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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 24/06/2020 

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 AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

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 

Representante da PRF utiliza a Tribuna. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: parabenizou a todos pelas homenagens feitas, apontou sobre a chácara 

Santa Teresa e comentou sobre um dos maiores escândalos de Ponta Grossa, que é a concessão do Mercadão 

Municipal, sugerindo à Câmara uma abertura de investigação em relação a isso. Dispôs sobre a inexistência de 

caução no caso do Mercadão Municipal, que deveria ser apresentada até 90 dias, mas até agora nada, entre 

outras ilegalidades, e afirmou ainda que o Ministério Público e a Câmara têm obrigação de investigar essas 

situações. Declarou que o Prefeito Marcelo Rangel quando fala do Mercadão se desespera e destacou que a 

situação é muito pior do que parece. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: afirmou que o assunto mais falado é sobre a atitude do 

Prefeito Marcelo Rangel, que está abrindo as portas das nossas centrais de UTIs para Curitiba e região 

metropolitana, destacou que Curitiba está passando da bandeira laranja para a vermelha, que é o ápice do 

problema e deixou claro que, se fosse ele o Prefeito, não tomaria tal atitude. Ressaltou que os casos em Ponta 

Grossa estão aumentando e dispôs que o funcionamento do Hospital Regional ainda não é satisfatório, 

realçando que a equipe do Hospital, que atua na linha de frente na pandemia, é sensacional, além de todos os 
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outros profissionais do Estado. Alegou que abrir os leitos não parece uma atitude sensata, acreditando que isso 

é mais política, evidenciou que o Prefeito Marcelo Rangel quer resolver o problema da Prefeitura de Curitiba 

e observou que em Curitiba flexibilizaram muito, errando na estratégia e agora pedem socorro. Mencionou que 

tem muito receio do que pode acontecer, se chegarmos em um estado que cada vez mais se multipliquem os 

casos em Ponta Grossa e não teremos leitos para atender a demanda local. Informou que o Prefeito ofereceu 

vários leitos em Hospitais de Ponta Grossa, se questionou pelo fato de que se a cidade entrar em colapso, qual 

será a atitude do Prefeito e frisou acreditar que o Prefeito está brincando de roleta russa, pois essa medida é 

muito perigosa. Expôs que na capital do Estado se encontram a maioria dos recursos e eles não se prepararam 

adequadamente, ponderou que não podemos minimizar os problemas de Curitiba e comunicou que fará um 

ofício e espera a maioria das assinaturas dos vereadores em relação a isso. Declarou que Ponta Grossa atende 

toda a região dos Campos Gerias, enfatizando considerar inadmissível e inaceitável atender Curitiba e região 

metropolitana, registrou que não se trata de não atender os irmãos paranaenses que moram em Curitiba e região, 

mas sobre a lógica que devemos analisar e salientou ainda que isso não se trata de briga política, se trata de nós 

pensarmos em nossa cidade com responsabilidade. Pronunciou que não podemos abrir as portas e trazer mais 

infectados para nossa cidade, colocando ainda mais vulnerabilidade em nossos profissionais da saúde, relatou 

que haverá um colapso se isso acontecer e pontuou que devemos evitar e temos poder para isso. Abordou que 

iremos sobrecarregar nosso sistema local de saúde para agradar o Governador do Estado do Paraná e o Prefeito 

de Curitiba, garantiu que com o caos em Ponta Grossa não poderemos concertar isso e concluindo sua fala, 

apontou que devemos impedir que o Prefeito tome essa atitude. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: não se encontra em sessão. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: não se encontra em sessão. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR DR. MAGNO: comentou sobre a fala do Prefeito Marcelo Rangel, reiterando o que o Vereador 

George Luiz de Oliveira alegou e afirmou que compactua com o Prefeito, na questão de se pôr a disposição de 

resolver problemas, mesmo a opinião pública não sendo muito favorável. Declarou que não cabe muito ao 

Prefeito essa questão, é mais um ato político e informou que o Hospital Regional não é do município e sim do 

Estado do Paraná, destacando que os Hospitais são para atender vários municípios. Relatou sobre o aumento 

do número de casos de Covid-19, mencionou que os leitos são regulados pela central de leitos em Curitiba e 

abordou sobre a imunidade ao Covid-19. Pontuou sobre a contaminação comunitária, dispôs que estamos 

passando por uma pandemia e devemos criar soluções e não problemas, e ressaltou ainda que não atender 

pessoas não depende do Prefeito, mas sim do Estado. 

VEREADOR FLORENAL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: mostrou um vídeo, de alguns moradores do bairro de Olarias, sobre 

os absurdos que vem acontecendo em nossa cidade, em relação a cobrança equivocada de ar por água nas 

tubulações da Sanepar e solicitou à imprensa da Câmara para que encaminhe isso a outros meios de 

comunicação da cidade. Relatou que o vídeo mostra um hidrômetro, que ficou o dia todo sem água em casa e, 

quando abre a torneira, não cai nenhuma gota de água, mas com certeza virá na conta dessa pessoa o valor da 

água, alegando que com isso surge outro problema, o da caixa da água ficar suja. Mencionou as declarações da 

