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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 29/06/2020 

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   

DR. MAGNO   

MAURÍCIO SILVA   

PAULO BALANSIN   

PIETRO   

RICARDO ZAMPIERI   

PROFESSORA ROSE   

RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   

VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: comentou sobre a alteração que a Câmara fez em relação ao zoneamento 

de uma área industrial, às proximidades do aeroporto de Ponta Grossa, isso a pedido do Prefeito Marcelo 

Rangel. Dispôs sobre as casas perto dos aeroportos e indústrias, apontou sobre sua fiscalização em relação a 

isso e declarou que a ACIPG e outras se manifestaram contrárias a esse zoneamento. Ressaltou que é um 

zoneamento de uma área gigantesca, afirmou que a população deve ser ouvida, coisa que ainda não aconteceu 

e pontuou sobre o aeroporto, destacando que o Prefeito iria encaminhar um projeto de lei referido a proteção 

do aeroporto, mas até agora não mandou. Solicitou o apoio dos vereadores para derrubar essa alteração de 

zoneamento e frisou sobre a imoralidade desse projeto de lei do Prefeito. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: se dirigiu as famílias cristãs e de bens da cidade, e das 

pessoas que pensam no bem do futuro de Ponta Grossa, para pontuar sobre a tentativa de impedir uma obra que 

infelizmente acabou saindo, destacou que essa obra vai causar um grande transtorno às pessoas e gerar mortes, 

e informou ainda que foi até o local e viu pronta a obra, realçando que ficou pior do que ele imaginava. 

Comentou sobre sua live que fez em relação a isso, alegou que hoje o Prefeito Marcelo Rangel amanheceu 

revoltado e declarou que está investigando tudo isso. Mencionou que quem chamou a atenção dele para esse 
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problema foi o Vereador Pietro Arnaud, evidenciou que tudo isso é em relação a obra feita na ligação do bairro 

Santa Teresa ao Gralha Azul e afirmou que nós não podemos aceitar certas cosias, ressaltando que aquelas 

sucessivas curvas foram feitas para desviar o trânsito de uma propriedade. Cedeu a palavra ao Vereador 

Eduardo Kalinoski que enfatizou ter visto alguns vídeos dessa obra, ponderou que não entendeu a curva que 

fizeram, relatou sobre quando trabalhava na Autarquia de Trânsito e expôs que acha importante tudo isso, mas 

não entendeu a curva. O Vereador George Luiz de Oliveira frisou que essa obra é criminosa e eles devem 

proibir ela de ser inaugurada. 

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: declinou o uso da palavra. 

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: agradeceu o Deputado Plauto por ter encaminhado três viaturas 

ao corpo de bombeiros, destacando que nossa cidade está muito carente de equipamentos. Declarou que as 

situações que o Vereador Pietro Arnaud traz são muito sérias e comentou sobre a situação do aterro de Ponta 

Grossa. Cedeu a palavra ao Vereador Celso Cieslak que relatou sobre a situação dos aviões e do aterro 

sanitário de Ponta Grossa. O Vereador Sargento Guiarone abordou sobre os empreendimentos que estão saindo 

em Ponta Grossa. Cedeu a palavra ao Vereador Pietro Arnaud que ressaltou sobre o projeto no bairro Gralha 

Azul com o Santa Teresa. O Vereador Sargento Guiarone concluindo sua fala, comunicou que é vergonhoso 

os ofícios que mandam à Prefeitura e eles não respondem, ou respondem pela metade. 

VEREADOR FLORENAL: afirmou que o papel da Casa de Leis é defender a geração de empregos, 

parabenizou o Prefeito Marcelo Rangel pelo toque de recolher, informando que viu o reflexo disso e é muito 

bom, e declarou ainda que é prejudicado por fechar seu estabelecimento às 23:00h, mas ele pensa na cidade de 

Ponta Grossa e acredita que estamos no caminho certo. Comentou sobre o empreendimento que está saindo no 

bairro Uvaranas, realçando que torce para que mais empreendimentos vão para lá e gerem empregos, observou 

que as vítimas dessa pandemia são as mais necessitadas e dispôs que a construção civil gera empregos, frisando 

sobre a construção de área de lazer em certa região da nossa cidade. Salientou ser contra a mão única da Carlos 

