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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 03/06/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: comentou sobre a lei de zoneamento em Ponta Grossa, relatou sobre a 

suspensão dos requerimentos e solicitou que sejam suspensos os trâmites de todas as alterações de zoneamento. 

Mencionou que deve haver audiências públicas, abordou sobre os prazos de respostas dos requerimentos e 

evidenciou que ainda não recebeu informações sobre os panfletos de informação do Covid-19. Dispôs sobre os 

requerimentos do Estar Digital e destacou que a Prefeitura responde só alguns requerimentos. Comunicou que 

foi acusado de que não seria verdadeiro o processo sobre os panfletos de 2 milhões de reais, referentes ao Covi-

19, solicitou que em 48h esteja em seu gabinete o inteiro teor desse processo, ressaltando que os vereadores 

não estão de brincadeira. Ponderou sobre a Autarquia Municipal de Trânsito e frisou sobre a falta de 

planejamento de instalação do Estar Digital.  

VEREADOR FLORENAL: evidenciou que vê vários protestos acontecendo e que desperta sua curiosidade 

para saber onde essas pessoas, que estão contra, estavam morando à 5 ou 10 anos atrás. Destacou que o 

Presidente Bolsonaro tem que mostrar até vídeos de reuniões para tratar de assuntos internos do governo e 

alegou que os contra poderiam nos informar se existe algum áudio ou vídeo que foram feitos para comprar 

usinas quebradas de outro país, para racharem o dinheiro. Se questionou se esse pessoal que queimou a bandeira 
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nacional estava congelado, enquanto o governo anterior roubava nosso País, ressaltando que roubaram todas 

as instituições do nosso País e afirmou que o protesto e a insatisfação são legítimos, desde que não se torne 

vandalismo, igual está se tornando. Declarou não conseguir entender pessoas, que sabem ler e escrever, que 

tenham um argumento sequer para defender esses 15 anos de roubo e corrupção e que agora querem prender o 

celular do Presidente. Enfatizou que soltaram o chefe da quadrilha, o Lula, e outros também, mas agora querem 

prender o celular particular do Presidente, e é nesse absurdo que nós vivemos. Salientou sobre pessoas que se 

acham no direito de protestarem queimando nossa bandeira, realçando que quem é militar, sabe muito bem o 

que significa nossa bandeira, é o maior símbolo da nossa pátria, a qual devemos ter o maior respeito e frisou 

que esse povo é de bandeira vermelha, mencionando que a bandeira que nós estamos agora, está tentando 

reescrever nessa bandeira, a ordem e progresso, já que nos últimos anos essas palavras ficaram em desuso. 

Cedeu a palavra ao Vereador Rudolf Polaco que comunicou que devemos nos preocupar com mais coisas, 

expôs que em todo o mundo há desemprego e não precisamos ficar prestando atenção em celular de Presidente, 

da família dele ou do Lula, observou que o momento é de nos unirmos, principalmente com pessoas honestas, 

devemos parar de pensar em partidarismo e pensar que o País deve crescer, pensar como nação e pronunciou 

que as pessoas já estão cansadas de ouvir sobre Presidente ou ex Presidente. O Vereador Florenal informou 

que assistiu, em uma rede de tv, sobre o dinheiro que não estão gastando e relatou que fica indignado com essas 

coisas, ponderando que o povo não quer que o País fique melhor. Cedeu a palavra ao Vereador Pastor 

Ezequiel que lamentou sobre a situação da polícia, que está lidando com vândalos, afirmou que ninguém 

defende a polícia e realçou que em Ponta Grossa não acontece isso. O Vereador Florenal dispôs que em nossa 

cidade, há manifestações boas e focadas no que interessa para o nosso povo, porque somos a capital cívica do 

Paraná. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: parabenizou o Vereador Florenal pela sua fala. Comentou 

sobre ilegalidade e imoralidade, relatou sobre sua denúncia da sessão passada e informou que amanhã farão 

denúncias a um vereador da Câmara, conhecido como “papa hóstia”. Afirmou que vai levar até as últimas 

instâncias a imoralidade desse funcionário, expôs que Ponta Grossa vai conhecer de verdade quem é o vereador 

também, destacando que existe até “rachadinha” por parte desse vereador. Declarou que tudo está sendo 

investigado e há muitas provas, até testemunhas. Abordou ainda sobre 3 pessoas, que ganham de 12 a 15 mil 

reais em comissões, dentro da ALEP (Assembleia Legislativa do Paraná), frisando que as investigações já estão 

bem avançadas e que há pessoas que nunca foram vistas trabalhando. Cedeu a palavra ao Vereador Eduardo 

Kalinoski que comunicou que uma dessas pessoas ainda tem outra fonte de renda, evidenciou que há falta de 

caráter e concordou 100% com o que o Vereador George Luiz de Oliveira alegou. O Vereador George Luiz de 

Oliveira concluindo sua fala, enfatizou que irão provar tudo isso. 

VEREADOR DR. MAGNO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: dispôs que o pessoal defende tanto o Presidente Bolsonaro, que os 

temas acabam vindo para a Câmara e afirmou que acha importante investigar, destacando que critica também 

o governo passado. Declarou que se errou deve pagar, realçou que estamos em um momento difícil e o chefe 

maior do Estado em vez de acalmar os ânimos, joga mais lenha na fogueira. Comunicou que o Prefeito Marcelo 

Rangel e seus secretários tem feito um trabalho bacana, ponderou que a linha dele é trabalhar pela cidade inteira 

e não é porque alguém acertou em alguma coisa, que vamos deixar de falar dos seus erros e agradeceu o Prefeito 

e seus secretários, frisando que foram os secretários que receberam os vereadores em reunião. Informou que 

Ponta Grossa vai receber uma verba de 35 milhões de reais, solicitou a Prefeitura que parte disso seja destinada 

a uma linha de crédito municipal, para os que não se encaixam em auxílios, ressaltando que isso seria o que 

pode salvar essas pessoas. Declarou que essa é a hora da Prefeitura se pronunciar e liberar essa linha de crédito, 

evidenciando que isso é necessário e mencionou que esse auxílio é para as pessoas conseguirem respirar. Cedeu 

a palavra ao Vereador Rudolf Polaco que comentou sobre o setor de eventos, que vem drasticamente sendo 

prejudicado, enfatizou que vê os secretários e até o Prefeito se esforçando para auxiliar da maneira que é 

possível e observou que não existe imprensa que não está sendo prejudicada. O Vereador Geraldo Stocco 
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parabenizou o Vereador Rudolf Polaco que batalha sempre por esse tema e concluindo sua fala, solicitou um 

minuto de silêncio por George Floyd e João Pedro, que acabou sendo assassinado no Rio de Janeiro.  

