribuídos 

à população, destacou que ficou surpreso pela fala do Vereador Florenal de que havia um superfaturamento 

disso, que os servidores da Prefeitura haviam impedido essa irregularidade e que em São Paulo muitas empresas 

superfaturam essas coisas. Declarou que depois da sessão, saiu uma nota na imprensa afirmando que aquilo era 

fake news. Evidenciou que não tem problema nenhum com o Prefeito Marcelo Rangel, nem com o Sandro 

Alex, realçando que seu único objetivo é fazer seu papel de fiscalizar. Alegou que o governo do Prefeito teve 

muitos acertos e erros também. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: afirmou que concorda com tudo o que o Vereador Pietro 

Arnaud falou. Comentou sobre a falta de abastecimento de água em Ponta Grossa, salientando que isso não é 

por conta da cidade estar crescendo. Criticou a Sanepar e declarou que em 2014 foi criada uma CPI para 

investigá-la, registrou também que não poderia ter permitido o arquivamento do projeto em relação a isso. 

Concluindo sua fala, ressaltou que precisamos cuidar da Represa dos Alagados antes que seja tarde demais. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: parabenizou as palavras do Vereador Pietro Arnaud e destacou 

que os vereadores estão sempre fiscalizando. Comentou sobre a situação do combustível, declarou que é 

primordial a fiscalização porque há descaso do Governo Municipal e alegou que parece que essa pandemia 

chegou para benefício do Prefeito, já que assim ele faz o que quiser. 

VEREADOR DR. MAGNO: relatou sobre os pacientes crônicos que precisam de atendimento em nossa 

cidade, declarou que em torno da estratégia de não alarmar esse vírus, estão deixando de tratar essas pessoas. 

Afirmou que não está mais havendo transplantes e dispôs sobre a falta de médicos, que já existia. Ressaltou 

que o Presidente Bolsonaro não tem as melhoras falas e devia fazer com as pessoas não tivessem tanto atrito 

político, evidenciou também que muitas pessoas serão infectadas e irão morrer, mas devemos ao máximo evitar 

isso. Concluindo sua fala, comentou sobre o dinheiro que deverá ser investido na saúde. 

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO:  declinou o uso da palavra. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 04/05/2020   - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 64/2020: 

Dispõe sobre a disponibilidade de Álcool Gel 70% nos caixas eletrônicos das agências bancárias. 

 

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

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

                         CSAS   - Favorável  
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VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

________________________________________________________________________                          

 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 65/2020: 

Dispõe sobre o Sistema de Consultas Médicas em Libras por Vídeo, destinada a viabilizar auxílio a deficientes 

auditivos e/ou de fala, durante casos de iminente perigo. 

 

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

                         CFOF   - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

Projeto de Lei Ordinária nº 317/2019: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação da autoridade subscritora na publicação de Notas Oficiais, no 

âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Ponta Grossa. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 343/2019: 

Denomina de VILMAR MARTINKOSKI a Rua L do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-Cará, nesta 

cidade. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 21/2020: 

Altera a Lei nº 12.071, de 13/02/2015. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 175/2019: 

Denomina de RAUL PRIMOR o Campo de Futebol Society a ser construído entre as Ruas Jacob Faintych e 

Cel. Joaquim Antonio de Moraes Sarmento, s/nº, na Vila Odete, Bairro de Uvaranas, nesta cidade. 

 

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

                        COSPTTMUA   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
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VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

Projeto de Lei Ordinária nº 5/2020: 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Deputada Estadual Doutora MABEL CORÁ CANTO. 

 

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                        CECE    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 34/2020: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 155.000,00, e dá outras 

providências. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 81/2020 dos Vereadores EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL e FELIPE PASSOS, MOÇÃO 

DE SUGESTÃO LEGISLATIVA, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, para que 

este realize estudo e posteriormente envie a esta Casa de Leis, proposição que vise auxiliar os setores de 

transporte escolar e de passageiros, que estão sendo gravemente afetados em decorrência das ações do Poder 

Público Municipal devido ao Covid-19. Entre os estudos, pedimos para que seja dado foco na questão de 

auxílios emergenciais aos proprietários de Transporte Escolar, cujo faturamento está próximo de zero, em 

decorrência da suspensão das aulas. Também pedimos revisão de pagamento de taxas destes setores, visto que 

estão com quantidade de passageiros extremamente baixa. 

