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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 18/05/2020 

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 DR. MAGNO: apontou sobre dados do Covid-19, para que todos fiquem cientes de como nossa 

cidade está, destacando ainda que elaborou os dados de acordo com registros civis de óbitos. Afirmou que há 

mais mortes nesse período por pneumonia do que por Covid-19, declarou que reduziram os números de 

atendimentos nas unidades de saúde e hospitais, ressaltando que agora as pessoas estão com menos acesso à 

saúde. Expôs que aumentou o número de mortes em casas, evidenciou que devem regularizar os atendimentos, 

informou que o maior índice de mortes de Covid-19 é na faixa de 70 a 79 anos e enfatizou que as pessoas 

devem procurar atendimento médico. Salientou que deveríamos ter o dobro do número de médicos, devendo 

ter no mínimo 2 médicos por unidade de saúde. Comentou sobre a cloroquina, realçando que quando a Itália 

começou a usar caiu o número de casos, ponderou que os médicos que devem decidir se querem usar ou não e 

lamentou que no Brasil isso ainda é uma discussão. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: mencionou sobre uma moção de apelo e uma indicação, parabenizou 

todos os líderes religiosos que fizeram seus cultos, ressaltando sobre a responsabilidade deles, que estão 

orientando todo o povo a se cuidar. Declarou que a igreja é parceira do poder público, comentou sobre os 
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jovens e adolescentes, informou que os pais relataram a ele que não podem ir à igreja porque tem filhos menores 

de 18 anos, o vereador se questionou o porquê dos jovens não poderem frequentar as igrejas, ressaltou que eles 

usando máscaras e álcool em gel não haverá problemas e solicitou ao Prefeito Marcelo Rangel para que faça 

esse estudo. Afirmou que os pastores irão monitorar para que os jovens possam participar dos cultos e registrou 

que isso é o querer da maioria. Comentou sobre a situação do pastor que já passou dos 60 anos, frisando que 

não tem o porquê de restringir o pastor que passa sua mensagem. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que 

comunicou sobre a incoerências dos decretos, realçando que crianças podem ir aos shoppings com os pais, mas 

nas igrejas não, dispôs que os jovens precisam ir às igrejas e que proibir isso é incoerente, enfatizou também 

que quem deve manter isolamento social deve ser por condição física, não por idade e concluindo sua fala 

salientou que o Vereador Pastor Ezequiel pode contar com seu apoio. O Vereador Pastor Ezequiel observou 

que não existe só o Covid-19, há várias outras doenças também. Relatou sobre o seu projeto, pronunciou que 

a igreja tem que permanecer aberta, destacando que quando fala em igrejas engloba também as católicas e 

ponderou que os pastores estão mostrando sua responsabilidade e irão cuidar do seu patrimônio, que são as 

famílias. Abordou sobre a emergência hídrica, ressaltando que o Alagado está secando e que vamos ficar sem 

água. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: concordou com as palavras do Vereador Pastor Ezequiel, evidenciando 

que não há problemas os jovens frequentarem as igrejas. Comentou sobre uma questão que aconteceu na manhã 

de hoje na Prefeitura, abordou sobre os testes rápidos e declarou que não tem nada contra o Prefeito Marcelo 

Rangel. Afirmou que em Ponta Grossa se faziam poucos testes, comparados a outras cidades do Paraná, e 

comunicou que buscam a realização dos testes para as pessoas se conscientizarem. Informou que o Prefeito 

disse hoje que não iria divulgar os casos totais do Covid-19, apontou que o mundo todo cobra a transparência 

dos governos, mas com essa falta de transparência o Prefeito Marcelo Rangel atrapalha a cidade inteira e 

realçou que nesses tempos devemos trabalhar para ajudar o próximo. Registrou que está lá para fiscalizar, 

mencionou que amanhã os vereadores irão conversar com a Secretaria de Saúde e relatou que divulgar os casos 

não é questão do governo, destacando que os casos não são culpa do Prefeito e concluindo sua fala, alegou que 

todos estão juntos pela cidade. Cedeu a palavra ao Vereador Valtão que ponderou não ter ouvido o Prefeito 

falar isso na rádio, mas se ele falou, está totalmente errado, já que o Estado deve ter todos os dados atualizados 

e transparentes. O Vereador Geraldo Stocco dispôs que isso saiu no Diário dos Campos, ressaltou que publicou 

sobre isso em suas redes sociais para alertar as pessoas e frisou que não recebeu nenhum comentário negativo. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: agradeceu a todos os religiosos que estão presentes na sessão. Abordou 

sobre a fala do Vereador Pastor Ezequiel e declarou que entende que são 3 coisas extremamente importantes 

para o equilíbrio de uma pessoa, que são o trabalho, a família e a religião. Destacou que nesse sentido nem tem 

que dizer que a religião é essencial, já que ela é o básico e afirmou que sem religião a pessoas fica sem 

equilíbrio. Comentou sobre o Estar Digital, salientando que tem empresas ganhando mais dinheiro e enfatizou 

que devemos prestigiar as lideranças religiosas. Dispôs sobre o Prefeito Marcelo Rangel que utiliza sua rádio 

particular para fazer seu trabalho, realçou sobre o Prefeito não divulgar o total de pessoas com Covid-19 e 

registrou que não cabe a ele julgar ninguém, mas pode fiscalizar. Alegou que o Prefeito está precisando de 

oração e que o Prefeito o bloqueou de suas publicações. Observou que para o Prefeito é mais importante ter 

seguidores do que administrar a cidade, lamentando essa situação e concluindo sua fala, comunicou que eles 

estão juntos com os religiosos para chamarem atenção do Prefeito. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: dispôs que já falou sobre seu posicionamento sobre abrir as 

igrejas e não precisa repetir. Comentou sobre a comissão que deve visitar os hospitais e unidades de saúde, 