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: parabenizou a equipe da P2 do 1° Batalhão, que realizaram a maior 

apreensão de drogas desse ano, após investigações e denúncias anônimas, relatou que um dos veículos acabou 

fugindo e foram 344 kg de maconha encontrada e evidenciou ainda que infelizmente nossa cidade vira um 

corredor de drogas e armas. Comentou sobre a fala do Vereador George Luiz de Oliveira e alegou que uma das 

pessoas envolvida ainda trabalha uma hora a menos. Abordou sobre as denúncias que fez em sessões anteriores, 

divulgando o nome de certas pessoas, e informou que agora elas estão processando-o, afirmando que ele as 

caluniou e difamou. Declarou que como vereadores, eles têm imunidade na Câmara, ressaltou que pesquisou 

sobre o que ele expôs e comunicou que o nosso portal da transparência está entre os 8 mais atualizados do 

Paraná. Salientou que podem se sentir a vontade de processar ele, já que irão quebrar a cara e destacou que não 

adianta tentar coagir os vereadores. Cedeu a palavra ao Vereador Pietro Arnaud que parabenizou o vereador 

pelo trabalho que tem feito, frisou que não devemos permitir nenhum jeito de intimidação e temos competência 

constitucional de fazer fiscalização, realçando que isso é inadmissível. Cedeu a palavra ao Vereador Celso 

Cieslak que mencionou que também falaram para ele que irão o processar, ponderou que a pessoa que falou 

isso foi condenada por roubo qualificado aqui em Ponta Grossa, e se questionou se um cara que rouba não é 

ladrão, dispôs que o Tribunal de Justiça confirmou essa condenação e registrou que ele só confirmou isso. O 

Vereador Sargento Guiarone enfatizou que tirou os dados do portal da transparência, garantindo que não da 

para cogitar ilegalidade o que eles falam na tribuna e concluindo sua fala, mencionou que providencias devem 

ser tomadas.  

VEREADOR RUDOLF POLACO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: declinou o uso da palavra. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 03/06/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 77/2020: 

Dispõe sobre a disponibilização de informações referentes às ações de enfrentamento da COVID-19 no 

Município de Ponta Grossa. 

 

EMENDA MODIFICATIVA ADITIVA, de autoria do Vereador Geraldo Stocco e outros 

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

                         COSPTTMUA   -  

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
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EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 380/2019: 

Denomina de PEDRO DANIEL a Rua “B” do Loteamento Bairro Novo, Bairro de Uvaranas, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 31/2020: 

Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o "Dia da Fibromialgia". 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 48/2020: 

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

 
RETIRADO PARA VISTAS POR 3 (TRÊS) DIAS – VER. PIETRO: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

Projeto de Lei Ordinária nº 327/2019: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor DALMO JOSÉ DE SOUZA. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 21 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 8/2020: 

Altera a redação do Parágrafo Único do art. 6º, da Lei nº 8.431, de 29/12/2005, que "Dispõe sobre os 

Instrumentos de Proteção ao Patrimônio Cultural do Município de Ponta Grossa". 

 

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

                         CFOF    - Favorável 

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

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

 

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CECE    - Favorável 
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RETIRADO PARA 1 (UM) DIA DE VISTAS – VER. RICARDO ZAMPIERI: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

 Projeto de Lei Ordinária nº 20/2020: 

Denomina de ORIOVALDO CARPSTEN, o trecho entre a Rua Augusto Kanask até o final da Rua Residencial 

Gralha Azul, nesta cidade. 

 

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

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

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 41/2020: 

Denomina de IRENO IALMA GULMINE a Rua K, do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-Cará, nesta 

cidade. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação 

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

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 18 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

MOÇÕES 

 

Nº 202/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao 1º Ten Weslei  Rafael Policene  por sua brilhante atuação na apreenção de 344,90 Kg de maconha. 

 

Nº 203/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao 3º Sgt Marcelo Toroski  por sua brilhante atuação na apreenção de 344,90 Kg de maconha. 

 

Nº 204/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Soldado  Igor Remus  por sua brilhante atuação na apreensão de 344,90 Kg de maconha. 

 

Nº 205/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Policial Militar MARCOS GONÇALO FERRAZ, o qual recebeu à graduação de 2º 

sargento. 

 

Nº 206/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI 

MOÇÃO DE APELO 
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À Empresa RUMO Logísticas, para que, efetue a recuperação asfáltica e a colocação de iluminação no túnel 

localizado na entrada do Núcleo San Martin, Bairro Neves, onde a passagem está intensamente deteriorada, 

sem condições de trafegabilidade, prejudicando a locomoção de veículos, bem como a ausência de iluminação 

que traz insegurança aos moradores da região. 

 

Nº 207/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Unidade de Pronto Atendimento do Santa Paula e seus colaboradores pelo exímio trabalho realizado 

no combate ao Coronavírus no Município de Ponta Grossa.  

 

Nº 208/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser concedida à Empresa Mink Cosméticos, nas pessoas de Carla Genaro e Mariana Nascimento, sócias e 

fundadoras, pela doação de aproximadamente mil frascos para envase de álcool em gel à Universidade 

Tecnológica Federal de Ponta Grossa - UTFPR, contribuindo para a disponibilização do produto e combate ao 

Corona Vírus - COVID-19. 

 

Nº 209/2020 do Vereador FELIPE PASSOS  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa e a Excelentíssima Senhora Secretária 

de Saúde Angela Conceição Oliveira Pompeu, para que sejam disponibilizados Kits de prevenção ao Covid-19 

a todos os profissionais da saúde de Ponta Grossa, incluindo as UBS e os hospitais que não são referência ao 

combate à Covid-19; além de testes para Covid-19 em profissionais de saúde. 

 

Nº 210/2020 do Vereador 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, proposta para revisão da jornada de trabalho dos técnicos de enfermagem e 

enfermeiros servidores da Fundação Municipal de Saúde, a partir do disposto no abaixo-assinado anexo. 