Cavalcanti, ressaltando que os empresários de lá também são, pontuou sobre o posto de saúde da Vila 

Francelina, que está sem médico e alegou que não é só o Covid-19 que atinge as pessoas, há muitas outras 

doenças. Relatou sobre a construção da curva e mencionou que conversou com os moradores, expondo que 

eles estão felizes. Propôs que na curva podem ser feitas lombadas e sinalizações, enfatizou que aquela região 

precisava daquilo e registrou que o buraco na rua não tem nada a ver com essa pandemia, destacando que eles 

devem continuar sendo arrumados. 

VEREADOR DR. MAGNO: comentou sobre o retorno de atendimento médico nas unidades de saúde do 

nosso município, declarou que sabemos que Ponta Grossa tem recebido recursos extras para ajudar na saúde e 

se questionou se não seria possível retornar esses atendimentos médicos, já que há recurso e tem espaços para 

as pessoas não aglomerarem. Afirmou que tem dó da população de Ponta Grossa e salientou sobre consultas 

com intervalos ou toldos do lado de fora. Cedeu a palavra ao Vereador Felipe Passos que mencionou se não 

poderiam fazer uma moção em relação a isso. O Vereador Dr. Magno ponderou sobre sua moção, que era 

relacionada aos velórios e caixões, para que pudessem ver o falecido e realçou que não foi feito nada. Observou 

que o pico parece nunca chegar ao Brasil e registrou que é contra o toque de recolher. Cedeu a palavra ao 

Vereador Eduardo Kalinoski que pronunciou que só vai acabar a pandemia no Brasil, quando acabar o 

período de calamidade pública e os governadores não puderem mais utilizar esses benefícios. O Vereador Dr. 

Magno expôs que muitos municípios vêm sendo beneficiados com esses recursos e evidenciou sobre uma live 

feitas por vários profissionais da saúde, onde eles falam que o uso de cloroquina e outros medicamentos são 

eficazes. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: informou que recebeu duas denúncias em relação a saúde e se 

questionou o porquê das unidades de saúde estarem tratando os pacientes de forma diferente agora. Cedeu a 

palavra ao Vereador Sebastião Marinardes que comunicou sobre a emenda feita pelo Deputado Plauto, em 

relação ao corpo de bombeiros e agradeceu ao Deputado Plauto e também ao Governador Ratinho. O Vereador 

Jorge da Farmácia pontuou sobre a secretária Ângela, que tem viajado bastante, se questionando em saber 

quanto seria a diária de uma secretária para viagens e ressaltou sobre ela não pagar as diárias para as pessoas 

trabalharem em unidades de saúde, em distritos próximos de Ponta Grossa, que custam 27 reais. Afirmou que 
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fará um requerimento para saber sobre essas diárias e declarou que ela tem que pagar porque esse dinheiro vem 

do Governo. 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 29/06/2020   -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 119/2020: 

Altera a legislação municipal para atribuir à Secretaria Municipal de meio Ambiente a competência para 

supervisionar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Município, e dá 

outras providências. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável à aprovação, com voto em separado contrário do Vereador  

                                              Geraldo Stocco 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CAPICTMA   - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

DO PODER EXECUTIVO 

VETO PARCIAL à Lei nº 13.708, que altera a Lei nº 12.071, de 13/02/2015. (Inciso IX do Art. 2º) 

 

PARECER:  CLJR    - Pela admissibilidade do Veto Parcial 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 18 FAVORÁVEIS – 5 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (APROVADO – MANTIDO VETO PARCIAL) 

_________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 184/2019: 

Altera a Lei nº 4.712, de 27/04/1992, conforme especifica. 

 

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

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

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

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 444/2019: 

Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Desembargador AMARILDO CARLOS DE 

LIMA. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 63/2020: 

Altera a Lei nº 13.123, de 12/04/2018. 