evidenciou que não é que as pessoas estão ficando menos doentes em Ponta Grossa, é que elas não estão sendo 

atendidas, afirmando que se a situação continuar desse jeito haverá muitas mortes em nossa cidade. Declarou 

que não existe referência em Ponta Grossa para tratar do Covid-19, salientou que nossa cidade está sem rumo, 

mas não precisamos criticar somente o Prefeito Marcelo Rangel, e enfatizou que o Prefeito apresenta 

despreparo e não é mais ouvido pela população. Registrou que deveríamos ter alguém que acalmasse a 
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população e realçou que podemos ter mais de 5 vezes o número de casos que a Prefeitura divulga. Concluindo 

sua fala, ponderou sobre Ratinho Júnior que informou ter 1 bilhão de reais em reserva. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: cumprimentou todos os presentes em sessão, comentou sobre a 

liberação dos jovens nas igrejas, já que eles podem ir aos shoppings e sobre os maiores de 60 anos. Alegou que 

ninguém é obrigado a prometer, mas se prometer deve cumprir, relatou sobre os feirantes, informando que a 

Prefeitura iria comprar deles os produtos, já que ele não poderiam vender, o prazo de pagamento era até 15 

dias e até agora a Prefeitura não pagou. Declarou que se não depende só de você, não se deve prometer e 

ressaltou que o dinheiro a receber está fazendo falta aos feirantes. Mencionou que o valor é de 70 mil reais a 

100 feirantes e nem deram mais prazos para pagar. Concluindo sua fala, frisou que estão fechando o relatório 

sobre o Mercado da Família. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 18/05/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR MINGO MENEZES 

Projeto de Lei Ordinária nº 362/2019: 

Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor PEDRO CARLOS DE CAMPOS. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DOS VEREADORES SGT. GUIARONE JÚNIOR E WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

Projeto de Lei Ordinária nº 441/2019: 

Denomina as vias públicas municipais situadas no Loteamento Herculano Torres Cruz e na Vila Uvaranas, no 

Bairro de Uvaranas, nesta cidade, conforme especifica. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 445/2019: 

Denomina de CARLOS CAMPOLIM BARRICHELLO a Rua "X" do Loteamento Recanto Brasil, Bairro 

Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 78/2020: 
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Acrescenta alínea “d.h.” 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. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 4 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 80/2020: 

Altera A Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 4 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 1 (UM) DIA DE VISTAS – VER. FLORENAL: 22 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 417/2019: 

Promove alteração na Lei nº 13.071, de 15 de março de 2.018 

 

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

                         CFOF    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CECE    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 79/2020: 

Altera A Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 3 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 
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_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER, manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei nº 332/19, de autoria 

dos Vereadores Professora Rose, Celso Cieslak, Pastor Ezequiel Bueno e Sgt. Guiarone Júnior 

(Projeto de Lei Ordinária nº 332/2019: 

Institui o direito a meia-entrada para policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, agentes 

penitenciários e guardas municipais, no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme especifica). 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 10 FAVORÁVEIS – 13 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (PARECER REJEITADO – PROJETO MANTIDO) 

 

 

MOÇÕES 

 

Nº 136/2020 do Vereador RUDOLF E. CHRISTENSEN - RUDOLF POLACO 

MOÇÃO DE APELO 

A Keyla Karas Soltes, por ser a primeira mulher de Ponta Grossa a assumir o posto de Capitã do Corpo de 

Bombeiros. 

 

Nº 137/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Policial Militar  SGT. JOÃO PEDRO PRAISNER, e equipe que  em patrulha,  foram 

heróicos, desafiaram as chamas e salvaram duas crianças de um carro. 

 

Nº 138/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Policial Militar  JONATHAN VASELECHEM, e equipe que  em patrulha,  foram 

heróicos, desafiaram as chamas e salvaram duas crianças de um carro. 

 

Nº 139/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Policial Militar  EDSON ALVES DO NASCIMENTO, e equipe que  em patrulha,  foram 

heróicos, desafiaram as chamas e salvaram duas crianças de um carro. 

 

Nº 140/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Policial Militar  ALESSON CORREIA, e equipe que  em patrulha,  foram heróicos, 

desafiaram as chamas e salvaram duas crianças de um carro. 

 

Nº 141/2020 do Vereador CELSO CIESLAK  

MOÇÃO DE APELO 

A Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que tome providências no 

sentido de estender o Decreto Municipal 17.293 de 2020 às demais manifestações, expressamente, como 

Centros de Espíritas, Religiões Afro-Brasileiras, enfim, a todas as religiões. 

 

Nº 142/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE  

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida ao 1º Sgt. QPM 1-0 João Pedro Praisner, Soldados Alesson Alves, Jonatan Vaselechen e Edson Alves 

do Nascimento, militares estes pertencentes ao pelotão de Choque do 1º Batalhão da Policia Militar do Estado 

do Paraná,os quais socorreram duas crianças do interior de um veículo que encontrava-se em chamas.   

 

Nº 143/2020 do Vereador FELIPE PASSOS  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ponta Grossa, na pessoa do Excelentíssimo Senhor 

Presidente Daniel Anderson Fracaro - “Milla”, para que seja adicionado em nosso regimento interno a previsão 

de acessibilidade em gabinetes e nas vagas de estacionamento, propondo-se o modelo: 

 

Nº 144/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à AMANDA CANHA CESAR DA COSTA, pela presteza, solidariedade e atendimento 

humanitário, participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta 

Grossa.  