  
MOÇÕES APROVADAS – 9 

SARGENTO GUIARONE: 3 

PASTOR EZEQUIEL: 1 

RICARDO ZAMPIERI: 2 

DR. MAGNO: 1 

FELIPE PASSOS: 2 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1195/2020 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 reparos imediatos no asfalto  Rua Abílio Holzmann  ¬- Neves, nesta cidade 

 

Nº 1196/2020 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 patrolamento e cascalhamento, na Rua Republica do Panamá -  Ronda, nesta cidade. 
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Nº 1197/2020 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 patrolamento e cascalhamento, na Rua Cruzeiro do Oeste - Ronda, nesta cidade. 

 

Nº 1198/2020 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 patrolamento e cascalhamento, na Rua Nina Rodrigues   - Ronda, nesta cidade. 

 

Nº 1199/2020 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 patrolamento e cascalhamento, na Rua Lauro Moreira Justus - Vila Mezomo  -  JD Carvalho, 

nesta cidade. 

 

Nº 1200/2020 do Vereador CELSO CIESLAK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando a colocação de fresado, na Rua Barão do Amazonas  -  Ronda, nesta cidade. 

 

Nº 1201/2020 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 os reparos e manutenções no asfalto na Rua Reinaldo Ribas Silveira  - Ronda, nesta Cidade. 

 

Nº 1202/2020 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 Reparos no Calçamento  da Rua Babaçu, no Jardim 

Conceição. 

 

Nº 1203/2020 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 Reparos no Calçamento  da Rua Pref. Fulton V. 

Borges de Macedo, no Jardim Conceição. 

 

Nº 1204/2020 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 Reparos no Calçamento  da Rua Jequitiba, no Jardim 

Conceição. 

                  

Nº 1205/2020 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 Reparos no Calçamento  da Rua Jose Carlos 

Rodrigues, na Vila Marina. 
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Nº 1206/2020 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 Reparos no Calçamento  da Rua Raul  Mesquita, 

no Jardim Conceição. 

 

Nº 1207/2020 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 Felix 

Pacheco, na Vila Marina. 

  

Nº 1208/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buracos no trecho pavimentado da  Rua Felix 

Pacheco, Vila Marina. 

                  

Nº 1209/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buracos na Rua Ferreira Araujo, Vila Marina. 

 

Nº 1210/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buracos na Rua João Holzmann no trecho 

entre as Rua Brandão Ponce e Av. Carlos Cavalcanti, Uvaranas. 

 

Nº 1211/2020 do Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA - FLORENAL  SILVA, Indico à Mesa Executiva, 

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

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

da municipalidade, objetivando com urgência o Serviço de Tapa Buracos na Rua Pontes Lemes, Uvaranas. 

 

Nº 1212/2020 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 colocação de uma 

Lombada na rua Lagoa dos Bandeirantes , na altura do número 204, na Vila Estrela do Lago. Esta reivindicação 

é justa e atende a necessidade de segurança dos moradores , devido a ocorrência de rachas de carros no local, 

o que coloca em risco a vida dos moradores e pedestres em geral. Essas são as razões pelas quais apresentamos 

esta Proposição, aguardando a compreensão e apoio dos Nobres Pares. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 18 

CELSO CIESLAK: 7 

FLORENAL: 10 

PAULO BALANSIN: 1 
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 02 de junho de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO: comentou sobre a questão da violência contra a mulher, destacou que 

como vereador as ações deles acabam sendo limitadas e uma das melhores coisas a fazer é a audiência pública, 

mas com essa pandemia não há como. Apontou sobre a publicidade gasta em nossa cidade, realçando a 

publicidade gasta sem informação, gastando assim o dinheiro público de forma inadequada, e registrou que parte 

dessa verba de publicidade deve ser destinada ao combate à violência contra a mulher. Frisou que devemos falar 

sobre esse tema e o poder público deve se posicionar, evidenciou que placa dizendo sobre asfalto não informa 

ninguém, mas uma campanha sobre cuidados com a mulher traz benefícios para a sociedade. Informou que 

conversou com a Delegada Claudia, da delegacia da mulher, que faz um trabalho excelente, ponderou que a 

delegacia não parou e parabenizou todos que trabalham lá, declarando que isso é algo essencial para nossa cidade. 

VEREADOR DR. MAGNO: comunicou que está enviando uma moção de sugestão legislativa, ao Prefeito 

Marcelo Rangel, em relação a velar entes queridos sem poder olhar no rosto deles. Declarou que foi a um velório 

e a grande dor deles era não poder olhar para seu ente querido. Ressaltou que invés de colocar em um plástico 

preto, podia ser em um que pudesse ver o rosto do familiar e destacou que nossa cidade pode ser exemplo nessas 

situações, frisando que isso já podia estar sendo efetivado em Ponta Grossa. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: apontou sobre a preocupação com a renovação de contratos, afirmou que a 

administração deve ter um planejamento e comentou sobre o Estar Digital, destacando que toda essa situação é 

grave. Registrou que a administração deve saber que estão lidando com o dinheiro do povo e declarou que a 

situação do Estar Digital é repleta de escândalos. Relatou sobre uma lombada que colocaram no lugar errado e 

depois tiveram que tirar e abordou ainda sobre pinturas no meio fio.  

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: afirmou que não podem ter problemas pessoais com ninguém 

na Câmara, relatou que já teve discussões com a Vereadora Professora Rose, mas não tem problema pessoal com 

ela e destacou que foi ele que teve a honra de dar título de cidadão honorário ao pai dela. Comentou sobre a Feira 

Paraná e declarou que os vereadores fazem a parte deles de denunciar.  

VEREADOR FELIPE PASSOS: fez vários agradecimentos, como ao Deputado e Secretário de Infraestrutura 

Sandro Alex e o Prefeito Marcelo Rangel, destacando que em administrações há diversos erros, mas no governo 

desses dois irmãos ele vê muitas oportunidades, muito mais que erros. Agradeceu ao Governo do Estado, por 

estar chegando um furgão para a saúde em Ponta Grossa e agradeceu também as pessoas que estão trazendo 

informações de possíveis situações de dois vereadores, envolvidos na Feira Verde, que atrapalham o município.  