 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

                         COSPTTMUA   - Favorável 

                         CECE    - Favorável 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 23 FAVORÁVEIS – 0 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

Projeto de Lei Ordinária nº 85/2020: 

Denomina de MARIA DALVA FIDELIS a Rua C do Loteamento Bairro Novo, Bairro Neves, 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: 22 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 93/19, de autoria do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno, que declara como Patrimônio Imaterial do Município de Ponta Grossa, a 

Escola Bíblica Dominical, das igrejas de confissão cristã estabelecidas em Ponta Grossa. 

 
VOTAÇÃO NOMINAL: 12 FAVORÁVEIS – 11 CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES (APROVADO) 

_________________________________________________________________________             

 

MOÇÕES 
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Nº 261/2020 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 262/2020 do Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 263/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigido ao Carlos Ricardo Vettorazzi, Policial Rodoviário Federal. 

 

Nº 264/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigido ao Denis Everton Kogitski, Policial Rodoviário Federal. 

 

Nº 265/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigido ao Héris Rosa, Policial Rodoviário Federal. 

 

Nº 266/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigido ao Luiz Carlos Kachuba, Policial Rodoviário Federal. 

 

Nº 267/2020 do Vereador GUIARONE DE PAULA JR. - SGT. GUIARONE 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigido ao Ricardo Bittencourt de Bessa, Policial Rodoviário Federal. 

 
MOÇÕES APROVADAS – 7 

GERALDO STOCCO: 1 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 1 

SARGENTO GUIARONE: 5 

 

 

INDICAÇÕES 

 

Nº 1376/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a instalação de mão Inglesa na Rua Padre Nóbrega, entre as Ruas Emílio de Menezes 

e Avenida Visconde de Mauá. 

 

Nº 1377/2020 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 
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Prefeito Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que Sua Excelência determine aos 

órgãos competentes desta Municipalidade, providências no sentido de realizar patrolamento e colocação de 

cascalho na Rua Brasil para Cristo, entre a Avenida Copel e a Rua Basílio da Gama - Vila Congonhas - 

Chapada. 

 

Nº 1378/2020 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 

Santo Rômulo, esquina com a Rua Congonhas e esquina com a Rua Santo Mauro - Santa Luzia, Chapada. 

 

Nº 1379/2020 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 

Santo Mauro em toda sua extensão, especialmente em frente aos números 568, 353 e 193 - Santa Luzia, 

Chapada. 

 

Nº 1380/2020 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 o calçamento (pavimentação 

asfáltica) e pintura do espaço ao lado da Rua Sabiá, para que o mesmo, possa ser utilizado como pista para 

caminhadas  - Borato / Santa Luzia, Chapada. 

 

Nº 1381/2020 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 a colocação de placas de 

sinalização na confluência entre as ruas Sabiá, Santo Mauro e Santo Antônio - Santa Luzia, Chapada. 

 

Nº 1382/2020 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, a abertura da Rua Astorga dando continuidade da 

via entre a Rua São Josafat até alguns metros antes da Rua Piraí do Sul, Vila Santo Antonio, nesta cidade. 

 

Nº 1383/2020 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, o Patrolamento da Rua João Schmidt Filho no Bairro 

Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1384/2020 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 Implantação de sinalização  Horizontal em todo perímetro do Parque 

Monteiro Lobato. 
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Nº 1385/2020 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 Av. Carlos Cavalcanti no  trecho 

entre a Rua Leopoldo Fróes  ate o inicio da Pr- 513, em Uvaranas. 

 

Nº 1386/2020 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 cruzamento das Ruas  Cel. 

Dulcídio  com Gen. Osório, Centro. 

 

Nº 1387/2020 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 Saul Moreira de Macedo, no 

bairro Cará-Cará. 

                  

Nº 1388/2020 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  nas ruas  não 

pavimentadas do Jardim Lagoa Dourada. 

 

Nº 1389/2020 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  nas ruas  não 

pavimentadas do Residencial San Mantin. 

  

Nº 1390/2020 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, o Patrolamento na Rua Jacobe Biscarra, Bairro 

Chapada, nesta cidade. 