 

Nº 145/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à ANA MARCONDES, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 146/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à ANDREA HASS, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, participando 

como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 147/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à CARLA FAVARIN, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, participando 

como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 148/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à CELI HOFFMAN, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, participando 

como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 149/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à CÉLIA CARVALHO, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 150/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à CÉLIA PAES ZYSKOWSKI, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 151/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à CINTIA REIS, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, participando 

como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  
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Nº 152/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à CRISTINA MOTTA, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 153/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à DORACI KANAYAMA, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 154/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à EDIMARI POPIU KRAVICZ, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 155/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à ELIANE ALBUQUERQUE, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 156/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à ELIANE HAUASHI, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 157/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à EMILI RAFAELA, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, participando 

como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 158/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à FLÁVIA FELIX, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, participando 

como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 159/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à NEUSA NUNES, por fundar a Casa de Apoio Solar Ponta Grossa, há mais de 5 anos 

atendendo e auxiliando pessoas que estão lutando contra o Câncer em toda a região. 

 

Nº 160/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à JOSELDE TUMA, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, participando 

como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 161/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à JOSELINE DAHER VIEIRA, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  
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Nº 162/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à JOSIANE VALÉRIA CONRADO STEMMER, pela presteza, solidariedade e 

atendimento humanitário, participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio 

Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 163/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à JOSIANE VIEIRA LAMMERHIRT, pela presteza, solidariedade e atendimento 

humanitário, participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta 

Grossa.  

 

Nº 164/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à KÁTIA DO ROCIO DESCK GOMES, pela presteza, solidariedade e atendimento 

humanitário, participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta 

Grossa.  

 

Nº 165/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à LIZIANE BELLOTO, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 166/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à LUCIANE SALTO, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, participando 

como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 167/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à MARINES DE LIMA PEIXOTO, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 168/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à MICHELLI DESCK, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 169/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à ROSIMERY CZELUSNIAK, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 170/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à SILVANA HASS, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, participando 

como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 171/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  
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MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à SOL MENEZES, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, participando 

como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 172/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à TÃNIA SVIERCOSKI, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, 

participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 173/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à TÕNIA MANSANI, pela presteza, solidariedade e atendimento humanitário, participando 

como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa.  

 

Nº 174/2020 do Vereador FELIPE PASSOS  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A empresa Yara Fertilizantes Brasil, doou ao município de Ponta Grossa - PR álcool em gel e EPIs, além de 

115 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. 

 

Nº 175/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO  

MOÇÃO DE APELO 

Ao Prefeito Municipal de Ponta Grossa - Marcelo Rangel Cruz de Oliveira para que conceda à Guarda 

Municipal veículos e motocicletas viabilizando o desempenho das atividades dos servidores especialmente em 

meio à Pandemia, uma vez que seus trabalhos de manutenção da ordem pública são diretamente 

imprescindíveis à segurança de toda população. 

 

Nº 176/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à ELISA BELLOTTO DAL PIZZOL, por fundar o grupo de 33 madrinhas solidárias e 

voluntárias, o qual realizou a 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa de Apoio Solar Ponta Grossa, atendendo a 

população de forma exemplar. 

 

Nº 177/2020 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), na pessoa de seu Excelentíssimo Reitor Miguel 

Sanchez Neto, pelos relevantes serviços e estudos no município de Ponta Grossa, a fim de diminuir a 

propagação e os efeitos da pandemia do Covid-19 em diversas frentes. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 42 

RUDOLF POLACO: 1 

PASTOR EZEQUIEL: 35 

CELSO CIESLAK: 1 

SGT. GUIARONE: 1 

FELIPE PASSOS: 3 

DANIEL MILLA: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1025/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
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para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando com reparos imediatos com acostamento, patrolamento,  cascalhamento  na Rua  Helena Nastas 

Sallum  -  Boa Vista,  nesta cidade. 

 

Nº 1026/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando com recapagem no asfalto na Rua  Visconde de Sinimbu - Nova Rússia,  nesta cidade. 

 

Nº 1027/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando com a colocação de manilha no final da Rua   Tijucas do Sul -  Vila Pina  - Oficinas,  nesta cidade. 

 

Nº 1028/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando com a colocação de fresado  na Rua Republica São Salvador - Nova Rússia, nesta Cidade. 

 

Nº 1029/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando com a manilhamento, cascalhamento e patrolamento  na Rua Canário  - Borato, nesta Cidade. 

 

Nº 1030/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando ao acostamento, patrolamento e cascalhamento na Rua  Expedicionário Derci Soares  -  Quero 

Quero - Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1031/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando com a colocação de fresado  na Rua Pinhalão - Nova Rússia, nesta Cidade. 

 

Nº 1032/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando com a colocação de fresado  na Rua Pinhalão - Nova Rússia, nesta Cidade. 

 

Nº 1033/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando com a colocação de fresado  na Rua Rio Grande do Norte - Nova Rússia, nesta Cidade. 

 

Nº 1034/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando com reparos no calçamento  na Rua  São Josafat - Vila Santo Antônio- Nova Rússia,  nesta cidade. 
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Nº 1035/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando realização de asfaltamento na Rua Almirante Wandencolk, paralela a Rua Cassemiro 

de Abreu, Uvaranas. 

 

Nº 1036/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a instalação de banheiros públicos nas proximidades da praça em frente a rua Maria 

Rita Perpetuo da Cruz. 

 

Nº 1037/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando realização de recuperação de calçada na Rua Almirante Wandencolk, paralela a Rua 

Cassemiro de Abreu, Uvaranas. 

 

Nº 1038/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando aplicação de anti-pó na Rua Aracy de Moraes Rodrigues, Bairro Cara-cara. 

 

Nº 1039/2020 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  os serviços de revisão da iluminação pública (Troca Lâmpada) ao longo da 

Rua Valério Ronchi, Uvaranas. 

 

Nº 1040/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o serviço de recuperação do pavimento na Rua Januário de 

Nápoli, Uvaranas. 

 

Nº 1041/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o serviço de recuperação do pavimento ao longo da Rua Padre 

Anchieta, Oficinas. 