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=03/06

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA TRÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE. (XVII 

LEGISLATURA) 

               Aos três dias do mês de junho 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, presente ainda na 

Mesa dos Trabalhos o Vereador Sebastião Mainardes Júnior - Vice-Presidente, com as ausências justificadas dos 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=03/06/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=03/06/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Vereadores José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" e Walter José de Souza - Valtão, 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 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 

- Mensagem nº 34/20 (Projeto de Lei nº 115/20), cria o Programa de Recuperação de Empregados Públicos 

Municipais Dependentes de Álcool e Drogas. Mensagem nº 35/20 (Projeto de Lei nº 116/20), institui o Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa - FMDE. Mensagem nº 36/20 (Projeto de Lei nº 

117/20), autoriza o Poder Executivo a promover composição amigável com Acylino Luiz Chemin & Cia Ltda 

ME, para fins de indenização por desapropriação amigável objeto do Decreto nº 14.630/2018. DO VEREADOR 

MINGO MENEZES - Projeto de Lei nº 114/20, denomina de EDISON ZURBARAN PARANAENSE BASTOS 

a Rua 2 do Loteamento ECO PARK PILÃO DE PEDRA, Bairro Neves, nesta cidade. DO VEREADOR FELIPE 

PASSOS - Projeto de Lei nº 118/20, altera a Lei nº 7.570/2004, conforme especifica. DO VEREADOR RUDOLF 

POLACO - Emenda Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei nº 332/19, alterando o Art. 1º, conforme especifica. 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO - Requerimento nº 155/20, solicitando para que seja 

justificada a sua ausência na presente sessão (03/06/2020), devido a compromissos previamente agendados. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO, 

constituída pelo Requerimento nº 353/19 (Período de suspensão de atividades do Centro de Eventos) - 

Requerimento nº 157/20, solicitando a prorrogação do prazo dos trabalhos da presente comissão por mais 90 

(noventa) dias, nos termos do ARt. 60-A, § 5º do Regimento Interno. Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado o presente requerimento. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento, solicitando para que seja 

justificada a sua ausência na presente sessão (03/06/2020), por estar em Consulta Médica em Curitiba. Colocado 

em discussão e votação, foi aprovado o presente requerimento. DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES 

JÚNIOR - Requerimento, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 117/16, de sua autoria. Colocado o mesmo 

em discussão e votação, foi aprovado. DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, instituída através 

do Requerimento nº 61/28 (com a finalidade de investigar a observância da função social da propriedade de 

imóveis urbanos localizados no Município - Of. nº 11/20, comunicando, em cumprimento ao Art. 60-A, § 4º do 

Regimento Interno, que a relatoria desta ficará a cargo do Vereador Ricardo Zampieri, em face da renúncia do 

então relator e membro Vereador Florenal Silva. DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 

INSTITUÍDA PELO REQUERIMENTO Nº 134/20 (com a finalidade de investigar supostas irregularidades 

ocorridas na inexigibilidade de licitação nº 03/19, contrato, implantação e demais ações realizadas pela empresa 

CIDATEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA, contratada para gerenciamento do Sistema de Estacionamento 

Regulamentado ESTAR DIGITAL, informando que a mesma será composta pelos Vereadores PASTOR 

EZEQUIEL BUENO, RICARDO ZAMPIERI, SGT. GUIARONE JÚNIOR, VINÍCIUS CAMARGO E 

WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO. Informando ainda, através do Of. nº 02/20,  que a presidência e 

relatoria da mesma ficarão a cargo, respectivamente dos Vereadores RICARDO ZAMPIERI E WALTER JOSÉ 

DE SOUZA - VALTÃO. DO VEREADOR FELIPE PASSOS E OUTROS - Requerimento nº 133/20, 

requerendo, em consonância com o disposto no Art. 114, inciso IV e ARt. 140, ambos do Regimento Interno, a 

tramitação em Regime de Urgência do Projeto de Lei nº 108/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Durante 

a discussão da referida proposição, seu proponente solicitou a retirada, tendo sua solicitação verbal sido aprovada 

pelos demais pares. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 211/20, Dirigida a Comunidade 

Católica Shalom de Ponta Grossa, pelo seu relevante trabalho social e evangelizador para o município de Ponta 

Grossa há 4 anos. Moção de Aplauso nº 212/20, Dirigida a Comunidade Católica Shalom de Curitiba, pelo seus 

20 anos de relevante trabalho social e evangelizador para o município, também realizando todo suporte para que 

Ponta Grossa se tornasse Missão. Moção de Aplauso nº 213/20, Dirigida ao Doutor Roberto Ribas Tavarnaro, 

pela nomeação como Juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). DO VEREADOR 

FLORENAL SILVA - Moção de Apelo nº 214/20, Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta 

Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que seja aceito como forma de pagamento Cartões de Crédito 
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e Débito nas compras realizadas no Mercado da Família. Moção de Apelo nº 215/20, Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que seja aumentado de 2,5 para 

5 salários mínimos o limite para que as famílias possam fazer parte do Programa do Mercado da Família. Moção 

de Apelo nº 216/20, Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz 

de Oliveira, para que determine a reabertura do Mercado da Família localizado em Uvaranas. DO VEREADOR 

JORGE DA FARMÁCIA - Moção de Apelo nº 217/20, ao Sr. Excelentíssimo Prefeito Municipal MARCELO 

RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que determine aos órgãos competentes, fortalecimento das ações de para 

proteção das pessoas e animais de rua, no sentido de disponibilizar casinhas em locais públicos, para os animais 

de rua para servirem de abrigo durante o inverno. Também para permitir que os moradores de rua, quando 

encaminhados para algum abrigo, inclusive ginásios esportivos, possam se fazer acompanhados de seus animais 

de estimação. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 218/20, Dirigida ao Portal a Rede, na 

pessoa de Eloir Rodrigues e Mario Martins, pelo projeto a Rede Shopping, importante plataforma que visa 

fomentar o e-commerce e incentivar empresas locais. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Moção de 

Aplauso nº 219/20, dirigida à BRUNO LUIZ COLMAN MUFALO pela sua promoção à graduação de 3º 

Sargento QPM 1-0 ocorrida em 07 de maio de 2020. Moção de Aplauso nº 220/20, dirigida à CLENILSON DOS 

ANJOS pela sua promoção à graduação de Cabo QPM 1-0 ocorrida em 21 de abril de 2020. DOS 

VEREADORES JORGE DA FARMÁCIA E SGT. GUIARONE JÚNIOR - Moção de Sugestão Legislativa nº 