 

Nº 82/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, MOÇÃO DE APLAUSO, dirigida ao Comandante da Guarda 

Municipal de Ponta Grossa, Edson Witek, em decorrência dos relevantes serviços que o mesmo vem 

desempenhando para todo o Município de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. 

 

Nº 83/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE, MOÇÃO DE APLAUSO, dirigida ao íntegro 

e competente Engenheiro Civil Orlando Sérgio Henneberg, servidor público da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa, pelos 36 anos de serviços prestados à população ponta-grossense.  

 

Nº 84/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO, MOÇÃO DE APELO, ao 

responsável pelo setor de limpeza e manutenção da empresa RUMO, para que possibilite a limpeza e 

manutenção no trecho de linha férrea no Bairro Orfãs, Vila Margarida, Ponta Grossa, PR. 
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Nº 85/2020 do Vereador FELIPE PASSOS, MOÇÃO DE APLAUSO, dirigida a André Luiz Pereira Neves, 

Chrystian Rodrigo Hagers Maravieski, Cristian de Oliveira Gomes, Eduardo Guimarães Kalinoski, Felipe dos 

Santos Reis, Gilmara Aparecida Lievore Leoni, Gustavo de Paula, José Carlos Sahagoff Raad, Juliano dos 

Santos Ávila, Loreci Cristina de Oliveira, Rogerio de Paula, Roseli Aparecida Mendes e Sabrina Iza pelo 

auxílio ao projeto Parlamento Universitário. 

 

Nº 86/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, MOÇÃO DE APLAUSO, para ser encaminhada ao 

Sr. Renato Soares Heimberg, Chefe da Fiscalização de Alvará da Secretaria Municipal da Fazenda de Ponta 

Grossa. 

 

Nº 87/2020 dos Vereadores DOMINGOS MENEZES JR. MINGO MENEZES, JOÃO FLORENAL DA 

SILVA - FLORENAL  SILVA e MAURICIO SILVA, MOÇÃO DE APELO, ao Senhor Prefeito Municipal 

de Ponta Grossa - MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, estudos e providências visando a construção de capela mortuária ao lado do 

Cemitério Vicentino, no imóvel atualmente utilizado como depósito do Mercado da Família, no Bairro de 

Uvaranas, nesta cidade. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 7 

PASTOR EZEQUIEL: 1 

FELIPE PASSOS: 2 

GERALDO STOCCO: 1 

PROFESSORA ROSE: 1 

RUDOLF POLACO: 1 

DANIEL MILLA: 1 

MINGO: 1 

FLORENAL: 1 

MAURÍCIO SILVA: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 882/2020 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 realizem estudo para colocação de uma 

'PARADA DE 15 MINUTOS', na Rua Castanheira em frente ao Posto de Saúde Egon Roskamp no bairro Santa 

Paula, nesta cidade. 

 

Nº 883/2020 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 realizem a limpeza e desobstrução do arroio 

situado ao final da Rua Lauro de Almeida, Monte Claro, Boa Vista, nesta cidade. 

 

Nº 884/2020 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 realizem estudos a fim de que seja alterado o 

limite de velocidade para 50 km/h do radar situado na Rua Mandaguaçu, ligação entre o Jardim Europa e a 

Vila CIPA, nesta cidade. 
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Nº 885/2020 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, para que instalem redutor de velocidade tipo 

“tartarugas” na Rua Santos Dumont esquina com a Rua do Rosário, região central, nesta cidade. 

 

Nº 886/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando   a pintura de faixa de sinalização ' PARE”, na rua Augusto Canto 

com a Rua Antonio Teixeira Junior, Jardim Carvalho, nesta cidade. 

 

Nº 887/2020 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 Abílio 

Simionato, no Jardim Atlanta. 

 

Nº 888/2020 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 Barreto 

de Menezes, no Jardim Atlanta. 

 

Nº 889/2020 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 Daisi 

Durski, no Jardim Atlanta. 

 

Nº 890/2020 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 

Engenheiro Anizio Calazans, no Jardim Atlanta. 

 

Nº 891/2020 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 

Francisco Picot, no Jardim Atlanta. 

 

Nº 892/2020 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 Isaias 

da Luz, no Jardim Atlanta. 

 

Nº 893/2020 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 Jaci 

Monteiro, no Jardim Atlanta. 