 

Nº 1042/2020 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  Aplicação de Anti-pó na Rua Germano Clausen, Colonia Dona 

Luiza. 

 

Nº 1043/2020 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 da reforma do muro em torno do Cemitério Santa Luiza, Oficinas. 

 

Nº 1044/2020 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 repintura de faixas para pedestres e melhor sinalização na lombada elevada 

na Rua Júlia da Costa, em frente o acesso ao Colégio CEEP-PG, Colônia Dona Luiza. 

 

Nº 1045/2020 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  Melhorias na Sinalização Vertical e Horizontal na rotatória da Rua Júlia da 

Costa, em frente ao Posto Zapa, Colônia Dona Luiza. 

 

Nº 1046/2020 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 repintura de faixas para pedestres na Rua João Gualberto, em frente a Cadeia 

Pública Hildebrando de Souza, Colônia Dona Luiza. 

 

Nº 1047/2020 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 pintura de faixas para travessia de pedestres na Rua Padre Anchieta com a 

Rua Nunes Machado, Oficinas. 

 

Nº 1048/2020 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 pintura de faixa para pedestres no cruzamento entre as Ruas Franco Grilo 

com Padre Ancheita, frente a Igreja Católica Espirito Santo, Oficinas. 

 

Nº 1049/2020 do Vereador PAULO BALANSIN, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Ponta Grossa 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 classificação e 

sinalização como preferêncial a rua Daniel José da Silva no cruzamento com a rua Cirema Becker. 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 

 

Nº 1050/2020 do Vereador VINICIUS CAMARGO, Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do 

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

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

municipalidade, estudos objetivando o retorno da linha de ônibus "BOREAL" ligando o Terminal da Nova 

Rússia ao Jardim Boreal, Bairro Piriquitos, nesta cidade de Ponta Grossa. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 26 

CELSO CIESLAK: 10 

GERALDO STOCCO: 4 
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FLORENAL: 10 

PAULO BALANSIN: 1 

VINICIUS CAMARGO: 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 15 de maio de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: relatou sobre a crise financeira que passa a VCG e realçou 

que lá existem pessoas que ganham salários altíssimos. Informou que a VCG recorreu a justiça para receber 

subsídio público, comentou sobre a diminuição da frota, que vai contra as recomendações que a OMS recomenda 

e afirmou que não viu nenhuma empresa pedir subsídio à Prefeitura dessa forma.  

VEREADOR PIETRO ARNAUD: mencionou que tem feito análises a respeito de contratos do Estar Digital, 

destacou que tem feito muitas denúncias através das redes sociais e afirmou que o Estar Digital está quebrando 

a Prefeitura de Ponta Grossa.  

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=18/05

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 ATA DA DUCENTÉSIMA SETUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE. 

(XVII LEGISLATURA) 

               Aos dezoito 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, presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, 

Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Magno 

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

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. À hora regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão 

e votação 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 773/20-GP, comunicando 

haver vetado a Lei nº 13.692, que promove alterações na Lei nº 6.857, de 26/12/2001e dá outras providências. 

Of. nº 729/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 85/20, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 

768/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 99/20, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 

794/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 50/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 803/20-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 64/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Ofs. nºs 610, 616, 702, 

755/20-GP, em atendimento as Indicações nºs 162, 616, 163, 755/20, respectivamente, de autoria da Vereadora 

Professora Rose. Ofs. nºs 611, 614, 618, 619, 693, 700, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 716, 717, 719, 720, 721, 

722, 724, 738, 740, 744, 748, 750, 751/20, em atendimento às Indicações, 160, 141, 140, 142, 220, 64, 148, 147, 

146, 145, 144, 65, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 72, 71, 70, 69, respectivamente, de autoria do 

Vereador Florenal Silva. Ofs. nºs 756, 757/20-GP, em atendimento às Indicações nºs 339, 337/20, 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=18/05/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=18/05/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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respectivamente, de autoria do Vereador Celso Cieslak. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto 

de Lei nº 100/20, isenta de pagamento da tarifa nos serviços de transporte coletivo da cidade de Ponta Grossa a 

mulher que se encontra em situação de violência doméstica enquanto durar a medida de quarentena e/ou as 

restrições de atividades no contexto da pandemia do COVID-19. DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

INVESTIGAÇÃO, constituída pelo Requerimento nº 262/19, com a finalidade de investigar atividades 

empresariais que estejam funcionando no Município sem a concessão dos documentos necessários (CEI 

DISTRITO INDUSTRIAL) - Requerimento nº 118/20, solicitando a prorrogação do prazo dos trabalhos por 

mais 90 (noventa) dias, nos termos do Art. 60-A, § 5º do Regimento Interno. Colocado o mesmo em discussão 

e votação, foi aprovado. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 178/20, Dirigida a Frísia 

Cooperativa Agroindustrial, pela doação de Cerca de 2.250 respiradores, 15 toneladas de alimentos e demais 

doações de equipamentos hospitalares aos municípios de Ponta Grossa e Carambeí. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 179/20, A ser encaminhada à LIA CUNHA, pela presteza, 

solidariedade e atendimento humanitário, participando como voluntária da 1ª Edição da Tarde do Pastel da Casa 

de Apoio Solar Ponta Grossa. DO VERADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 180/20, Dirigida a Drª. 