 

Nº 1391/2020 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a inclusão na Licitação, Modalidade Tomada de Preço, de número 03/2020, da 

instalação de ciclovia na Avenida Anita Garibaldi, e pista de caminhada na calçada da mesma. 

 

Nº 1392/2020 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 de melhorias na sinalização no encontro entre as Avenidas Rocha Pombo e 

Visconde de Baraúna, localizadas no Jardim Carvalho. 

 

Nº 1393/2020 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, 
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seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem a limpeza de boca de lobo na Rua 

Eduardo Burgardt, próximo ao número 570, Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1394/2020 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, o Patrolamento na Rua Caquizeiro em frente ao 

número 161, Santa Paula, nesta cidade. 

 

Nº 1395/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

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

Rua Pando Martins em frente ao número 161, Jardim Itapoá, Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1396/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem a RECONSTRUÇÃO e LIMPEZA do 

bueiro localizado na Rua Erveira, em frente ao número 455, Bairro Santa Paula, nesta cidade. 

 

Nº 1398/2020 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que 

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

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

departamentos competentes da Administração Municipal, que realizem a RECONSTRUÇÃO e LIMPEZA do 

bueiro localizado na Rua Erveira, em frente ao número 455, Bairro Santa Paula, nesta cidade. 

 

Nº 1400/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, na Rua 

Carneiro Ribeiro, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1401/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “TAPA BURACO”, em toda a extensão da Rua 

Fagundes Varela, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1402/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a 

extensão da Rua Fagundes Varela, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1403/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

Avenida Aldo Bonde, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1404/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a 

extensão da Avenida Aldo Bonde, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 1405/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “TAPA BURACO”, em toda a extensão da Rua 

Penteado de Almeida, Bairro Centro, nesta cidade. 

 

Nº 1406/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a 

extensão da Rua Penteado de Almeida, Bairro Centro, nesta cidade. 

 

Nº 1407/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “TAPA BURACO”, em toda a extensão da Rua 

Siqueira Campos, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1408/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a 

extensão da Rua Siqueira Campos, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1409/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “TAPA BURACO”, em toda a extensão da Rua 

José Primor, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1410/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a 

extensão da Rua José Primor, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 1411/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “TAPA BURACO”, em toda a extensão da Rua 

Nicolau Kluppel Neto, Bairro Contorno, nesta cidade. 
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Nº 1412/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a 

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

  

Nº 1413/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “TAPA BURACO”, em toda a extensão da Rua 

João Batista França e Silva, Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

 

Nº 1414/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a 

extensão da Rua João Batista França e Silva, Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

 

Nº 1415/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “TAPA BURACO”, em toda a extensão da Rua 

Minas Gerais, Bairro Nova Russia, nesta cidade. 

 

Nº 1416/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a 

extensão da Rua Minas Gerais, Bairro Nova Russia, nesta cidade. 

 

Nº 1417/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “TAPA BURACO”, em toda a extensão da Rua 

Rio de Janeiro, Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

 

Nº 1418/2020 do Vereador RICARDO ZAMPIERI, Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o 

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

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

órgãos competentes da municipalidade, estudos objetivando “RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA”, em toda a 

extensão da Rua Rio de Janeiro, Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

 
INDICAÇÕES APROVADAS – 41 

GERALDO STOCCO: 2 

MAURÍCIO SILVA: 5 

DANIEL MILLA: 8 

FLORENAL: 6 

PIETRO ARNAUD: 1 

RICARDO ZAMPIERI: 19 
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 26 de junho de 2.020. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO: lamentou a votação em relação ao veto do Prefeito Marcelo Rangel e 

afirmou que a maioria foi contrária a uma emenda sobre o passe livre a cursinhos solidários, onde muitas vezes 

quem participa desses cursinhos não tem condições de pagar a passagem de ônibus. Observou que muitos 

vereadores nem sabiam o que estavam votando, declarou que hoje é um dos dias que saem triste da Casa de Leis 

e concluindo sua fala, repudiou a atitude do Prefeito. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: afirmou que o Prefeito Marcelo Rangel tem assistido 

frequentemente as sessões e comunicou que qualquer coisa que alguém coloque contra o Prefeito ou a Prefeitura, 