 

Nº 894/2020 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 Pedro 

Lessinski, no Jardim Atlanta. 

 

Nº 895/2020 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 Rad. 

Nelson Anunziatto, no Jardim Atlanta. 

 

Nº 896/2020 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 Rômulo 

Gardenal, no Jardim Atlanta. 

 

Nº 897/2020 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/Cascalhamento 

na Rua Cafeara, na Vila Hilgenberg. 

 

Nº 898/2020 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/Cascalhamento 

no trecho não pavimentado da Rua Martins Pena, na Vila Hilgenberg. 

 

Nº 899/2020 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/Cascalhamento 

no trecho não pavimentado da Rua Paes de Andrade, na Vila Hilgenberg. 

 

Nº 900/2020 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/Cascalhamento 

na Rua Uraí, na Vila Hilgenberg. 

 

Nº 901/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

Cel Alcebíades de  Miranda, Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

 

Nº 902/2020 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 “RECUPERAÇÃO ASFÁTICA” em toda a 

extensão da Rua Cel Alcebíades de  Miranda, Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

 

Nº 903/2020 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” em toda a extensão da Rua 

Nicolau Kluppel Neto, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 904/2020 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 “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” em toda a 

extensão da Rua Nicolau Kluppel Neto, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 905/2020 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” em toda a extensão da Rua 

Luiz Humberto Gobbo, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 906/2020 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 “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA” em toda a 

extensão da Rua Luiz Humberto Gobbo, Bairro Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 907/2020 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 “CASCALHAMENTO”, em toda a extensão da 

Rua Líbero Badaró, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 908/2020 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 “PATROLAMENTO”, em toda a extensão da 

Rua Líbero Badaró, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 909/2020 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 “ANTI-PÓ”, em toda a extensão da Rua Líbero 

Badaró, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 
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Nº 910/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando a “LIMPEZA DE TERRENO DA 

PREFEITURA”, localizado ao lado do CMEI Professora Alair Stremel de Camargo, Vila Raquel, Bairro 

Contorno, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 29 

DANIEL MILLA: 4 

DR. MAGNO: 1 

FLORENAL: 14 

RICARDO ZAMPIERI: 10 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 30 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 questão da Sanepar e realçou que os 

vereadores devem estar preparados para o projeto que virá relacionado a isso. Abordou sobre a renovação de 

contratos por longos anos, frisando que não dá para interferir no futuro da cidade a longo prazo. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: alegou que um dos pedidos ao Prefeito é a contenção de gastos, mas em 

Ponta Grossa está acontecendo o oposto, já que se vê muitos gastos exagerados. Comentou sobre a obra do Lago 

de Olarias. Solicitou ao Prefeito a compra dos testes rápidos para o Covid-19, que não está acontecendo, 

afirmando que o Prefeito não se posicionou e declarou também que ele tem tomado muitas decisões assertivas, 

mas nesse caso ele tem pecado. Concluindo sua fala, registrou que as pessoas devem saber a real situação da 

doença. 

VEREADOR FELIPE PASSOS: dispôs sobre o projeto do parlamento universitário e agradeceu várias pessoas 

relacionadas a ele. Comentou sobre os postos de saúde, informou que ele não tem plano de saúde e sempre utiliza 

os postos, fiscalizando-os assim também. 

VEREADOR DR. MAGNO: comentou que gosta de discutir projetos com críticas construtivas. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=04/05

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉXIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE. (XVII 

LEGISLATURA) 

               Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, 

reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado pelos 

Vereadores Florenal Silva - Primeiro Secretário e Jorge da Farmácia - Segundo Secretário, fazendo ainda parte 

da Mesa dos Trabalhos os Vereadores Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. 

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

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=04/05/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=04/05/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Requerimento nº 81/20), Mingo Menezes e Walter José de Souza - Valtão 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 e Vinícius Camargo. À hora regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão e 

votação a Ata da Sessão Ordinária anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi 

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

Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Of. nº 652/20-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 36/20, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 656/20-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 54/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 657/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 39/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 658/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 42/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 661/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 66/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 675/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 37/20, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 681/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 67/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Ofs. nºs 504, 503, 502, 505, 507, 509, 510, 519, 

521, 522, 523, 524, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 

545, 546, 559, 579, 580, 581/20 - GP, em atendimento as Indicações nºs 212, 498, 479, 496, 78, 497, 364, 225, 