Sani De Carvalho Rutz Da Silva, Dr. Max Mauro Dias Santos, Diego Schlosser, Edson da Silva Júnior, João 

Castilho, Jeferson Almeida e Dr. Ricardo Zanetti Gomes, pelo desenvolvimento do aplicativo SOS Pandemia, 

que visa facilitar a comunicação entre doadores e entidades cadastradas que precisam de ajuda. DO VEREADOR 

FLORENAL SILVA - Moção de Aplauso nº 181/20, Dirigida ao Armazém São Jose, na pessoa de  Graciano 

Bosak e Família, pelos 44 anos de trabalho no comércio pontagrossense, na região do Bairro de Uvaranas. Moção 

de Aplauso nº 182/19, Dirigida a Auto Posto Santa Rita Ltda, na pessoa de Acir Demogalski e familia , pelos 51 

anos de trabalho no comércio pontagrossense, na região do Bairro de Uvaranas. Moção de Aplauso nº 183/19, 

Dirigida a Mercearia Borsato, na pessoa de  Edson Vicente Borsato e Família, pelos 30 anos de trabalho no 

comércio pontagrossense, na região do Bairro de Uvaranas. Moção de Aplauso nº 184/19, Dirigida a Mercearia 

Leniar, na pessoa de  Mariano Leniar e Família, pelos 52 anos de trabalho no comércio pontagrossense, na região 

do Bairro de Uvaranas. Moção de Aplauso nº 185/20, Dirigida a Mercearia Nunes , na pessoa de Bernadete B. 

Nunes Machado e Família, pelos 35 anos de trabalho no comércio pontagrossense, na região do Bairro de 

Uvaranas. Moção de Aplauso nº 186/20, Dirigida a PEDRO BORSATO & CIA LTDA, na pessoa de seus sócios 

representantes na cidade de Ponta Grossa, Delson Santo Borsato, Almira Aparecida Martins Borsato e Delmi 

Maria Borsato de Moraes, pelos 71 anos de trabalho no comércio pontagrossense, na região do Bairro de 

Uvaranas. Moção de Aplauso nº 187/20, Dirigida ao Salão do "Zé", na pessoa de  Florentino J. F. Mendes e 

Família, pelos 54 anos de trabalho no comércio pontagrossense, na região do Bairro de Uvaranas. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 188/20, Dirigida ao Excelentíssimo Juiz Federal Antônio 

César Bochenek, pelo seu relevante trabalho junto a Magistratura Federal e a sociedade pontagrossense. DO 

VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Apelo nº 189/20, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que seja cedido o espaço do Terminal 

Rodoviário para uma ação conjunta dos Grupos de Escoteiros de Ponta Grossa - Grupo Escoteiro Campos Gerais, 

Grupo Escoteiro Lagoa Dourada e Grupo Escoteiro Princesa dos Campos, no dia 23 de Maio de 2020, 

denominada de “Drive Thru Solidário”. Finda a leitura do Expediente, o Vereador Walter José de Souza - Valtão 

em questão de ordem propôs, em função da pandemia do COVID 19, considerando o número expressivo de 

funcionários e pessoas que freqüentam esta Casa de Leis, além dos Senhores Vereadores, a possibilidade de se 

adquirir termômetro a laser para aferição da temperatura, a fim de se ter controle, sugerindo por extensão ainda 

a adoção desse sistema por parte da Prefeitura Municipal. Disse mais ainda, que tal aquisição possa ser feita 

através de contribuição dos Senhores Vereadores, de forma espontânea. O Senhor Presidente parabenizou pela 

sugestão, informando sobre as determinações para a entrada de pessoas no prédio, ocasião em que estará 

solicitando por escrito à Diretoria Geral a fim de providenciar tal pedido. Em seguida anunciou a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Para apresentar dados 

atualizados quanto a pandemia do coronavirus a nível do Município, e do Brasil como um todo, deixando 

registrado seus comentários. Citou que no presente ano, de primeiro de janeiro a doze de maio houve um total 

de 376.821 mortes no País, 66.364 foram devido a pneumonia bacteriana; 31.675 por insuficiência respiratória, 

por diversas causas; 56.635, por septicemia, infecção generalizada; 4.121, por síndrome respiratória aguda grave 



 

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

 

e agora 12.347 por covid 19. Destacou que o número de consultas das UBS de Ponta Grossa, reduziram 73% 

nesse período, especificando que no mês de abril/19, houve 10.424 atendimentos na UBS Santa Paula, agora no 

mesmo período de abril do corrente ano houve três vezes menos, ou seja, 3.239 atendimentos na mesma unidade 

de saúde. Ainda no mês de abril de 2.019, houve 10.338 atendimentos no Hospital Municipal e nesse mesmo 

mês de 2020 caiu para 5.000 atendimentos, diminuindo 50%, deixando claro que as pessoas estão com muito 

menos acesso às Unidades Básicas de Saúde e ao atendimento médico. Citou que houve aumento de 330% nos 

óbitos em domicílio na cidade, destacando que a população está buscando menos atendimento nas instituições 

de saúde, morrendo pessoas em caso sem acesso às UBS. Relatou que antes da epidemia, a média de consultas 

era aproximadamente 33.000/mês nas UBS; atualmente esse número é de 8.800, quatro vezes menor e triplicando 

o número de mortes nos domicílios. Manifestou assim sua preocupação quanto ao número reduzido de consultas 

médicas e médicos reduzidos no atendimento do Município, tanto no PSM como nas UBS, dizendo da 

necessidade de cobrar a regularização por parte do Poder Público. Citou que o maior índice de óbitos pelo covid 

19 ainda continua sendo na faixa de setenta a setenta e nove anos, totalizando 1.772 mortes no sexo masculino 

e 1.165 no sexo feminino, mas nessa mesma faixa etária, ocorreu nesse mesmo período de quatro meses 

levantados, quase três vezes o número de mortes por pneumonia. Comentou com relação à utilização da 

hidroxicloroquina quanto a ter ou não eficiência, citando os países onde teve uma inflexão na curva, como Itália, 

coincidentemente ou não foi a partir do uso desse medicamento, caindo de 850 a 900 mortes diárias, para 100, 