221/20, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para 

que determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei prevendo programa de 

realização às expensas do Poder Público Municipal, de cirurgias de qualquer espécie (além das já existentes 

castrações), porventura necessárias em animais de rua bem como daqueles animais cujos proprietários não 

possuam condições financeiras. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente abriu espaço para proceder 

a entrega da Moção de Aplauso de lavra do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, de nº 137/20, dirigida ao Policial 

Militar Sgt. João Pedro Praisner e equipe, que em patrulha foram heróicos, desafiaram as chamas e salvaram 

duas crianças de um carro, cedendo primeiramente a palavra ao seu proponente que assim se manifestou: 

"Obrigado Presidente, Senhores Vereadores, uma boa tarde, boa tarde Presidente, Vereadora Professora Rose, à 

imprensa, munícipes, nesta tarde em especial aos meus companheiros de farda, Sargento João Pedro Praisner, 

Soldado Edson Alves do Nascimento, Soldado Jhonatam Vasselechen e o Soldado Alisson Correia. A Moção, 

como nós sempre temos falado aqui Senhor Vereadores, é muito pequena pelo ato e por aquilo que ocorreu 

justamente neste caso, para que vocês entender, nós colocamos nessa moção pelo fato heróico e à Polícia Militar, 

os nossos policiais que hoje está além do serviço essencial, como se fala tanto né? Serviços essenciais continuam, 

a Polícia Militar está além do serviço essencial, eu falo isso na igreja e também queria deixar registrado que a 

Polícia Militar está também, a nossa força de segurança está além, está muito além do serviço essencial, não 

podem parar, vinte e quatro horas, é a única entre áspas, a única empresa que não fecha, né, vamos falar dessa 

maneira, que não fecha, vamos pensar dessa maneira, o nosso presidente falou muito bem, vivemos numa 

situação muito difícil de pandemia e os nossos policiais além de estar arriscando a sua vida, né, como policial, 

como na situação de segurança pública, com situação dos bandidos, enfim, tantas outras coisas, também 

arriscando a sua vida na saúde. E nesse ato realmente heróico, sem condições, queria deixar muito bem claro e 

registrar nesta Casa de Leis, a sessão, se pudesse colocar esse pedaço da minha fala, eu agradeço, porque o 

policial, ele, claro é preparado para essas situações, mas não tem equipamento naquele momento para entrar 

dentro de um veículo e tirar as crianças ali como estavam pegando fogo. Nós não temos equipamentos dentro da 

viatura, apesar de ser uma força especializada, pelo nosso pessoal, o nosso choque, mas nós não temos, Vereador 

Stocco, não temos equipamento dentro da viatura para atender, mas não medir esforços e é assim mesmo, está 

no nosso sangue isso, nós não medimos esforços nem as conseqüências, até é meio complicado falar isso, Senhor 

Presidente, mas a gente não mede conseqüências e a gente vai, o nosso intuito vai salvar vidas. Então agradeço 

todos os Senhores Vereadores que por unanimidade votaram a moção, sempre foi assim com a nossa gloriosa 

Polícia Militar e nesse momento meus agradecimentos aos nossos companheiros de farda e assim estendendo a 

todo o choque, ao nosso comandante do choque também, a nossa Polícia Militar, obrigado Senhor Presidente". 

Em seguida o Senhor Presidente convidou a todos a se posicionarem defronte a Mesa dos Trabalhos, tendo sido 

entregue a homenagem. Manifestando-se em Questão de Ordem, os Vereadores Rudolf Polaco,  requerendo um 
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minuto de silêncio em face do falecimento do Senhor Nagib Palma, pai do delegado-chefe da 13ª Subdivisão 

Policial Nagib Nassif Palma, vitimado pelo novo coronavírus no Rio de Janeiro e Florenal Silva, solicitando 

também um minuto de silêncio pelo passamento de Jefferson Guimarães, irmão do Tenente Coronel Guimarães. 

O Senhor Presidente acatou os pedidos verbais, estendendo ainda a homenagem póstuma às demais famílias 

enlutadas, cedendo um minuto de silêncio nesta oportunidade. Anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADOR PIETRO ARNAUD: Primeiramente comunicou que está 

elaborando novo requerimento, reiterando solicitação de suspensão da tramitação e votação de todos os projetos 

que alteram a Lei de Zoneamento na Cidade, entendendo não ter lógica o Município de Ponta Grossa pagar mais 

de um milhão de Reais para empresa organizar um Plano Diretor e ficar alterando leis nesse sentido. Entende 

ainda que tais leis dependem da realização de audiência pública, independentemente de uma simples autorização 

legislativa, precisando ter transparência, citando que não está acontecendo por parte da Prefeitura Municipal e 

esta Casa tem contribuído nisso. Outro assunto, para comentar a respeito de respostas de prazo de requerimentos, 

onde está recebendo uns e outros não por parte do Poder Executivo, destacando os folhetos de dois milhões de 

reais, lembrando que esta Casa aprovou ofício, solicitando a suspensão até o término da quarentena em função 

da pandemia do Covid-19, por trinta dias, onde está com dúvidas se o que é aprovado é aquilo que fala ou 

escreve. Nesse sentido, disse que irá protocolar na próxima segunda-feira, requerendo oficialmente para a Mesa 

Executiva e demais vereadores, no sentido de cassar essa suspensão de prazos para trinta dias, considerando não 

estar recebendo requerimentos de informações que elaborou junto ao Poder Executivo, entendendo que com base 

no Regimento Interno e Lei Orgânica, não existe mais cabimento tal suspensão de prazo. Solicitou à Secretária 

de Saúde e Prefeito Municipal em quarenta e oito horas, em seu gabinete o inteiro teor dos processos que tratam 

dos panfletos. Seguindo, disse que está encaminhando formalmente à CPI que trata do Estar Digital, pedido de 

apuração de responsabilidade do Senhor Roberto Pelissari, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, considerando que a inexigibilidade de licitação nº 03/19 autorizou a contratação da CIDATEC por 

dois milhões e quatrocentos mil reais, existindo parecer jurídico, dizendo que é possível responsabilizar pessoas 

pela falta de planejamento, citando que realizaram licitação de quinhentos e noventa mil reais e dispensa baseada 

na licitação, destacando que tal empresa tem tecnologia, tendo atestado técnico feito pela Associação em que 