Sanepar que afirma que isso é o mínimo e destacou que isso vem acontecendo frequentemente, sendo isso algo 

inadmissível. Cedeu a palavra ao Vereador Florenal que o parabenizou pelo modo operante que ele colocou 

essa matéria na Câmara, declarou que tinha uma matéria igual a essa, mas falhou por ter apresentado seu projeto 

antes, que recebeu parecer contrário das comissões, e que era relacionado a obrigar a Sanepar a dar desconto 

de 30% na conta, pois já tinha constatado isso e evidenciou ainda que esse problema acontece em outros bairros 

também. O Vereador Eduardo Kalinoski comentou sobre os equipamentos que tiram o ar das tubulações. Cedeu 

a palavra ao Vereador Ricardo Zampieri que o parabenizou e abordou sobre um projeto que ele tem em 

relação ao equipamento que tira o ar das tubulações. O Vereador Eduardo Kalinoski comunicou sobre a questão 

da central de leitos, realçando seu posicionamento de que ceder espaço às pessoas de outras cidades não é 

competência do Prefeito, sendo isso um ato político só para dizer que está se solidarizando com a população 

do Estado, já que quem controla isso é a central de leitos do Governo do Estado do Paraná. Afirmou que o 
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Prefeito Marcelo Rangel fica pontuando sobre esse assunto, mas esquece das unidades de saúde dos bairros em 

Ponta Grossa, expôs a obra no bairro de Olarias, que está parada há mais de 2 anos, frisando que tem pessoas 

morando lá dentro e já houve roubos e enfatizou ainda que isso é o exemplo do descaso da coisa pública. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: mencionou que a população cobra o poder público para ver o que eles 

podem fazer e dispôs que se soma a luta sobre os postos de saúde do Vereador Eduardo Kalinoski, destacando 

que antes mesmo de ser vereador já cobrava isso. Declarou que é triste ver obras públicas paradas, mas as 

relacionadas a saúde dá vergonha, observou que falta fiscalização do poder público, por parte da Prefeitura e 

afirmou que o trabalho do vereador de fiscalizar é fundamental. Informou estar conversando com a Secretaria 

de Educação, comunicou que se não fosse a oposição da Câmara, no começo de 2017, a TV Educativa não 

estaria funcionando, porque o Prefeito Marcelo Rangel hoje se vangloria disso, mas em 2017 ele queria fecha-

la e ressaltou o quanto a TV Educativa leva conhecimento às pessoas da nossa cidade. Comentou sobre a  

educação financeira e salientou que se o poder público tivesse investido na educação financeira das pessoas, 

há 5 ou 8 anos atrás, quem sabe muitas pessoas poderiam hoje não estar sofrendo tanto, não culpando elas pelo 

que está acontecendo hoje, mas devemos pensar no futuro delas agora. Apontou sobre a linha de crédito que 

virá e abordou sobre seu projeto, que é em relação as pessoas poderem viver de maneira mais segura, pensando 

em seus futuros. Evidenciou que a Secretaria de Cultura fez um edital de emergência para apoiar artistas em 

nossa cidade e realçou que conversou com professores e secretários, para a possibilidade de abrir um edital 

para os profissionais de educação física, frisando que a Secretaria de Esportes possui verba para isso. Cedeu a 

palavra ao Vereador Dr. Magno que propôs à Câmara que traga o representante da ACIPG, para falar sobre 

dados da nossa economia, porque o que o Prefeito alega que estamos em crescimento, não condiz com a 

realidade. O Vereador Geraldo Stocco expôs que o Prefeito realmente publica esse tipo de coisa e não coloca 

a referência, ponderou que também conversa com empresários que relatam o contrário do que o Prefeito fala e 

registrou concordar com o Vereador Dr. Magno. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 24/06/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 110/2020: 

Introduz no Município de Ponta Grossa as diretrizes da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, nos 

termos da Lei Federal nº 13.784/2019. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 
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Projeto de Lei Ordinária nº 392/2019: 

Promove alterações na Lei nº 12.854, de 04/08/2017.  

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

Projeto de Lei Ordinária nº 54/2020: 

Denomina de ANTONIO SCHICOSKI  a Rua nº 09 do Loteamento Jardim Porto Feliz, bairro Contorno , nesta 

cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

Projeto de Lei Ordinária nº 67/2020: 

Denomina de Professora SÉLIA CAVALHEIRO DA SILVA a Rua “D”, do Loteamento Bairro Novo, Bairro 

Neves, nesta cidade. 

 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA: 19 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 104/2020: 

Altera a Lei Municipal nº 12.642, de 10/10/2016, conforme especifica. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 20 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER, manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei nº 43/17, de autoria do 

Vereador Paulo Balansin, que proíbe edificação de obras sobre terrenos oriundos de trechos ferroviários no 

Município de Ponta Grossa. 

 
RETIRADO PELO AUTOR – PROJETO ARQUIVADO 

_________________________________________________________________________ 

 

MOÇÕES 

 

Nº 257/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Sr Rafael Silva Carneiro, radialista, atualmente apresentador do Programa Som Nativo da Rádio Sant'ana 

de Ponta Grossa, levando cultura gaúcha aos ouvintes. 

 

Nº 258/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao 2º Sargento do 2º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, da cidade de 

Ponta Grossa, Hamilton Dias Ribeiro Sobrinho, pelo excelente trabalho de mapeamento das áreas vulneráveis 

a destelhamentos na cidade de Ponta Grossa, bem com os fatores que o contribuíram. 
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Nº 259/2020 do Vereador EZEQUIEL M. F. BUENO - PASTOR EZEQUIEL 

MOÇÃO DE APELO 

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

viabilize uma geladeira para o posto de saúde, Unidade de Saúde JOSÉ BUENO, no Boa Vista. 