205, 206, 208, 209, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 232, 

231, 590, 379, 591, 597, 581/20, de autoria do Vereador Florenal Silva; 512, 55, 568/20 - GP, em atendimento 

as Indicações nºs 331, 196, 281/20, de autoria da Vereadora Professora Rose; 555/20 - GP, em atendimento a 

Indicação nº 429/20, de autoria do Vereador Divo; 562/10-GP, em atendimento a Indicação nº 380/20, de autoria 

do Vereador Celso Cieslak. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 86/20, determina a 

prioridade para testes para Covid-19, para os profissionais ligados ao Sistema de Saúde Pública e Privado, 

Clínicas e/ou Hospitais públicos e privados do Município e dá outras providências. DO VEREADOR FELIPE 

PASSOS - Projeto de Lei nº 87/20, institui prazo de 7 dias para a Prefeitura proceder à reparação de danos ou 

defeitos em pavimentos de vias públicas, dispõe sobre benefício fiscal, e dá outras providências. DO 

VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO - Requerimento nº 93/20, solicitando para que seja 

justificada a sua ausência na presente sessão (04/05/2020), por motivos particulares. Colocado o mesmo em 

discussão e votação, foi aprovado. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Requerimento, solicitando para 

que seja justificada a sua ausência na presente sessão (04/05/2020, por estar em atividades parlamentares. 

Colocado em discussão e votação, foi aprovado o presente requerimento. DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

- Moção de Apelo nº 88/20, Ao Prefeito Municipal de Ponta Grossa - Marcelo Rangel Cruz de Oliveira para que 

direcione o valor aproximado de dois milhões de reais que seriam gastos para aquisição de material informativo 

relacionados ao Covid-19 como investimento ao projeto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) em parceria com a DAF Caminhões para a produção de aparelhos respiratórios. DO VEREADOR 

GERALDO STOCCO - Moção de Apoio nº 89/20, À Comissão Parlamentar Mista de Inquérito intitulada “Fake 

News” com a finalidade de Investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate 

público; a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições 2018, a prática de cyberbullying 

sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos e o aliciamento 

e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Moção de Apoio nº 90/20, A Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI), protocolada pelo Deputado Federal Aliel Machado objetivando investigar a 

tentativa de interferência política do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, contra a autonomia da 

Polícia Federal, denunciada pelo então Ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro. DO VEREADOR DIVO - 

Moção de Apelo nº 91/20, Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito municipal Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira, que promovam as medidas necessárias para que sejam empreendidas diligências administrativas no 

sentido efetivar a contração de médicos cubanos com preferência para aqueles já residentes no país, para atuação 

no combate à pandemia do COVID-19. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Moção de Apelo nº 92/20, 

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 manter as ONG´s no programa de castração de animais. DO VEREADOR RUDOLF 

POLACO - Moção de Aplauso nº 93/20, Aos pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
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campus Ponta Grossa em parceria com a empresa DAF Paccar pelo desenvolvimento de um novo respirador 

mecânico mais barato que o convencional, com o objetivo de beneficiar pacientes de casos mais graves de covid-

19 na região. Finda a leitura do Expediente, o Vereador Geraldo Stocco propôs e foi acatado pelo Senhor 

Presidente a cessão de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao passamento da mãe do Vereador 

Walter José de Souza - Valtão, Senhora Maria Cândida. Em seguida anunciou a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Comentou sobre descasos com relação à saúde, 

fazendo menção em jornal, dando conta de hospitais a nível de Brasil que estão com alas direcionadas para a 

atender vítimas da pandemia do coronavirus, com reformas e leitos disponíveis, porém com ocupação abaixo de 

vinte por cento, citando casos de São Paulo e Rio de Janeiro, onde são tidos como epicentro e a população tem 

sofrido para conseguir leitos hospitalares, enquanto se observa taxa de ocupação baixa com relação às UTIS, 

com a desculpa que os municípios e estados tem dificuldade grande na questão de profissionais para atender 

pacientes. Lembrou já haver delatado nesta Casa o programa mais médicos, onde Ponta Grossa se vangloriou 

que era a maior cidade que contava com tais profissionais, os quais voltaram para Cuba sem haver ocorrido a 

devida reposição. Relatou que Ponta Grossa conta com vinte e sete médicos para atender nas Unidades Básicas 