esse alguém será criticado por pessoas que são pagas por eles. Comentou sobre a ligação do bairro Santa Teresa 

e do Gralha Azul, alegando que isso é um crime, garantiu que se acontecer alguma tragédia o Prefeito irá ser 

responsabilizado e evidenciou querer saber a explicação do porquê fizeram daquela maneira o traçado. Expôs 

que em dia de sol, lá já é perigoso, frisou que vai denunciar isso e propôs que devemos mudar o traçado 

imediatamente. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: relatou sobre a ligação entre o bairro Santa Teresa e o Gralha Azul, alegou 

que os engenheiros que conhece não sabem explicar o que aconteceu ali, afirmou ser uma situação vergonhosa 

e dispôs que devemos denunciar essa situação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=29/06

/2020&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

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

VINTE. (XVII LEGISLATURA) 

                  Aos vinte e nova 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, presentes ainda 

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

Zeca" - Terceiro Secretário, presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, 

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

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

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

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

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

Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 44/20 (Projeto de 

Lei nº 144/20, acompanhado de pedido para apreciação em regime de urgência, deliberado favoravelmente nesta 

oportunidade), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 703.472,00, e dá 

outras providências. Of. nº 1063/20-GP, solicitando a devolução do Projeto de Lei nº 115/20, apenso à 

Mensagem nº 34/20, objetivando novos estudos. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o teor do ofício 

em tela. Of. nº 1070/20-GP, em atendimento ao Requerimento nº 178/20, de autoria da Comissão Especial de 

Inquérito, instituída através do Requerimento nº 134/20 (Estar Digital). Ofs. nºs 958, 959, 960, 961, 962, 963, 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=29/06/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=29/06/2020&tpReuniao=1&dsVerbete=
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964, 965-20/GP, em atendimento às Indicações nºs 931, 930, 929, 928, 927, 984, 985/20, do Vereador Geraldo 

Stocco. Ofs. nºs 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 

985, 986/20-GP, em atendimento às Indicações nºs 998, 999, 1000/20, 1002, 1003, 1004/20, 1006, 1007, 

1009/20, 1012, 1013, 1014/20, 1015, 1016, 1017/20, 1022, 1023, 1024/20, 932, 933/20, 934, 935/20, 936, 

937/20, 938, 939/20, 940, 941/20, 942, 943, 944/20, 948, 949, 950/20, 951, 952, 953/20, 945, 946, 947/20, 862, 

863/20, 864, 865/20, 866, 867/20, 868, 869/20, 870, 871/20, 872, 873/20, respectivamente, de autoria do 

Vereador Ricardo Zampieri. DOS VEREADORES CELSO CIESLAK E DANIEL MILLA FRACCARO - 

Projeto de Lei nº 143/20, promove alteração na Lei nº 13.641, de 26/12/2019, conforme especifica. DA 

COMISSÃO ESPECIAL instituída com a finalidade específica de tratar do Plano Diretor do Município de Ponta 

Grossa - Requerimento nº 207/20, solicitando a prorrogação de todos os prazos concedidos por esta comissão 

por mais 30 (trinta) dias. Colocado o referido requerimento em discussão e votação, o mesmo foi aprovado. DO 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Aplauso nº 268/20, A ser concedida ao professor e jornalista 

EDSON GIL SANTOS JUNIOR, criador do canal "Bora Debater Política" que discute política de forma 

descontraída, conscientizando e educando a população quando a temas político-eleitorais. DO VEREADOR 

JORGE DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 269/20, Ao Bispo Neverson Paes, presidente da Estaca Ponta 

Grossa Campos Gerais de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. DO VEREADOR GEORGE 

LUIZ DE OLIVEIRA - Moção de Apelo nº 270/20, O infra Vereador assinado GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, 

vem mui respeitosamente a presença do Senhor Excelentíssimo Prefeito Municipal Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira, para que sua Excelência altere o modelo de escalonamento de funcionamento de setores comerciais e 

de serviços com a mudança nos horários de aberturadas empresas em Ponta Grossa para o combate ao Covid-