 

Nº 260/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Para a página virtual "Em PG é assim", na pessoa de seu administrador, o publicitário Richard Eidam, pelo 

trabalho desenvolvido com o intuito de enaltecer o jeito de ser dos cidadãos de Ponta Grossa. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 4 

DANIEL MILLA: 1 

SARGENTO GUIARONE: 1 

PASTOR EZEQUIEL: 1 

PIETRO ARNAUD: 1 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1350/2020 do Vereador MAURICIO SILVA - indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que Sua Excelência determine 

aos órgãos competentes desta Municipalidade, providências no sentido de realizar operação tapa buracos na 

Rua Saul Moreira de Macedo no Jardim Alvorada, Cará-Cará. 

 

Nº 1351/2020 do Vereador MAURICIO SILVA - Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que Sua Excelência determine 

aos órgãos competentes desta Municipalidade, providências no sentido de realizar operação tapa buracos em 

toda a extensão da Rua João Pedro da Silva e da Rua Padre Denis Quilty - Jardim Paraíso. 

 

Nº 1352/2020 do Vereador MAURICIO SILVA - Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

Senhor Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que Sua Excelência determine 

aos órgãos competentes desta Municipalidade, providências no sentido de realizar operação tapa buracos na 

Avenida General Carlos Cavalcanti, desde a Rua Leopoldo Fróes até a rotatória em frente ao Campus da UEPG. 

 

Nº 1353/2020 do Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO - 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 realização de Operação Tapa Buracos na Rua Leocádio Corrêa, 

Oficinas, nesta cidade.  

 

Nº 1354/2020 do Vereador JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA - Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento em torno de toda a extensão do 

Lagoa Dourada e San Martin, nesta cidade. 
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Nº 1355/2020 do Vereador JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA - 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 implantação de Sinalizações Horizontais em todo o redor do 

Parque Monteiro Lobato, nesta cidade. 

 

Nº 1356/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO - Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, que realize limpeza do terreno localizado na Rua 

Chorão em frente ao número 210, Bairro Santa Paula, nesta cidade. 

 

Nº 1357/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência  na rua João Cecy Filho, 

Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1358/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência  na rua Professora Julia 

Carneiro Rosa, Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1359/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência  na rua Lauro Nadal, Neves, 

nesta cidade. 

 

Nº 1360/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência  na rua Haroldo Fernando 

Geber, Neves, nesta cidade. 

 

Nº 1361/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência  na rua João Jerônimo 

Simonetti, Neves, nesta cidade. 

 

Nº 1362/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO - Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem o reparo do poliedro na Rua 

Jabuticabeira esquina  com a Rua Caquizeiro, Bairro Santa Paula, nesta cidade. 

 

Nº 1363/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 
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Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência  na rua Alda Eberte, Neves, 

nesta cidade. 

 

Nº 1364/2020 do Vereador MAGNO ZANELLATO - DR. MAGNO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando a operação Tapa Buraco com urgência  na rua José Ferreira Menezes, 

Neves, nesta cidade. 

 

Nº 1365/2020 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 colocação de Sinalização Vertical e Horizontal e estudo para a viabilidade de 

Instalação de um Semáforo no cruzamento entre as Ruas Padre Arnaldo Jansen e Heladio Vidal Correia, rua 

de acesso ao Núcleo Pimentel. 

 

Nº 1366/2020 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 Patrolamento  e Cascalhamento  na Rua “A” (Final da Rua 

Luiz de Paula) no trecho sem pavimentação (Terra)  entre a Vila Odete e o Jardim Esplendore II, que vai de 

encontro com a Rua Jorge Jarski. 

 

Nº 1367/2020 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 Patrolamento  e Cascalhamento nos trechos não pavimentado 

das Rua Jacob Faintych,Rua Dr. Oscar de Paula Soares e Rua Luiz Trentin(trecho entre São Domingos Savio 

e Siqueira Campos),na Vila Odete. 

 

Nº 1368/2020 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 Flavio 

Faria Carneiro dede a  rua Henrique Ligeski  ate seu final, no Jardim Paraíso II. 

 

Nº 1369/2020 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 Maria 

Angela Caldas  entre as ruas Jose Favaro e a rua   Treze ,no Jardim Paraíso II. 

 

Nº 1370/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE - Indico à Mesa Executiva, nos termos do 

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

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

municipalidade, providências objetivando o conserto da galeria de águas pluviais localizada na Rua Domingos 

Ferreira Pinto, na altura do n.º 400, esquina com a Rua Maringá, na altura do n.º 840, Vila Isabel. 
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Nº 1371/2020 da Vereadora ROSELI A. MENDES - PROFª. ROSE - 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 notificação do proprietário para que realize a limpeza e corte de 

mato do terreno localizado na Rua Senador Pinheiro Machado, em frente ao n.º 824, Centro. 

 

Nº 1372/2020 do Vereador FELIPE PASSOS - 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 para 

Asfaltamento da via denominada Rua Itapetininga, na Vila Princesa, Uvaranas. 

 

Nº 1373/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD - Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel de Oliveira, para que determine aos departamentos competentes 

da Municipalidade a realização do conserto de um buraco localizado na Rua Toledo, próximo a travessia 

elevada,  localizada no bairro Chapada. 

 

Nº 1374/2020 do Vereador PIETRO ARNAUD - Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Rangel de Oliveira, para que determine aos departamentos competentes 

da Municipalidade a realização do conserto do fresado de asfalto localizado na Rua Victor Manoel Biagine, 

em frente ao CMEI Iracema Macedo da Silva,  bairro Chapada. 