de Saúde, tendo sido contratados mais nove, mas se observa que não precisa-se chegar em estado de calamidade 

para verificar as necessidades na área de saúde, independente de coronavírus, deixando alerta, esperando que 

não se chegue ao ponto em que se encontram outras cidades. Comentou sobre obra iniciada a dois anos no Bairro 

de Olarias, na área de saúde, onde em diversas ocasiões solicitou celeridade na retomada das atividades. Está 

assim fiscalizando para retornar à população que cobra. Informou que estará protocolando on line dois 

requerimentos, tratando sobre o teor completo do processo de licitação em relação ao gasto de dois milhões de 

reais para aquisição de material informativo (folhetos da saúde) e outro tratando de documento oficial do senado 

federal, onde o governo encaminhou para aprovação vinte e cinco bilhões de reais para enfrentamento do 

coronavirus, informando o rateio para todos os municípios, tendo sido o município contemplado, onde deseja 

saber sobre a aplicação de tais recursos da ordem de quarenta e quatro milhões de reais em nossa cidade. Em 

aparte, Vereador Vinícius Camargo complementou, dizendo que ainda depende do crivo dos deputados federais, 

cuja verba ainda carece de uma série de medidas para que Ponta Grossa possa fazer jus a esse recurso, 

mencionado pelo orador. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para tecer comentários rápidos a respeito da 

situação debatida na sessão anteriormente realizada, sobre o processo administrativo aprovado pela Fundação 

Municipal de Saúde, dia vinte e três de abril, que autorizou a aquisição de panfletos e livros para distribuição à 

população, no valor de dois milhões de reais, em que alguns vereadores utilizaram a Tribuna, tratando do mesmo 

assunto, ocasião em que solicitou a inserção em Ata das palavras ditas pelo Vereador Florenal Silva, ficando 

surpreso com sua manifestação, citando que havia um superfaturamento nesse orçamento e que servidores da 

Prefeitura Municipal haviam interrompido ou impedido essa imoralidade ou irregularidade. Destacou que 

também em São Paulo muitas empresas superfaturam o orçamento. Nesse sentido, começou a examinar rotina 

de empresário de São Paulo que decidiu encaminhar orçamentos para os municípios com a proposta em questão, 

com a sorte de ser atendido, tendo saído nota em jornal, onde Sandro Alex disse ser fake news aquilo, entendendo 

que não corresponde a verdade, necessitando ser corrigido no dia de hoje, para poder exercer seu papel de 

fiscalizador. Deseja pedir aos demais parlamentares, que possam ter uma linha de atuação, não podendo admitir 

que venha a fazer denúncia no sentido de dar informação à população, tendo consultado aos munícipes, juntando 

em notícia divulgada o inteiro teor do processo administrativo, afirmando a sua autenticidade, através de 

assinatura digital. Nesse sentido espera ser estabelecida a verdade. VEREADOR GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA: Primeiramente endossou as palavras ditas pelo Vereador Pietro Arnaud. Outro assunto, para 

comentar a iminência de Ponta Grossa sofrer falta de abastecimento de água, lembrando que em 2014 abriu CPI 

para investigar a SANEPAR, tendo rendido frutos apontados no relatório, o qual determinou que se respeitasse 

a questão de captação de água da represa do Alagados o que não ocorreu, tendo a empresa rechaçado toda 

possibilidade de estar cometendo algum tipo de crime ambiental, dizendo ainda que em cinqüenta anos não iria 

acabar a água, continuando o contrato com a companhia de energia COPEL, gerando turbina diariamente para 

vender energia ao município de Carambeí, onde jamais se conteve a vazão, agora chegando no ápice de uma 

crise sem precedentes, culminando com o discurso da empresa concessionária que irá faltar água em razão de 

uma obra que seria feita para captação de água da bacia do Rio Tibagi, porém, como existe resistência dentro 
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desta Casa e da sociedade civil e organizada em função da realização de um novo contrato com vigência no 

mínimo de sessenta a setenta anos, o qual está para ser realizado pela Prefeitura Municipal, destacando ser para 

respaldar aporte financeiro na contratação de empréstimo bilionário pela empresa, através de fundos de pensão 

americano, BNDS e outras entidades financeiras. Disse que pode vir a qualquer tempo tal projeto para esta Casa, 

não podendo acreditar que aconteça do Senhor Prefeito Municipal comprar essa briga com a sociedade. Chamou 

ainda atenção, lembrando que em 2.014 apresentou projeto na Casa, tendo o Vereador Maurício Silva solicitado 