150 mortes diárias. Citou ainda outros países que estão utilizando hidroxicloroquina azitromicina sendo a Africa 

inteira, Senegal, França, Itália, Espanha, EUA, enquanto no Brasil existe essa polêmica, entendendo que o uso 

dessa medicação deveria ser aberto e não restrito, lamentando não contar com disposição em farmácias e alguns 

hospitais da rede pública. O Vereador Divo, em questão de ordem agradeceu a cessão de espaço no Plenário, por 

parte do Vereador Geraldo Stocco que abriu mão de seu ofício ora protocolado, na data do dia dezenove de maio, 

onde fez convite à Secretaria de Saúde, para trazer todos os dados do coronavirus, convidando os Senhores 

Vereadores a se fazer presentes. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Saudou primeiramente as 

presenças dos colegas de ministérios, pastores, presbíteros, fazendo menção ao seu companheiro de farda, 

Sargento Ednilson, completando trinta e cinco anos de caserna, estando "indo embora" no próximo mês, onde 

fará moção de aplauso, lembrando ainda de projeto constante nesta Casa, instituindo o direito de meia-entrada 

para policiais civis, militares, bombeiros militares, agentes penitenciários e guardas municipais no âmbito do 

Município. Informou haver protocolado no dia oito de maio de moção de apelo e indicação, parabenizando todos 

os líderes que tiveram seus cultos presenciais, principalmente nos domingos, destacando sua responsabilidade 

ao estarem orientando todos os membros, dentro e fora da igreja. Entende que em face das moções e indicações 

que apresentou, proporciona condições de poderem caminhar, considerando a grande faixa de adolescentes e 

jovens que vão nas igrejas, estando preocupado com os mesmos, em função do Decreto Municipal estabelecendo 

idade de dezoito a sessenta anos, recebendo muitos pedidos aos quais os pais não podem ir à igreja porque seus 

filhos tem essa dificuldade, onde vê esses adolescentes e jovens em outros lugares, porque não então poderem 

estar freqüentando com todas as determinações e cuidados necessários. Comentou ainda a situação do pastor que 

já passa dos sessenta anos, deixando uma incógnita, citando que esse, estando bem de saúde não tem o porque 

não estar ministrando longe da sua membresia, com limite de distância. O Vereador Valtão, em aparte, somou 

às palavras, dizendo das incoerências nos decretos do Poder Executivo, principalmente com relação a jovens e 

crianças, relatando que hoje podem se fazer acompanhar dos pais em shoppings, enquanto que é restrito nas lojas 

e mercados, dizendo que precisam da palavra de Deus, necessitando ir com a família em templos entendendo 

que proibi-los é completamente incoerente - quem tem que estar em isolamento é aquela pessoa que apresenta 

saúde debilitada e condições físicas inadequadas. Retomando a palavra, o orador falou sobre Projeto de Lei nº 

98/20, que apresentou na Casa, estabelecendo as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial 

em períodos de calamidade pública no Município. Disse que a igreja está além do essencial, entendendo ser um 

ponto de apoio fundamental, pedindo aos vereadores que olhe com bons olhos ao mesmo nas comissões, e haja 

o que houver, entende que a igreja tem que permanecer aberta. Finalizou fazendo menção ao decreto do Governo 

Estadual, dispondo por cento e oitenta dias, sobre emergência hídrica, onde reafirmou a necessidade de executar 

desassoreamento do Alagados, aproveitando o momento da estiagem, para aumentar a capacidade de retenção. 

O Senhor Presidente registrou suas boas vindas aos líderes religiosos presentes na Casa, referendando 
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recomendação dos mesmos ao Comitê de Gerenciamento das Ações em decorrência da Pandemia de covid 19, 

encaminhada ao Prefeito Marcelo Rangel, citando o apoio de grande parte, senão a maioria dos Senhores 

Parlamentares, acreditando que deva haver distanciamento e proteção, mas que seja assegurado esses locais a 

todas as pessoas, independente de suas idades. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para concordou com as 

palavras do Vereador Pastor Ezequiel, onde vê jovens freqüentando diversos lugares, não vendo razão de não 

participarem das igrejas. Informou mais uma vez sobre questão ocorrida hoje de manhã na Prefeitura Municipal, 

lembrando que acionou o Ministério Público no sentido de que fossem adquiridos testes para ocorrer a 

verificação em massa quanto a infestação da covid 19, onde tinha diversas perguntas que foram respondidas pela 

Administração Municipal quanto ao número reduzido de testes. Ressaltou que o agente público está para o bem 

estar da sociedade e não por seu nome ou bandeira de governo ou de gestão. Assim, destacou a necessidade de 

se buscar a realização de mais testes para que as pessoas saibam se devem se cuidar mais ou menos, por isso a 

sua importância. Destacou que agora esta Casa conseguiu, porém quando pensa que tudo está andando certo, o 

Senhor Prefeito, hoje pela manhã solta notícia à imprensa, dizendo que não irá mais divulgar a quantidade de 

casos, faltando com a transparência, atrapalhando a cidade inteira. Informou que amanhã terá reunião com toda 

a Fundação de Saúde da cidade onde estará questionando e pedirá, se a Secretária de Saúde comentar que os 

casos não mais serão divulgados, entrará na justiça mais uma vez, pelo bem da sociedade, esperando que outros 

vereadores também se posicionem quanto a isso, dizendo que o prefeito não está sozinho. Em aparte, o Vereador 