Adriano Cresiu preside. Assim está solicitando para responsabilizar o Presidente da AMTT e demais cargos que 

eventualmente estejam envolvidos na falta de planejamento da instalação do Estar Digital. Também precisam 

analisar a grande quantidade de aditivos contratuais publicados no Diário Oficial. O Senhor Presidente informou 

ao Vereador Pietro Arnaud que o prazo dos requerimentos acordados nesta Casa e aprovados pelos Senhores 

Vereadores era de trinta dias ou enquanto durasse o estado de calamidade pública aprovado por esta Casa de 

Leis, entendendo viável a elaboração de requerimento no sentido de ser suspensa tal situação. Outra situação, 

relacionado a projetos de lei em questões do Perímetro Urbano da cidade, disse ser tramitações distintas do Plano 

Diretor que posteriormente aprovadas, passam pelo Conselho Municipal das Cidades, IPLAN, após isso são 

consolidadas em função de existir previsão do Plano Diretor encaminhado à este Legisaltivo. VEREADOR 

FLORENAL SILVA: Para registrar suas críticas e comentários às manifestações que estão ocorrendo a nível 

nacional, com pessoas contra e à favor, dizendo despertar a curiosidade para saber onde esses que são contrários 

estavam residindo, a três, quatro, cinco anos atrás, considerando que o Presidente da República tem que mostrar 

vídeo até para tratar de reuniões internas do governo. Gostaria que manifestantes contrários ao governo 

exibissem áudio para comprar usina quebrada fora do país para rachar recursos - esse que queimou a bandeira 

nacional, indagou se estavam congelados enquanto o governo anterior roubava o país, cujos cidadãos hoje se 

vêem no direito de queimar em protesto o nosso maior símbolo. "O protesto, é legítimo, a insatisfação é legítima, 

mas desde que não se torne vandalismo, não se torne bandidagem igual está se tornando agora". Seguindo, disse 

que soltaram o chefe da quadrilha com outros integrantes que estavam presos e agora querem apreender o celular 

do Presidente da República, citando ser nesse absurdo que estamos vivendo. Cedeu aparte ao Vereador Rudolf 

Polaco, dizendo que em reunião que participou pela manhã entraram nesse assunto, não desmerecendo o 

pensamento de nenhuma pessoa no território, porém entende que devem se preocupar com mais situações, 

considerando que o mundo está em crise, batendo na porta de milhões de famílias, relatando que o país subiu de 

onze a vinte e quatro por cento de desempregados, e que não podem ficar prestando atenção em celular de 

presidente ou qualquer outra pessoa - o momento é de unir com pessoas conscientes, inteligentes e honestas que 
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queiram o desenvolvimento do país. Seguindo, Florenal comentou, ao haver assistido por emissora de TV os 

motivos do Ministério da Saúde não estar gastando a verba que está disponível, cobrando o que fazia esse mesmo 

pessoal a anos atrás onde se gastava dez vezes a mais do que podiam, onde se roubava, destruía, fazia somente 

o mal para o povo, dizendo estar indignado. Pastor Ezequiel, contribuindo, lamentou com situação ocorrida em 

Curitiba em que efetivo da Polícia Militar do Paraná estava na linha de frente das manifestações levando pedradas 

e tijoladas, por um bando de vândalos, sem que ninguém os defendessem. VEREADOR GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA: Para manifestar que está à disposição para esclarecer, sobretudo falar de nomes e situações que 

estão acontecendo, que precisam tomar providências imediatas para não manchar ainda mais a imagem da 

Câmara Municipal, assim alertou a todos, parabenizando Florenal Silva pela fala, quanto a reflexão sobre 

ilegalidade e imoralidade, lembrando haver denunciado na sessão passada, tendo reunido provas, contendo todos 

os elementos, onde fará denúncia às autoridades quanto a vereador da cidade, que indicou funcionário para 

ganhar nível dezesseis dentro da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, onde esteve visitando a referida 

secretaria e o devido cidadão jamais foi visto no Parque de Máquinas, na companhia do Secretário Marcio 

Ferreira, embora tenha tentado proteger o referido vereador. Irá provar a imoralidade de tal vereador que tem 

dez cargos indicados dentro da prefeitura municipal e pontualmente o lembrado cidadão, do qual dizem existir 

rachadinha por parte do parlamentar e que está sendo investigado, deixando claro que tem provas contundentes, 

através de gravações, filmagens, depoimentos, testemunhas que não agüentam mais imoralidades. Também disse 

ter em mãos o nome de três pessoas que ganham de doze a quinze mil reais, ocupando cargo em comissão dentro 

da Assembléia Legislativa do Paraná, tendo solicitado informações, onde trará na seqüência, estando em estado 

bem adiantado, tratando de filha de um dos principais secretários da atual administração, que jamais foi vista, a 

qual ganha doze mil e quinhentos reais mensais. Também o nome da irmã de prefeito da região dos Campos 

Gerais, que se encontra nas mesmas condições, ganhando quatorze mil e setecentos reais e ainda outro que faz 

parte de cargo em comissão da ALEP e jamais se apresentou, tendo blog, TV que ninguém assiste, percebendo 

em torno de quatorze mil reais para ficar na Balduino Taques, ganhando nas costas do povo do Paraná, 

perguntando se isso é ilegal ou imoral. Em aparte, o Vereadpr Eduardo Kalinoski, contribuiu na discussão, 

dizendo que um dos cidadãos a que o orador relatou tem uma outra fonte de renda em Ponta Grossa, recebendo 

da Prefeitura através de agência de publicidade, o qual a um ano atrás criticava e era até adversário do governo 

do Estado, assim também o atual prefeito, dizendo ser falta de caráter da pessoa. George encerrou confirmando 

a presença, no dia cinco de junho às quatorze horas, do Secretário Municipal de Infra-Estrutura e Planejamento 

Celso Santana e no mesmo horário, respectivamente Ricardo Linhares, Secretário de Administração e Recursos 

Humanos, para tratarem da licitação dos terminais e do paraguaizinho. VEREADOR SGT. GERALDO 

STOCCO: Afirmou a necessidade de se investigar os governos, "se errou, tem que pagar". Ressaltou que o 

Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel tem feito bom trabalho nessa época de pandemia, não tendo 

polarizado, sem se posicionar sobre temas desnecessários, focando nas pessoas, trabalhos, recebendo cidadãos 

de diversos setores. Agradeceu aos secretários que o receberam, citando momento difícil pelo qual se vive, 

destacando que Ponta Grossa irá receber verba de trinta e cinco milhões de reais, onde solicita a Prefeitura 