Vistas e em 2.017 foi arquivado pelo então Presidente Sebastião Mainardes Júnior, não tendo recebido pareceres 

das comissões, lamentando não ter insistido com o mesmo, quando naquela ocasião a Câmara deveria ter tomado 

providência e hoje não estaria ocorrendo a falta de água, cujo qual estabelece critérios para destinação da água 

do reservatório do Alagados, dando prioridade ao abastecimento da cidade, podendo ser direcionada para fins 

de geração de energia elétrica, desde que a capacidade fosse acima de noventa por cento, onde abaixo disso, 

somente o excesso de água poderia ser utilizado para girar a turbina. Nesse sentido, informou que está 

reapresentando o mesmo nos próximos dias. VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR: Parabenizou ao 

Vereador Pietro Arnaud, lembrando da briga acirrada com o Deputado Sandro Alex, tentando impor em grupos 

de whatsapp que o que o mesmo levantou no dia não passava de fake news, também quanto a situação dos 

combustíveis, em que insistiu batendo nessa tecla, assim também quanto ao IPTU atrasado, ocasião em que 

questionou a respeito do Senhor Prefeito ter lavrado boletim de ocorrência, para não ver estampado em jornais 

que a Prefeitura de Ponta Grossa é invadida por rakers -, por sinal lembrou que naquele dia ninguém conseguia 

entrar no sistema da Prefeitura. Está assim fiscalizando por mais que tenha sido decretado estado de calamidade, 

não querendo responder requerimento e ofício, está atento ao que é divulgado no diário oficial e página da 

Prefeitura, para cobrar e mostrar a população que está fazendo seu trabalho. Comentou sobre veículos que foram 

vendidos por não ter condições de ser mantidos e colocados à disposição da população, os quais se encontram 

rodando no Estado de São Paulo. Outra situação, a respeito dos quarenta e quatro milhões que serão destinados 

para o combate ao covid 19, disse que conversou com o Secretário Cláudio, o qual afirmou que não chegou ainda 

aos cofres públicos, estando a nível de senado, quando o mesmo chegar a ser distribuído, será em quatro parcelas, 

no entanto estará realizando requerimento, solicitando informações do montante de oitocentos e sessenta e seis 

mil reais que já chegaram à Prefeitura Municipal, cobrando sua destinação. VEREADOR MAGNO 

ZANELLATO: Para registrar esclarecimentos diante da pandemia do coronavirus, enfatizando o que estão 

fazendo com pacientes crônicos que necessitam de atendimento médico na cidade, chamando atenção ainda em 

todos os municípios do Paraná e do Brasil, em torno de estratégia para se tentar controlar o alastramento de 

doença altamente infecciosa, destacando que está sendo deixado de lado o atendimento a ser prestado a 

população muito carente. Citou que não estão sendo realizados transplantes de órgãos no país, praticamente, 

dizendo que pacientes estão entre a vida e a morte, vindo a falecer em pouco tempo. Disse de sua preocupação 

com a atenção absurda que está sendo dada a uma doença, não devendo esquecer de outros pacientes que 

precisam de atendimento médico. Lembrou que já existia situação de falta de médicos nas UBS sem que nada 

fosse realizado nesse sentido, não entendendo o fato de ter locais adequados para encaminhar pacientes suspeitos 

para covid 19, com todos os hospitais preparados, indagando porque então deixar as unidades básicas de saúde 

sem atendimento médico para pessoas que precisam em seu dia a dia. Chamou atenção ainda à preocupação 

exposta pelo Vereador Eduardo Kalinoski, quanto a existência de vinte e sete médicos concursados, quando 

deveria ter na faixa de noventa a cem médicos nas UBS, havendo a chegada de onze do Programa Mais Médicos, 

indo a trinta e oito e do chamado emergencial mais três, totalizando quarenta e um, ainda muito abaixo do que a 

população precisa. Citou que na cidade existem quarenta e nove postos de saúde e desses, vinte fazendo 

vacinação no Centro e Periferia, menos da metade, dizendo ser contradição, onde não se pretende aglutinar 

pessoas e não distribuir vacinas para locais que estariam aptos a realizá-las, cobrando assim planejamento e 