 

Nº 1375/2020 do Vereador JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA - 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 operação Tapa-Buraco no cruzamento da Rua Coronel Dulcídio com a General 

Osório, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 26 

MAURÍCIO SILVA: 3 

VALTÃO: 1 

DR. ZECA: 3 

DANIEL MILLA: 2 

DR. MAGNO: 7 

FLORENAL: 5 

PROFESSORA ROSE: 2 

FELIPE PASSOS: 1 

PIETRO ARNAUD: 2 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 23 de junho de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: declarou apelar ao bom senso da Prefeitura, da Secretaria 

Municipal de Saúde e à figura do Prefeito Marcelo Rangel, de quem esperamos sempre uma postura firme e 

voltada aos interesses da cidade de Ponta Grossa. Afirmou que a mídia e publicidade feita pelo Prefeito foi o que 

mais o incomodou e pontuou sobre a fala do Vereador Dr. Magno, destacando que nesse caso é excepcionalidade 

e temos que atender uma cidade grande com uma estrutura que não é grande coisa. Ressaltou sobre a falta de 

equipamentos do Pronto Socorro, frisando que está na hora dele voltar lá e fiscalizar novamente. Dispôs que 

com todos os problemas o Prefeito sempre tira proveito, evidenciou que hoje o Pronto Socorro não está lotado, 

pois as pessoas estão com dores em casa, realçando que parou tudo e salientou ainda que o Prefeito está deixando 

como estava a saúde da cidade. Solicitou à câmara para que assinem um documento impedindo qualquer 

possibilidade da Prefeitura cometer o que ele considera uma insanidade, mencionando que é resolver um 

problema e criar outro, registrou que ele como Prefeito não tomaria essa atitude e enfatizou ser contra trazer 

pacientes de Curitiba e região metropolitana para cá, devendo a Secretaria de Saúde do Paraná encontrar outra 

solução. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: afirmou que todos os vereadores fazem seus trabalhos de fiscalização e 

ressaltou que é muito triste a situação do Mercadão Municipal. Informou que durante essa pandemia vem 

trabalhando para achar soluções para as pessoas do nosso município, declarou que em maio solicitou à Prefeitura 

uma linha de crédito, sem tanta burocracia, para que o maior número de pessoas possa aderir a isso e evidenciou 

que a minuta desse projeto está pronta, solicitando urgência em relação a esse projeto. Concluindo sua fala, 

comunicou que não podemos achar que tudo está bem e relaxarmos, devemos pedir para as pessoas se cuidarem 

usando máscaras e álcool em gel. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: ressaltou que precisamos ter muita atenção a respeito do assunto do 

Mercadão Municipal e informou que recebe ligações do ex secretário Paulo, frisando que ele pode vir à Câmara 

se tem coisas a tratar. Declarou que não vai retroceder de suas fiscalizações, afirmou que o ex secretário Paulo 

e o Prefeito Marcelo Rangel irão ser eternamente lembrados de entregarem patrimônio a uma empresa que não 

prestou o serviço e só fez confusão e evidenciou que civilmente já se pode responsabilizar o Prefeito e esse ex 

secretário. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=24/06

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL 

E VINTE. (XVII LEGISLATURA) 

                  Aos vinte e quatro 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 Vereadores Dr. Zeca, Rudolf Polaco 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 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 cedido espaço para entrega de moções: Primeiramente utilizou da 

palavra o Vereador Pastor Ezequiel Bueno, para cumprimentar aos colaboradores do CAPS-AD, tendo 

homenageado aos membros representantes da Polícia Rodoviária Federal, pelo excelente trabalho prestado, em 

nome de seu companheiro de viatura, Aurélio. Ressaltou os trabalho dos profissionais do CAPS-AD, fazendo 

menção ao aumento da drogatina na cidade, lembrando haver ligado para a Secretaria de Saúde no sentido de 

baixar a idade, a fim de que os jovens possam freqüentar as igrejas. Somaram em aparte à sua manifestação os 

Vereadores Divo e Geraldo Stocco, o cumprimentando pela apresentação das homenagens aos profissionais do 

CAPS-AD. Em seguia os homenageados foram convidados a se colocar ao lado da Mesa dos Trabalhos, 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=24/06/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=24/06/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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recebendo as moções de aplauso nºs 232 a 246/20, das mãos do autor, acompanhado do Senhor Presidente. Em 

seguida utilizou da palavra o Vereador Sgt. Guiarone Júnior, autor da Moção de Aplauso nº 227/20, dirigida ao 

Senhor Marcos Ferreira Bastos, trabalhador voluntário, o qual fotografa pacientes em tratamento oncológico, 

proprietário do site Eventos/PG, juntamente com Rosa das Primaveras, atuando de forma fantástica com 

pacientes de câncer que acabam perdendo o cabelo no tratamento, levantando a auto estima em seu estúdio. O 

homenageado foi convidado a receber, defronte às bandeiras a referida moção das mãos do autor, acompanhado 

do Senhor Presidente, Vereador Daniel Milla. Seguindo, foi procedida a entrega de moção de aplauso, de autoria 

do Vereador Florenal Silva, à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Ponta Grossa, pelo excelente trabalho 

realizado na apreensão recorde de drogas entre 2019 até a presente data. O autor da proposição utilizou da palavra 

para registrar seus agradecimentos, somando ainda às suas palavras, o Senhor Presidente, Vereador Daniel Milla 

Fraccaro. Posteriormente foi convidado a receber a homenagem em nome da Delegacia da Polícia Rodoviária 

Federal, representando seus integrantes presentes, o Inspetor Aurélio Santos, o qual em seguida utilizou da 