Municipal e Secretário de Finanças, que parte desse recurso seja destinado a linha de crédito municipal a essas 

pessoas que não se encaixam a auxílio do governo federal, bolsas, consistindo de garçons, fotógrafos, pessoas 

que cuidam de limpeza, seguranças, que tem contrato que acabam não permitindo outro auxílio, os quais tentaram 

através do Fomento Paraná, porém esse é muito burocrático. Ilustrou dizendo que conheceu barracão de 

empreendedora do setor de eventos, a qual relatou que pode perder tudo que empreendeu em três meses, sendo 

algo difícil e que fica angustiado em ver tal situação, imaginando o que sua família está passando. Cedeu ao 

Vereador Rudolf Polaco, dizendo que também tem participado de reuniões com secretários, citando o setor de 

eventos que vem sendo prejudicado drasticamente, onde tem que pensar de alguma maneira, assim como outros 

onde semana passada, junto com Maurício Silva fizeram reunião, citando o Futebol Society, somando com as 

palavras no que se refere à Prefeitura Municipal, vendo o esforço de secretários e prefeito para auxiliar da 

maneira que é possível, os quais fazem além do que é de conhecimento técnico. Finalizando, Geraldo Stocco 

solicitou um minuto de silêncio em homenagem póstuma à George Floyd e João Pedro que acabaram sendo 

assassinados nos EUA e Rio de Janeiro, sendo acatado pelo Senhor Prefeito determinando a todos. VEREADOR 

SGT. GUIARONE JÚNIOR: Parabenizou a equipe da P2 do 1º BPM que dias atrás realizaram a maior apreensão 
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de drogas de 2020 na cidade, 344 kg 90g de maconha, após investigações e denúncias anônimas, citando que o 

Município se torna um corredor de passagem de drogas e armamentos vindos do Paraguay, mas que não somente 

a Polícia Militar, P2, Polícia Civil, como Polícia Rodoviária tem feito muita apreensão. Somando às palavras do 

Vereador George, disse que também constatou a pessoa citada pelo mesmo que faz carga horária com uma hora 

a menos, das sete e vinte às doze e vinte. Soube também por outras fontes que os nomes de funcionários que se 

referiu nesta Casa que não vão trabalhar sem apresentar justificativa estão lhe processando por calúnia de 

difamação, esclarecendo que tais informações estão no Portal de Transparência. Vereador Pietro, também em 

aparte, parabenizou pelo trabalho, dizendo que como parlamentares não podem nem admitir esse tipo de 

intimidação de quem quer que seja, considerando o Poder Legislativo ser constituído, onde tem competência 

constitucional para fazer fiscalização. Ainda em aparte, o Vereador Celso Cieslak, disse haver se manifestado 

no mesmo dia em que esse orador se referiu, onde afirmou existir uma pessoa que era ladrão, o qual se diz 

ofendido, lhe ameaçando em processar. Citou que o mesmo foi autuado e condenado na cidade por roubo 

qualificado, sete anos e seis meses de reclusão. Citou que o Juiz o condenou por roubo e o Tribunal confirmou 

que o mesmo era ladrão. Seguindo, Guiarone fez alusões à situação em que denunciou da Tribuna sobre um 

cidadão que estava transitando com veículo defronte a prefeitura com uma moça se exibindo na abertura do teto 

solar e no dia seguinte o mesmo já foi exonerado. Citou ainda o nome de Cesar Santos, onde não foram tomadas 

as providências, dizendo ser importante que medidas sejam adotadas pelo Poder Executivo o mais rapidamente 

possível quanto a pessoas que são contratadas e não estão trabalhando. Não havendo mais vereadores inscritos, 

passou-se à ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE 

LEI Nº 77/20 (Vereador Geraldo Stocco), dispõe sobre a disponibilização de informações referentes às ações de 

enfrentamento da COVID-19 no Município de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Walter José de Souza - Valtão. Foi ainda aprovada a 

solicitação verbal do Vereador Mingo Menezes, ficando também justificada sua ausência em função de não se 

encontrar no recinto durante a votação. Foram ainda APROVADAS: EMENDA MODIFICATIVA, de autoria 

do Vereador Geraldo Stocco e outros e SUBEMENDA DE REDAÇÃO, apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. 

Zeca e Walter José de Souza - Valtão. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 380/19 (Vereador 

Sebastião Mainardes Júnior), denomina de PEDRO DANIEL a Rua "B" do Loteamento Bairo Novo, Bairro de 

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

Dr. Zeca e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 31/20 (Vereador Geraldo Stocco), institui, no 

âmbito do Município de Ponta Grossa, o "Dia da Fibromialgia": APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 48/20 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por 

três dias, a pedido do Vereador Pietro Arnaud. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 327/19 

(Vereador Rudolf Polaco), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor DALMO JOSÉ DE 

SOUZA: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada 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, 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 Dr. Zeca e Walter José de Souza - 

Valtão. PROJETO DE LEI Nº 08/20 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), altera a redação do Parágrafo Único do 

Art. 6º, da Lei nº 8.431, de 29/12/2005, que "Dispõe sobre os instrumentos de Proteção ao Patrimônio Cultural 

do Município de Ponta Grossa": RETIRADO PARA VISTAS, POR UM DIA, a pedido do Vereador Ricardo 

Zampieri. PROJETO DE LEI Nº 20/20 (Vereador Rogério Mioduski), denomina de ORIOVALDO CARPSTEN, 

o trecho entre a Rua AugustoKanask até o final da Rua Residencial Gralha Azul, nesta cidade: APROVADO, 

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

registradas as justificativas de votações dos Vereadores Dr. Zeca e Walter José de Souza - Valtão. Foram 

aprovadas as autorizações verbais solicitadas pelos Vereadores Eduardo Kalinoski e Maurício Silva, a fim de se 

ausentarem da sessão para atender compromisso agendado. PROJETO DE LEI Nº 41/20 (Vereador Florenal 
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Silva), denomina de IRENO IALMA GULMINE a Rua K, do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-Cará, 

nesta cidade: APROVADO, com a inclusa Emenda de Redação, apresentada pela Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Eduardo Kalinoski, 

Dr. Zeca, Maurício Silva e Walter José de Souza - Valtão. Foi aprovada a solicitação verbal do Vereador Mingo 