gestão. Com relação aos recursos para combater o coronavirus, lembrou que já vieram oitocentos e sessenta e 

sete mil reais, estando para ser aprovado quarenta e quatro milhões, deixando registrado que como vereadores 

tem que cobrar, tais recursos deverão ser destinados para tratamento na área de saúde. Cobrou por último, 

resolução de problemas por parte do gestor público de maneira mais técnica. Finda a Comunicação Parlamentar, 

foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO 

DE LEI Nº 64/20 (Vereador Rudolf Polaco e outros), dispõe sobre a disponibilidade de Álcool Gel 70% nos 
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caixas eletrônicos das agências bancárias: 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, 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 65/20 (Vereador Felipe Passos e outros), dispõe 

sobre o Sistema de Consultas Médicas em Libras por Vídeo, destinada a viabilizar auxílio a deficientes auditivos 

e/ou de fala, durante casos de iminente perigo: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes e Walter José de Souza - Valtão. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 317/19 (Vereador Eduardo Kalinoski), dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação da 

autoridade subscritora na publicação de Notas Oficiais, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do 

Município de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 343/19 

(Vereador Pastor Ezequiel Bueno), denomina de VILMAR MARTINKOSKI a Rua L do Loteamento Cidade 

Jardim, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações 

dos Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 21/20 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 12.071, de 13/02/2015: APROVADO, ficando 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 175/19 (Vereador Florenal Silva), denomina de RAUL 

PRIMOR o Campo de Futebol Society a ser construído entre as Ruas Jacob Faintych e Cel. Joaquim Antonio de 

Moraes Sarmento, s/nº, na Vila Odete, Bairro de Uvaranas: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI 

Nº 05/20 (Vereadora Professora Rose), concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Deputada 

Estadual Doutora MABEL CORÁ CANTO: 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 34/20 (Poder Executivo), autoriza o 

Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 155.000,00, e dá outras providências: 

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

Menezes e Walter José de Souza - Valtão. Foi colocado em discussão e votação, tendo sido aprovado o pedido 

verbal do Vereador Paulo Balansin, para se ausentar da presente sessão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 81/20, dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno e Felipe Passos; 82/20, do Vereador 

Geraldo Stocco; 83/20, da Vereadora Professora Rose; 84/20, do Vereador Rudolf Polaco; 85/20, do Vereador 

Felipe Passos; 86/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 87/20, dos Vereadores Mingo Menezes, Florenal Silva 

e Maurício Silva e Indicações nºs 882, 883, 884, 885/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 886/20, do 

Vereador Magno Zanellato; 887, 88, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901/20, do 

Vereador Florenal Silva; 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910/20, do Vereador Ricardo Zampieri. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Mingo Meneszes, Paulo 

Balansin e Walter José de Souza - Valtão. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o 

PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADOR GEORGE LUIZ E OLIVEIRA, para solicitar aos Senhores 

Vereadores atenção com relação à SANEPAR, dizendo da possibilidade de vir à apreciação desta Casa, projeto 

dispondo sobre a renovação do contrato com o município, em regime de urgência, destacando a importância de 

estarem preparados, dizendo da necessidade de se ter critério apurado para tudo o que envolve o futuro da cidade. 

Lembrou da renovação do contrato com a Ponta Grossa Ambiental, para coleta de resíduos sólidos no Município, 

quatro anos antes de sua vigência, também da renovação do contrato com a Viação Campos Gerais, na gestão 
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do Prefeito Pedro Wosgrau Filho, indagando os motivos, que levaram no apagar das luzes do seu governo e 

agora ao término do mandato da atual gestão a Prefeitura exige a venda dos terminais e do paraguaizinho, dizendo 

ser inimaginável ter que interferir tanto assim no futuro da cidade a longo prazo. Comentou sobre o Terminal do 

Santa Paula, dizendo que a população merece, mas não da forma como está para acontecer, onde já denunciou, 

convocando a todos para que o Prefeito não renove contratos de forma intempestiva ou promova licitações na 

fase final de seu governo. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para afirmar que durante a pandemia,  seu 

mandato tem exercido várias atitudes, ressaltando um dos pedidos ao Senhor Prefeito Municipal, justamente a 

contenção de gastos, onde vê o oposto na Prefeitura, ocorrendo gastos exagerados na autarquia municipal de 

trânsito, com cafés do gabinete do prefeito, enfim, vários que poderiam acabar colocando em outro momento. 