Tribuna para fazer relato dos trabalhos prestados em prol do Município.  Retomados os trabalhos da presente 

sessão, foi procedida, pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a 

Mesa, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Of. nº 1054/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 181/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1055/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 124/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1056/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 128/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1057/20-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 137/20, de autoria da Comissão Especial de Investigação. Of. nº 1058/20-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 178/20, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, consoante informações prestadas 

pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. Of. nº 1060/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

179/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1061/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 158/20, 

de autoria do Vereador Pietro Arnaud. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 136/20, institui a 

Semana Municipal da Justiça Restaurativa. Projeto de Lei nº 135/20, institui o "Programa Maria da Penha vai à 

Escola" e Campanha Agosto Lilás. Projeto de Lei nº 137/20, institui o programa de incentivo a instalação de 

Poços Artesianos Comunitários na área rural do Município de Ponta Grossa. Projeto de Lei nº 138/20, dispõe 

sobre a implantação das técnicas de Justiça Restaurativa na resolução dos conflitos ocorridos no ambiente escolar 

da rede pública municipal de Ponta Grossa. DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO - Projeto de Lei nº 

139/20, denomina de Doutor DAVI ALESSANDRO DONHA ARTERO, a Rua G do Loteamento Jardim das 

Flores, Bairron Neves, nesta cidade. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 140/20, dispõe 

sobre a obrigatoriedade de publicação no site oficial e portal da transparência da prefeitura, as informações sobre 

a aplicação de recursos derivados de multas de trânsito no âmbito do Município de Ponta Grossa e dá outras 

providências. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Projeto de Lei nº 141/20, denomina de RUTH 

TOZETTO a Rua 4, do REsidencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade. DO VEREADOR 

DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 142/20, denomina de ANTONIO FERNANDEWS 

CORREIA NETO a Rua situada na Vila Tavares, no trecho compreendido entre a estrada Eduardo Burgardt, a 

210 metros da Rua Augusto Kanask, até o seu fim. DOS VEREADORES RUDOLF POLACO E DR. ZECA - 

Requerimento, solicitando para que sejam justificadas suas ausências na presente sessão (24/06/2020), por 

estarem em uma reunião parlamentar no Comitê Central - Deputado Estadual Fernando Francischini. Colocado 

o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Também foi colocado em discussão e votação, tendo sido 

aprovado o Requerimento nº 197/20, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão, solicitando para que 

seja justificada a sua ausência na presente sessão (24/06/2020), por motivos de procedimento médico 

previamente agendado. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 261/20, Dirigida ao 

Padre Claudemir Nascimento Leal, cidadão honorário de Ponta Grossa, pelos seus 26 anos de dedicação a 

população pontagrossense levando palavras de fé, conforto e motivação a todos. Nesse momento difícil que 

passamos com a pandemia mundial, são pessoas como o Padre Claudemir que ajudam alentar a população. DO 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Moção de Aplauso nº 262/20, Dirigida a “UTFPR - 

Universidade tecnológica Federal do Paraná, campus de Ponta Grossa”, pelos relevantes serviços prestados a 

nossa população, em especial na área da educação, fato este que o faz, admiração e apreço do Poder Legislativo 

Municipal. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Moção de Aplauso nº 263/20, Dirigido ao Carlos 
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Ricardo Vettorazzi, Policial Rodoviário Federal. Moção de Aplauso nº 264/20, Dirigido ao Denis Everton 

Kogitski, Policial Rodoviário Federal. Moção de Aplauso nº 265/20, Dirigido ao Héris Rosa, Policial Rodoviário 

Federal. Moção de Aplauso nº 266/20, Dirigido ao Luiz Carlos Kachuba, Policial Rodoviário Federal. Moção de 

Aplauso nº 267/20, Dirigido ao Ricardo Bittencourt de Bessa, Policial Rodoviário Federal. Finda a leitura do 

Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR PIETRO ARNAUD: 

Registrou os parabéns pelas homenagens prestadas na presente sessão, através de moções aos colaboradores do 

CAPS-AD, Delegacia da Polícia Rodoviária Federal e Fotógrafo Marcos Bastos. Comentou notícia recebida 

através de seu gabinete e meio de comunicação, onde está investigando a derrubada de árvores na Chácara Santa 

Tereza. Comentou sobre mais um assunto que considera escandaloso para a cidade, a concessão do Mercado 

Municipal Prefeito José Hoffmann, onde estará sugerindo a abertura de Comissão Especial de Invetigação, e 

encaminhará à Promotoria do Ministério Público do Estado do Paraná, lembrando que no seu primeiro mandato, 

esteve presente nesta Casa o então Secretário Carbonar, ressaltando ser o melhor contrato do mundo, tendo sido 

aprovada a lei e apenas uma empresa se interessou no Edital, chamada Tecla Engenharia Ltda, quando em agosto 

de 2.017 foi assinado contrato e ordem de serviço para reforma, remodelação e obras complementares de 

adequação, assinado pelo Prefeito Marcelo Rangel e pelo ex-secretário de Indústria e Comércio Paulo Carbonar 

que após acabou se desligando dos quadros do município, dizendo que iria trabalhar na empresa Madero. Citou 

o contrato 443/17, resultado da concorrência pública nº 04/17, dizendo que o maior escândalo que traz nesta 

oportunidade, a inexistência de caução como garantia para cobrir o ressarcimento de custas e despesas incorridas 

pelo Município, citando que até a presente data não existiu tal garantia. Lembrou que a caução deveria ter sido 

depositada no máximo em noventa dias, a qual foi prorrogada, ocorrendo demolição das antigas instalações pela 