Menezes para se ausentar da presente sessão, a fim de atender compromisso agendado. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 202, 203, 204/20, do Vereador Sgt. Guiarone Júnior; 205/20, do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 206/20, do Vereador Ricardo Zampieri; 207/20, do Vereador Magno Zanellato; 

208/20, do Vereador Ricardo Zampieri; 209, 210/20, do Vereador Felipe Passos, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Dr. Zeca, Maurício Silva e Walter 

José de Souza - Valtão. Indicações nºs 1195 a 1201/20, do Vereador Celso Cieslak; 1202 a 1211/20, do Vereador 

Florenal Silva; 1212/20, do Vereador Paulo Balansin. Foi aprovada a solicitação verbal do Vereador Florenal 

Silva, para se ausentar a fim de participar de velório. Concluída a votação da Ordem do Dia, foi aberto espaço 

para manifestações no PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR GERALDO STOCCO: Comentou sobre os 

debates que tem feito na Casa em torno da questão da violência contra a  mulher, desde o início de seu mandato, 

vendo que suas ações acabam sendo limitadas, sendo uma das melhores atitudes a tomar, a realização de 

audiência pública, mas não consegue diante da pandemia. Vê que Ponta Grossa já possui contrato com 

publicidade, onde critica muito a que é gasta sem informação, como placas anunciando asfalto novo, não 

entendendo que seja utilização de recursos públicos de maneira adequada. Assim, está em contato com secretário 

da área junto a Prefeitura Municipal, no sentido de que parte dessa verba de publicidade seja destinada a defesa 

e combate à mulher. Disse que resta, como parlamentares, dar melhor destino a tais recursos à publicidade. 

Entende que se realizar campanha de conscientização e cuidados com a mulher aí sim a sociedade sai ganhando, 

esperando que seu pedido seja aceito, estando conversando também com a Delegada Cláudia Krügger da 

Delegacia da Mulher, a parabenizando pelo trabalho desenvolvido. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Para 

informar que está enviando Moção de Sugestão Legislativa ao gestor público de algo que comentou na Tribuna, 

em tempos de pandemia, o fato de ter que velar ente querido sem olhar o rosto. Nesse sentido, entende como 

solução ao invés de colocar o corpo envolto em um plástico preto, utilizar então material transparente e firme, 

permitindo a visualização, vedando a tampa do caixão com vidro ao invés de madeira. Acha que a cidade de 

Ponta Grossa poderia servir de exemplo em situação como essa. V EREADOR PIETRO ARNAUD: Para 

manifestar sua preocupação com notícia da renovação dos contratos, vendo que a Administração Municipal 

precisa ter um planejamento, vendo a dispensa da licitação que trata do Estar Digital, citando haver verificado 

no parecer jurídico de empresa que não sabia que a AMTT tinha serviço terceirizado, existindo dois pareceres 

no processo onde o primeiro levanta dúvidas do motivo pelo qual o objeto da licitação de 2.019 já não tinha sido 

feito em 2.017, ou seja, considera uma situação grave. Citou que a situação que envolve o Estar Digital é repleta 

de escândalos, exemplificando, indagando quantas vezes foram pintados números nos meios fios, demarcando 

vagas de estacionamento rotativo, não sabendo se pintaram duas ou três vezes, após gastarem dinheiro com 

pessoal trabalhando, chegaram a conclusão que teria que ser colocado em material diferente e quando instalaram, 

não precisava mais dos números em função do sistema de GPS que encontra as vagas, onde está solicitando 

auditoria na AMTT, diante de tantas outras situações que tem presenciado. VEREADOR GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA: Fazendo coro às palavras do Vereador Pietro Arnaud, disse que não podem em absoluto criar 

problema pessoal com ninguém, lembrando que teve discussão com a Vereadora Rose, onde pessoalmente não 

tem nada contra a mesma, tendo a honra e atitude de dar título de cidadão honorário a seu pai Sebastião Mendes, 

pelo respeito que nutria ao mesmo. Não se conforma com atitudes de pessoas na Casa, onde gostaria de convidar 

os vereadores a reaver um milhão, oitocentos e trinta e sete mil reais que deveriam ter sito gastos com a pandemia 

e foram destinados a pagar conta da Feira do Paraná e Efapi realizada ano passado, tendo auferido lucro para 

meia dúzia de empresários da cidade, onde autoridade policial, Ministério Público e esta Casa estão investigando. 

Pediu ajuda de todos, inclusive do Vereador Felipe Passos para que tais recursos sejam devolvidos para aplicar 

na saúde do Município, convidando o mesmo que se some aos demais pares em busca desse dinheiro. Dirigindo-

se ao Vereador Pietro Arnaud, assegurou que todas essas contas serão cobradas no futuro, estando fazendo a sua 

parte, a de denunciar. VEREADOR FELIPE PASSOS: Iniciou agradecendo ao Secretário de Infra Estrutura 

Sandro Alex pelo trabalho realizado em prol da construção de Viaduto sobre a PR 151, junto ao Governo Ratinho 
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Júnior, entre Castro e Castrolanda, tendo sido investido dezoito milhões de inicais, cujas obras iniciam esse mês, 

finalizado ano que vem, parabenizando-o, também pelo fato da doação,  ano passado, de um veículo zero 

quilômetro ao EMONÚCLEO, o qual irá atender doze municípios da região. Parabenizou Marcelo Rangel em 

vista do decreto contemplando todos os motoristas de vans escolares, tendo recebido seus representantes, citando 

que mais de trezentas famílias estão sendo atendidas através dos pontos que foram apresentados em reunião. Vê 

nos governos de Marcelo Rangel e Sandro Alex muitos avanços do que erros que acontecem em toda a gestão. 

Agradeceu ainda ao Governo do Estado pela doação de um furgão de vacina para a saúde, contemplando 

indicação que realizou a dois anos atrás, no valor de cento e trinta mil reais. Agradeceu a todas as pessoas que 

estão trazendo informações de uma possível situação em que dois vereadores desta Casa estão envolvidos em 

relação a Feira Verde, atrapalhando de certa forma, onde verá a possibilidade de solicitar a instauração da CEI 

DA FEIRA VERDE, principalmente para investigar esses parlamentares. Não havendo mais assuntos a tratar, o 

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

no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, estando 

também 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 três de junho de dois mil e vinte.   

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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