Vê obras no Parque de Olarias que gira em torno de duzentos mil reais, pinturas de faixas que acredita que podem 

ser postergadas, haja visto sua interdição. Pediu ao prefeito que compre testes rápidos para detectar o covid-19 

que não tem visto nenhuma posição do mesmo. Destacou que foram aprovados grande montante de recursos 

para combater o coronavirus e que não está sendo aplicado, tendo conversado com o Secretário de Finanças, o 

qual disse haver reserva de recursos para pagamento da folha de pagamento, porém entende importante a 

aquisição de tais testes, esperando que esta Casa possa se juntar a esse pedido. VEREADOR FELIPE PASSOS: 

Para registrar seus comentários em relação à Moção de Aplauso nº 85/20, agradecendo a todos que participaram, 

lapidando o Projeto Parlamento Universitário, objetivando a conscientização política dos vereadores 

universitário, destacando de forma especial a participação de André Luiz Pereira Neves, Chrystian Rodrigo 

Hagers Maravieski, Cristian de Oliveira Gomes, Eduardo Guimarães Kalinoski, Felipe dos Santos Reis, Gilmara 

Aparecida Lievore Leoni, Gustavo de Paula, José Carlos S. Raad, Juliano dos Santos Avila, Loreci Cristina de 

Oliveira, Rogério de Paula, Roseli Aparecida Mendes e Sabrina Iza. Dirigindo-se ao Vereador Magno Zanellato, 

relatou sobre seus trabalhos direcionados a fiscalização na área da saúde, desde o início do mandato, trabalhando 

com a questão da ecoterapia no Município, fiscalização na UPA DO SANTA PAULA, onde conseguiu através 

dessa, alteração de médicos no horário de pico, através de indicação. Em relação aos Postos de Saúde, onde 

conseguiu a troca de impressoras e computadores que estavam falhando, colocando a possibilidade de analisar 

saída de emergências, além da troca do sistema SUS por outro. Citou projetos de lei na área de saúde, somando 

com emenda a projeto de Ricardo Zampieri, para saber o quanto de medicamentos tem em estoque. Fez visitas 

à farmácia central, citando a dificuldade na entrada e saída de medicamentos, onde indicou, solicitando 

providências ao Secretário Marcio Ferreira. Citou seu acompanhamento às dificuldades financeiras nos hospitais, 

destacando o Hospital Bom Jesus, que faz ações de bingos, jantares, lembrando de sua atuação junto com o 

Vereador Ricardo Zampieri onde receberam quinhentos mil reais, por indicação da Deputada Federal Aline 

Sleutjes, além de recursos para a compra de ambulância no valor de cento e trinta mil reais, não sendo possível 

sua aquisição, onde a Secretaria de Saúde solicitou para trocar o valor que já está disponível por um furgão 

refrigerado para transportar vacinas e ainda um automóvel. Relatou sobre sua visita à Regional de Saúde. 

Lembrou que faz utilização do SUS, visto que paga IPTU e é seu direito, não tendo plano de saúde, cabendo 

fiscalizar nesse sentido. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Para fazer alusões à manifestação de Felipe 

Passos, dizendo da felicidade por estar participando através de suas ações. Disse que quando se baseia em projeto 

de lei, somente um artigo constitucional se torna rasa a justificativa, afirmando que os direitos fundamentais não 

são absolutos. "Se o senhor tiver um milhão de reais, para aplicar, só tem um milhão de reais e você tem uma 

única pessoa que precisa resolver um determinado problema de saúde e tem mais mil pessoas que com o mesmo 

recurso poderia resolver o problema dessas mil pessoas, o senhor efetivamente, o senhor só tem um milhão de 

reais, o que o senhor vai atender? A mil pessoas ou a uma pessoa? É isso que eu quero falar para o senhor". 

Registrou não ter nada contra ao projeto nº 65/20, apresentado por aquele vereador, do qual votou favorável, 

porém entende que o mesmo não pode toda a hora brigar por situações pontuais e por ouvir críticas construtivas. 

Em Questão de Ordem, o Vereador Pietro Arnaud convocou todo o grupo de trabalho do Plano Diretor, para 

reunião quarta-feira, às dezesseis e trinta horas. Não havendo mais inscritos, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando a próxima para o dia seis 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 quatro de maio de dois mil e vinte.   
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