Empresa Tecla, autorizada por Paulo Carbonar e Prefeito Municipal, estando o representante da empresa em 

questão, Siqueira respondendo duas ações civis públicas em outra cidades, onde estará investigando, dizendo 

que o Ministério Público e esta Casa tem responsabilidade de também investigar, falando da necessidade da 

convocação de ambos para comparecer à esta Casa para prestar esclarecimentos. Em função do recebimento de 

informações incompletas por parte do Poder Executivo, solicitou providências do Senhor Presidente, entendendo 

ainda que deva ser investigado pelo Ministério Público. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para 

discorrer sobre as declarações e atitudes tomadas pelo Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel, abrindo as 

portas das centrais de UTIS, através do Hospital Regional, Pronto Socorro, Bom Jesus, Santa Casa e Unimed 

para Curitiba e região metropolitana a fim de receber pacientes infectados com a covid-19, dizendo que se fosse 

o mandatário municipal não tomaria tal atitude em função de estar se multiplicando os casos na cidade, onde não 

podem em momento algum levar em consideração, lembrando que já atendem cidades da região dos Campos 

Gerais. Acredita que as ações do Senhor Prefeito Municipal é mais política que sensata, onde deseja resolver 

problema que é do Governo do Estado e principalmente da Prefeitura Municipal de Curitiba, através do Prefeito 

Municipal Rafael Greca de Macedo, os quais erraram na estratégia tomada e agora tem que pedir socorro, 

considerando muito perigosa a medida, entendendo que deveria ser ao contrário, até porque a grande 

concentração de recursos na área de saúde está na capital do Estado. Estará elaborando ofício, esperando poder 

contar com assinatura de todos os demais pares, rechaçando a possibilidade dessa abertura da forma ampla que 

o prefeito divulgou em suas redes sociais e sua emissora de rádio. O Vereador Pietro Arnaud, em questão de 

ordem alegou nesta oportunidade estar recebendo incessantes ligações do Ex-Secretário Municipal Paulo 

Carbonar, entendendo que se tem algo a falar pode ser convidado a se pronunciar perante os demais pares, pois 

só fala com o mesmo se for através de documento. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Comentou a 

manifestação do Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel e de seu antecessor da Tribuna, quando disse que 

iria fazer o julgamento a respeito do assunto, onde compactua na questão de se colocar à disposição para tentar 

resolver problema da envergadura com os demais municípios do Paraná, muito embora a opinião pública por 

estar amedrontada com o problema não ser muito favorável, dizendo que tal questão acaba sendo ato político do 

que realmente de protocolo e cronograma, afirmando que o Hospital Regional pertence à administração do 

Estado do Paraná, não tendo ingerência do mandatário municipal, estando para receber casos de todos os outros 

municípios, assim que precise. Ressaltou que vem de meses observando a preocupação em termos de ocupação 

de vagas de UTIs nos hospitais locais, não se concretizando, apesar de ter sido aumentado exponencialmente 

nesse último mês, principalmente nas duas últimas semanas, o número de casos de pacientes infectados, quando 
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começou a haver testagem, onde as pessoas ficam mais preocupadas, aparecendo números mais impactantes para 

a sociedade. Outro assunto, para comentar quanto a atualização com relação às notícias, citando grande 

pesquisador inglês, sério candidato a receber prêmio nobel, o qual tem indicado, nos modelos de epidemia, que 

todos erraram ao assumir que pessoas não teriam imunidade com relação ao coronavirus, na população mundial 

parecer ter em torno de sessenta a oitenta por cento das pessoas que contam com imunidade própria, lembrando 

que há dez anos ocorreram epidemias mais brandas como gripe aviária e gripe bovina e esses também são sars 

cov e o organismo cria resistência à esses tipos de vírus dando muitas vezes imunidade cruzada em relação ao 

Covid-19, porém até o momento isso não foi considerado. Nesse sentido, afirmou que com base na exposição 

do cientista, justifica muito não estar acontecendo infecção muito mais impactante no planeta. VEREADOR 

EDUARDO KALINOSKI: Divulgou vídeo de moradores da região de Olarias, com relação à cobrança 

equivocada de ar por água nas tubulações da SANEPAR, mostrando hidrômetro girando sua numeração ao ser 

acionada a torneira, sem constatar a saída de água, quando o abastecimento é normalizado após haver corte para 

realização de obras ou outros serviços. Ressaltou ainda que depois de passar determinado tempo, surge outro 

problema, onde a terra que entra na tubulação, após a realização de obras e são depositadas nas caixas de água, 

tendo que ser jogada fora por estar contaminada. Disse que a alegação da SANEPAR é o mínimo que acontece 

não devendo ser considerado como grande débito na conta, porém vem ocorrendo freqüentemente nas regiões 

de Olarias, Coronel Cláudio e outras da cidade, onde passa e entra governo e a primeira coisa que se fala é com 

relação a renovação do contrato, persistindo tal situação. Em aparte se manifestaram os Vereadores Florenal 

Silva, parabenizando pelo modo operante em que colocou a matéria, lembrando de projeto que apresentou na 

Casa, tendo recebido parecer contrário nas comissões competentes, e arquivado, exatamente obrigando a 

SANEPAR a dar desconto de trinta por cento na fatura, por haver constatado exatamente o que o vereador 

divulgou. Ricardo Zampieri, dizendo que o vídeo é esclarecedor, solicitando que guarde para ser utilizado como 

exemplo da situação que acontece na cidade, fazendo menção a projeto que tem protocolado desde o ano de 

2.017/2.018 justamente para serem colocados eliminadores de ar dentro dos hidrômetros que antes acontecia em 