Valtão, citou que não viu tal manifestação do Senhor Prefeito e se assim o fez, está completamente equivocado, 

em função de ter que atualizar para o Estado, dados com relação a covid, somando as palavras quanto a ser 

transparente. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para se somar às reivindicações das lideranças religiosas, 

estando nas mãos de cada um dos parlamentares, refletindo a respeito da fala do Vereador Pastor Ezequiel Bueno 

quando diz que a religião é mais do que essencial, entende que existem três coisas extremamente importantes, 

no equilíbrio do ser humano: o trabalho, a família e a religiosidade. Nesse sentido, entende que a religião é básica 

para o ser humano, para a busca de seu equilíbrio, se manifestando assim favorável aos posicionamentos das 

lideranças religiosas, reconhecendo sua postura de progresso da humanidade, o cuidado com os fiéis e a cidade, 

diante da atitude do Senhor Prefeito Municipal, utilizando de seu programa de rádio para fazer publicidade de si 

mesmo, e governar a cidade através de meio particular, dando informações oficiais, que não irá mais divulgar o 

determinado número de pessoas que contraíram o coronavirus. Disse que os fatos cometidos, documentos 

assinados deixam impressões digitais na carreira, trajetória política e humana, vendo que o prefeito está 

precisando de oração para continuar exercendo seu mandato. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 

Somou-se ao Vereador Daniel Milla Fraccaro e demais vereadores que comungam com a idéia de formar 

comissão para tomarem os devidos cuidados e possam visitar amanhã, sem falta o Hospital Regional, Hospital 

da Criança, postos de saúde que estão atendendo com as vacinas, onde percebe o que o Vereador Dr. Magno 

disse, que ocorrerão muitas mortes na cidade pela falta de insumos, de condições de trabalho, não existindo 

referência hoje na cidade para tratar da covid 19 e especificamente das crianças. Destacou a existência do 

Hospital Evangélico: que seja alugado para especificamente atender pacientes acometidos pela covid 19. Criticou 

atitudes do Senhor Prefeito, dizendo que deve ter pessoa que tranqüilize a população, divulgando o que está 

sendo feito. Cobrou a realização de exames à população, dizendo que não estão sendo feitos a contento, cobrando 

do Senhor Presidente a formação da referida comissão ainda hoje. Deu recado ao Estado do Paraná e Deputados, 

lembrando manifestação do Governador Ratinho Júnior, que tem um bilhão de reais em reservas de recursos 

livres para ser ou não utilizado na covid 19, ficando preocupado quanto aos motivos que o levou a divulgar tal 

informação, entendendo que além de dar tranqüilidade à população, onde vê tanta desorganização, falta de 

ambulância e uma série de coisas, indagando porque não gastar parte desses recursos de forma racional, com 

comissão constituída, sem a necessidade de se realizar licitação. Falará em momento oportuno da organização 

social saúde/terceirização, mais um escândalo que certamente irá envolver a prefeitura e seus dirigentes, a partir 

de hoje. Também no horário do partido, deseja falar da "pobre Viação Campos Gerais, que está quase indo a 

falência". VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Cumprimentou aos Pastores André, Gustavo, Leandro, 

Claudemir e tantos outros líderes, presentes, fazendo menção a abaixo assinado político, referente ao pedido dos 

mesmos e igrejas evangélicas, solicitando algo que já comentou, a liberação dos jovens dentro das igrejas, os 

quais podem se reunir com suas famílias nos shoppings e não nos templos, onde solicitam redução ao invés de 
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dezoito anos a idade estabelecida pelo ECA, para doze anos, dentro do bom senso e também para maiores de 

sessenta anos, não somente às igrejas evangélicas mas católicas, considerando a maioria dos padres ter mais de 

sessenta anos, que estejam saudáveis em sua plenitude. Comentou ligação que recebeu dando conta que a 

sessenta dias atrás onde a Prefeitura barrou a feirinha da Benjamin Constant, prometendo aos feirantes que 

adquiriam seus produtos para a Feira Verde, em que a grande maioria optou em comercializar com a Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento, com prazo de até quinze dias para pagamento, e hoje está fazendo mais de 

sessenta, não tendo sido cumprido por parte da Prefeitura, havendo ainda prometido que em trinta dias estaria 

na conta. Ao Secretário disse "Se não depende só de você, não prometa". Comentou sobre projetos que estarão 

discutindo nesta data, ressaltando das organizações sociais (179/19), que considera delicado em muitos pontos, 

entendendo que a Casa merece apreciar com crivo maior. Informou que está fechando o relatório do Mercado da 

Família, crendo que até quarta-feira estarão entregando o relatório, que já apresentou resultado durante sua 

execução. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 362/19 (Vereador Mingo Menezes), concede Título de Cidadão 

Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor PEDRO CARLOS DE CAMPOS: APROVADO, com votos favoráveis 

dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor 

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo 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, Vinícius Camargo e Walter José de 

Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 441/19 (Vereadores Sgt. Guiarone Júnior e Walter José de Souza - Valtão), 

denomina as vias públicas municipais situadas no Loteamento Herculano Torres Cruz e na Vila Uvaranas, no 

Bairro de Uvaranas, nesta cidade, conforme especifica: APROVADO. projeto de lei nº 445/19 (Vereador Ricardo 

Zampieri), denomina de CARLOS CAMPOLIM BARRICHELLO a Rua "X" do Loteamento Recanto Brasil, 

Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 78/20 (Poder Executivo), 

acrescenta alínea "d.h" 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: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

George Luiz de Oliveira, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo 

Balansin, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Votaram contrariamente os Vereadores Eduardo Kalinoski, Geraldo Stocco, Sgt. 

Guiarone Júnior e Pietro Arnaud. PROJETO DE LEI Nº 80/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 6.329, de 

16/12/1999, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel 

Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Florenal 

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

Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. 

Votaram contrariamente os Vereadores Eduardo Kalinoski, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior e Pietro 

Arnaud. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 179/19 (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 um dia, a pedido do 

Vereador Florenal Silva. PROJETO DE LEI Nº 417/19 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), promove alteração na 

Lei nº 13.071, de 15 de março de 2.018: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de 

Oliveira, Geraldo 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, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 79/20 (Poder 

Executivo), altera a Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Magno Zanellato, 

Maurício Silva, Paulo Balansin, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, 

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Votaram contrariamente os Vereadores Eduardo Kalinoski, 
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Sgt. Guiarone Júnior e Pietro Arnaud. EM DISCUSSÃO ÚNICA - PARECER, DA COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei 

nº 332/19, de autoria dos Vereadores Professora Rose, Celso Cieslak, Pastor Ezequiel Bueno e Sgt. Guiarone 

Júnior, que institui o direito a meia-entrada para policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, agentes 

penitenciários e guardas municipais, no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme especifica: 

REJEITADO, com votos contrários dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Felipe Passos, Florenal Silva, George 

Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Paulo Balansin, Professora Rose, 

Sebastião Mainardes Júnior, Sgt. Guiarone Júnior e Walter José de Souza - Valtão. Votaram favoravelmente os 

Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Magno Zanellato, Dr. Zeca, Eduardo Kalinoski, Geraldo Stocco, Maurício 

Silva, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rudolf Polaco e Vinícius Camargo. Foi aprovada a solicitação verbal 

do Vereador Sebastião Mainardes Júnior, no sentido de se retirar para participar de compromisso agendado. O 

Vereador Rudolf Polaco cobrou do Senhor Presidente a inserção na Ordem do Dia da próxima sessão, do Parecer 

contrário apresentado ao Projeto de Lei nº 172/19. Ainda o Vereador Geraldo Stocco cobrou para se incluir em 

pauta o Projeto de Lei nº 77/20, informando que seu prazo se findará na próxima sexta-feira, ocasião em que 

recebeu como resposta que se estiver apto nas comissões, constará na Ordem do Dia. AINDA EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram  APROVADAS: Moções nºs 137 a 140; 144 a 173; 176/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 

141/20, do Vereador Celso Cieslak; 142/20, do Vereador Sgt. Guiarone Júnior; 143; 174; 177/20, do Vereador 

Felipe Passos; 175/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro e Indicações nºs 1025 a 1034/20, do Vereador Celso 

Cieslak; 1035 a 1038/20, do Vereador Geraldo Stocco; 1039 a 1048/20, do Vereador Florenal Silva; 1049/20, 

do Vereador Paulo Balansin; 1050/20, do Vereador Vinícius Camargo. Fica registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Sebastião Mainardes Júnior, às votações das proposições acima, assim também foram 

aprovadas as seguintes justificativas de ausências: do Vereador Paulo Balansin na votação da Moção de Aplauso 

nº 137/20 e do Vereador Maurício Silva na votação das indicações. Abertas as inscrições para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, utilizaram da palavra os Vereadores GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Comentou a crise 

financeira por que passa a VCG, não tendo nada a ver absolutamente, dizendo que todas as vezes em que solicitou 

informações e respeito a população, nunca obteve resposta educada. Lembrou de pessoas contratadas pela 

mesma, que ganham salários altíssimos, também não sendo problema que o preocupa tanto, o fato que a mesma 

recorreu à justiça para receber subsídio público e manter o transporte coletivo operando em Ponta Grossa. Disse 

que já foi representado ao Ministério Público para voltar a frota a circular em cem por cento, em vinte de abril, 

salientando que a diminuição claramente é uma afronta aos cuidados que a própria Organização Mundial de 

Saúde recomenda, onde deveria funcionar em sua plenitude. Lembrou que sempre a atual administração de uma 

ou outra forma tem a clara intenção em favorecer a mesma. Alertou assim, esta Casa, para que já estejam 

prevenidos, onde tem estado que a instância em primeiro grau no mesmo pedido que a VCG fez tem sido acatado, 

três ou quatro exemplos de municípios que irão subsidiar a diferença. Pediu ao Presidente se possível convidar 

o representante da VCG ou assim proceder, para que pudessem entender o que está acontecendo exatamente. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para comentar das análises e avaliações que tem feito em torno dos contratos 

relacionados ao Estar Digital, dizendo que gerou despesa de quase quatro milhões ao Município, lembrando que 

o contrato firmado em 2.018 dizia que a empresa será responsável pela contratação de maior número de bandeiras 

possíveis, arcando com todos os valores cobrados pelas taxas de cartões. Ressaltou as denúncias que tem feito 

através das redes sociais e hoje fez por escrito a AMTT, requisitando a abertura de sindicância para verificar 

quem está se omitindo com relação a isso, dizendo que os cidadãos de Ponta Grossa continuam pagando as taxas 

cada vez que pagam através do cartão, infração do trânsito e a empresa está recebendo para poder fazer isso. 

Calcula cerca de quarenta artigos que tem, de denúncias à imprensa através do Estar Digital, onde recebe todos 

os dias documentos comprometedores nesse sentido, estando chocado pelo fato da empresa em questão não ter 

trabalhado com estacionamento regulamentado e sim com marketing odontológico. Disse que este final de 

semana passou estudando dispensa de licitação de quase dois milhões de reais onde o atestado técnico da empresa 

que possibilitou essa dispensa ou inexigibilidade de licitação é feito por associação em que um dos sócios é 

presidente. Relatou que o Estar Digital está "quebrando" a Prefeitura de Ponta Grossa - se fizer análise de quando 

era administrada através de bloco de papel, dá uma diferença de dois milhões e meio de reais, tendo diferença 

do sistema híbrido em relação ao papel ainda de mais de setecentos mil reais. Citou que essa contratação 
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demonstra na prática ineficiência, se não forem tomadas providências pela Câmara, Ministério Público, Polícia 

e Tribunal de Contas, daqui a pouco está sujeita a falir a AMTT. Não havendo mais inscritos, o Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia vinte do mês em curso, no horário regimental, 

informando que a Ordem do Dia estará disponível 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 dezoito de maio de dois mil e vinte.   

___________________SECRETÁRIO   ________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 18 de maio de 2.020. 

 

Francine Bassani 

Estagiária do Setor Legislativo 

 