Ponta Grossa e depois a empresa retirou, solicitando apoio e atenção dos Senhores Vereadores, dizendo que irá 

ser briga grande principalmente com a empresa e lob que virá acima desse assunto. Seguindo, Eduardo comentou 

sobre a Central de Leitos, reforçando sua opinião acreditando que ceder espaço para pessoas de outras cidades 

ao Hospital Regional não é competência do Prefeito de Ponta Grossa, considerando ser mais um ato político, 

para dizer que está se solidarizando com a população do Estado, sendo que quem controla isso é a Central de 

Leitos do Governo do Paraná, muito bem exemplificado pelo Vr. Dr. Magno. Chamou atenção, dizendo que não 

adianta o prefeito Marcelo Rangel vir a público dizendo que irá acolher pacientes de outros municípios, fazendo 

cortesia com chapéu alheio e esquecendo de resolver problemas da Unidade de Saúde da Família do Bairro de 

Olarias, a qual faz cinco anos que está em caráter precário, em barracão totalmente insalubre, cuja dependência 

vem servindo para pessoas dormirem em seu interior, já tendo sido roubada a tubulação e fiação, localizada aos 

fundos do Mercado Muffato, ressaltando que antecede dois anos da covid-19. Nesse sentido, apelou novamente 

ao Deputado Hussein Bakri, para tentar resolver esse tipo de situação. VEREADOR GERALDO STOCCO: 

Solidarizou-se com Eduardo Kalinoski, com relação à Unidade de Saúde do Bairro de Olarias, lembrando que 

em 2.016 o posto de saúde da Vila Hilgemberg estava parado, ocasião em que foi cobrada da administração 

municipal. Vê tantas coisas acontecendo, muitas vezes por erros de empresa que faliu, porém citou que falta 

fiscalização por parte da Prefeitura Municipal. Somado a isso, considera fundamental. Apresentou duas idéias 

para a cidade, a começar, onde está conversando com a Secretaria de Educação, já que estão acontecendo aulas 

através dos CMEIs e pela TV Educativa nas casas das pessoas da cidade, voltou a falar que se não fosse a 

oposição desta Casa, nos primeiros meses de 2.017, essa emissora de TV não estaria funcionando onde o Prefeito 

Municipal queria fechar a mesma na cidade e vários vereadores não deixaram, tendo votado contrariamente ao 

projeto em questão. Protocolou projeto de lei relacionado à educação financeira para as famílias da cidade, 

dizendo quiçá se o governo municipal tivesse aplicando a cinco, oito anos, não estariam sofrendo tanto quanto 

estão hoje. Ressaltou pessoas impedidas de trabalhar, porém tem que pensar no futuro das mesmas, entendendo 

que se deva criar uma linha de crédito que virá para esta Casa para ser votada, onde solicitou a sua aprovação no 

mesmo dia, em duas sessões, por considerar urgente. Irá conversar com a Secretária de Educação para que a 

partir de agosto possam ter educação financeira para as famílias, através da TV Educativa. Finalizou comentando 
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sobre edital de emergência da Secretaria de Cultura, para apoiar artistas e grupos da cidade. Analisando isso, 

disse ter conversado com professores e vice-diretor do Colégio Estadual Presidente Kennedy, Professor 

Alexandre, indo até a Secretaria de Esportes, conversar com o Secretário Marcos Macedo, sobre a possibilidade 

de abrir edital de emergência para a educação física, profissionais como professores, estagiários, considerando 

nesse momento ser um setor afetado, sendo que a Secretaria de Esportes possui verba própria, condições de fazer 

esse edital e contratar pessoas em meio à pandemia. Em aparte, o Vereador Magno Zanellato propôs trazer o 

representante da ACIPG para apresentar dados da economia local, dizendo que as manifestações do prefeito que 

a cidade está em crescimento não condiz com a realidade, lembrando ainda que participa de câmara técnica de 

comércio e serviços da cidade e vê manifestações que está experimentando período de desemprego, lojas 

fechando, rendimento caindo assustadoramente, não sendo diferente aos demais municípios do Paraná. Finda a 

Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 110/20 (Poder Executivo), introduz no Município de Ponta Grossa as 

diretrizes da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, nos termos da Lei Federal nº 13.784/19: 

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, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, 

Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca, Rudolf Polaco e Walter José de 

Souza - Valtão. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 392/19 (Vereador Geraldo Stocco), 

promove alterações na Lei nº 12.854, de 04/08/2017: 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, 

Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Sebastião 

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

Dr. Zeca, Rudolf Polaco e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 54/20 (Vereador Rogério 

Mioduski), denomina de ANTONIO SCHICOSKI a Rua nº 09 do Loteamento Jardim Porto Feliz, bairro 

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

Dr. Zeca, Rudolf Polaco e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 67/20 (Vereadora Professora 

Rose), denomina de Professora SÉLIA CAVALHEIRO DA SILVA a Rua "D", do Loteamento Bairro Novo, 

Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Dr. Zeca, Rudolf Polaco e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 104/20 (Poder 

Executivo), altera a Lei Municipal nº 12.642, de 10/10/2016, conforme especifica: 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, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, 

Professora Rose, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo. Ficam registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Dr. Zeca, Rudolf Polaco e Walter José de Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - PARECER, DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, manifestando-se 

contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei nº 43/17, de autoria do Vereador Paulo Balansin, que proíbe 

edificação de obras sobre terrenos oriundos de trecho ferroviários no Município de Ponta Grossa: Foi colocado 

em discussão e votação pedido verbal do autor, no sentido de ser retirado o Projeto de Lei nº 43/17 para 

arquivamento, tendo sido aprovado pelos demais pares. AINDA EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 257/20, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 258/20, do Vereador Sgt. Guiarone 

Júnior; 259/20, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 260/20, do Vereador Pietro Arnaud e Indicações nºs 1350, 

1351, 1352/20, do Vereador Maurício Silva; 1353/20, do Vereador Walter José de Souza - Valtão; 1354, 1355, 

1375/20, do Vereador Dr. Zeca; 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362/20, do Vereador Daniel Milla 

Fraccaro; 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1363, 1364/20, do Vereador Magno Zanellato; 1365, 1366, 1367, 1368, 

1369/20, do Vereador Florenal Silva;  1370, 1371/20, da Vereadora Professora Rose; 1372/20, do Vereador 

Felipe Passos; 1373, 1374/20, do Vereador Pietro Arnaud. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Vereador 

Ricardo Zampieri, em questão de ordem, solicitou a colocação na Ordem do Dia da próxima sessão, do Projeto 
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de Lei nº 301/19, que dispõe sobre a realização de audiências públicas da SANEPAR em Ponta Grossa, também 

para convidar aos demais pares para participar das oitivas do Estar Digital, nesta quinta-feira, a partir das treze 

e trinta horas, onde três servidores estarão prestando informações à CPI. O Senhor Presidente informou que iria 

verificar junto ao Departamento do Processo Legislativo, da possibilidade de inclusão do Projeto de Lei nº 

301/19 na próxima sessão. Abertas as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, se manifestaram: 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, para apelar ao bom senso da Prefeitura Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, na figura do Prefeito Municipal, quanto a manifestação deste em colocar à 

disposição do governo do estado e da prefeitura de Curitiba os leitos de UTIs do Município para receber pacientes 

da covid-19, apesar da manifestação do Vereador Magno Zanellato, de que se trata de um sistema, dizendo ser 

uma excepcionalidade, por se tratar de pandemia, onde além da cidade de grande porte, existe ainda toda uma 

região para se atender com a estrutura existente. Disse ainda que o Senhor Prefeito Municipal hoje, na questão 

de saúde pública não está precisando fazer trabalho, mantendo do jeito que estava e agora com a pandemia se 

concentra tudo, esquecendo que as pessoas morrem de outras enfermidades, lhe causando certa preocupação. 

Apelou a casa para assinar conjuntamente documento que rechaça toda e qualquer possibilidade da prefeitura 

cometer o que considera como insanidade. VEREADOR GERALDO STOCCO: Somou-se ao Vereador Pietro 

Arnaud, quando a fiscalização em torno da derrubada das instalações do Mercado Municipal, parabenizando ao 

mesmo pelo empenho e dedicação. Tem tentado trabalhar no sentido de encontrar soluções, diante a pandemia 

em prol de trabalhadores e trabalhadoras do Município, lembrando que em início de maio solicitou à prefeitura 

a abertura de linha de crédito municipal, com menos burocracia, contemplando empresário ou empresária que se 

encontram negativados, juntamente com a Fomento Paraná, porém com promessa que seja menos burocrática 

para que o maior número de pessoas possam aderir, tendo levado muitos munícipes à Prefeitura, não sabendo o 

que fazer para tentar auxiliá-los. Disse haver recebido notícia de que minuta de projeto está pronto nesse sentido, 

clamando ao Presidente para que solicite ao Prefeito e Procuradores a adoção de urgência na matéria, enviando 

na quinta-feira para que no mais tardar na próxima quarta-feira possa ser aprovado nesta Casa em duas 

discussões, dando condições o quanto antes para que setores que se encontram fechados voltem a trabalhar. 

Registrou por fim a necessidade das pessoas continuarem se cuidando onde umas devem dar exemplo às outras 

quanto às determinações, principalmente no sentido de higienizar as mãos e alimentos. VEREADOR PIETRO 

ARNAUD: Falou pela Bancada de Oposição na Casa, dizendo que precisam ter atenção a respeito do assunto 

relacionado ao Mercado Municipal, onde conversando com colegas, chegaram a conclusão que o ex-secretário 

Paulo Carbonar e prefeito municipal tombaram um patrimônio histórico da cidade, não tendo sobrado nada, 

eventualmente existindo uma máquina fazendo de conta que a obra está sendo realizada. Citou que concederam 

prazos, não exigiram caução, considerando um escândalo sem precedentes. Novamente registrou, alegando que 

estava recebendo ligação incessante do ex-secretário Paulo Carbonar, entendendo que se o mesmo tem algo a 

falar, poderá vir até esta Casa, solicitando registro em Ata, dizendo que não irá retroceder de suas investigações 

e o que o Prefeito Marcelo Rangel, junto com o ex-secretário Paulo Carbonar fizeram para a cidade irá ser 

eternamente lembrado como "pessoas que entregaram o patrimônio para uma empresa que não prestou serviço 

só fez confusão". Não tem dúvidas que civilmente pode ser responsabilizado o prefeito Marcelo Rangel e o ex-

secretário Paulo Carbonar. Disse ainda que se fizesse parte do Ministério Público, entraria com ação cível pública 

e pediria imediatamente o bloqueio dos bens dele só com o que tem de informações. Entende ser necessário que 

o Ministério Público investigue também eventualmente qualquer outra irregularidade que possa ter o conteúdo 

criminal, dizendo existir empregados do Senhor Siqueira falando por aí, inclusive na Rádio CBN sobre algumas 

coisas que lhe chamaram bastante atenção. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando a próxima para o dia vinte e nove do mês em curso, segunda-feira, 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 vinte e quatro de junho de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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