19, permitindo o funcionamento do comércio e serviços das 6h00 às 00h00, porém com o devido escalonamento 

de dias. Os serviços essenciais poderiam abrir durante todo esse horário e todos os dias caso quisessem. Já o 

comércio e os demais serviços poderiam abrir 8 (oito) horas diárias e não apenas 6 (seis) horas diárias como está 

hoje. E que eles possam escolher essas 8h diárias dentro do horário das 6h00 às 00h00. Já os dias seria de forma 

escalonada. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Moção de Apelo nº 271/20, ao Sr. Excelentíssimo 

Prefeito Municipal MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que determine aos órgãos competentes, 

medidas para determinar à Sanepar o cumprimento do artigo 7º da a Lei Municipal nº 8427/2006. DO 

VEREADOR MAGNO ZANELLATO - Moção de Aplauso nº 272/20, Dirigida ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU e seus colaboradores pelo exímio trabalho realizado no 

combate ao Coronavírus no Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de 

Aplauso nº 273/20, A ser concedida à Organização Política 'DIREITA PARANÁ - PONTA GROSSA', na pessoa 

da Presidente Jéssica Ramos Moreno, Vice Presidente Gabriel Vaz dos Santos, Coordenadores Klaiton Roberto 

de Jesus, Higor Augusto Costa e Geanine Aparecida da Silva Pitela e o líder Cleverson Oberg (Kevinho), pelo 

trabalho político civil em prol de valores conservadores, lutando pela ordem e liberdade econômica, no 

Município de Ponta Grossa/PR. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Apelo nº 274/20, 

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

seja determinada a liberação da prática de skate pelos adeptos ao esporte. DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

- Moção de Aplauso nº 275/20, Ao Departamento de Alvará, pela dedicação, trabalho e fiscalização para o 

combate a Covid-19. Finda a leitura do Expediente, o Vereador Pastor Ezequiel Bueno, em questão de ordem, 

solicitou espaço para proceder a entrega da Moção de Aplauso nº 201/20, ao Policial Militar  2º SGT 

EDENILSON SILVA, pelos seus trinta e cinco anos de um excelente serviço prestado a Policia Militar do Estado 

do  Paraná, o qual encerra sua carreira na próxima quarta-feira, permanecendo na Guarda Remunerada, 

cumprimentando ainda a presença do Pastor Gilberto Ribeiro, da Igreja Decisão de Deus. Nesta oportunidade, o 

Senhor Presidente também cumprimentou a pessoa do homenageado, convidando-o a se dirigir à frente das 

Bandeiras, acompanhando a entrega da honraria, feita pelo autor. Retomando a sessão, anunciou a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para discorrer sobre a alteração por 

parte desta Casa, a pedido do Chefe do Poder Executivo, do zoneamento de uma área industrial nas proximidades 

do Aeroporto Santana, transformando-o em zona residencial, possibilitando a construção de mais de mil casas 

ao lado de diversas indústrias e em área de amortecimento industrial, considerando algo preocupante, onde em 

nome da instituição Câmara Municipal, disse que devem tomar todos os cuidados para que não possam haver 
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crianças nas proximidades, considerando o intenso tráfego de aviões e pelo fato de haver empresas instaladas na 

região. Lembrou que a alteração feita pelo Conselho das Cidades foi rejeitada em duas situações, na primeira, 

quinta e décima sexta ata e agora foi aprovada, com ressalva de que seria preciso realizar estudos geológicos e 

de impacto ambiental. Fiscalizando, levantou que um dos protocolos da Tocantins Administradora de Bens foi 

extraviado na Prefeitura Municipal, existindo informações extra-oficiais que apontam que a área onde foi 

alterado o zoneamento é de solo hidromórfico que inviabiliza algumas construções, aí o Secretário Presidente 

do IPLAN Ciro Ribas tem feito diversos esforços para que essa alteração de zoneamento pudesse se aperfeiçoar 

e vir à esta Casa. Destacou nesse sentido a necessidade da população debater junto com demais instituições, 

considerando que o projeto contempla duas matrículas imobiliárias. Pediu assim apoio dos demais pares com o 

objetivo de derrubar essa alteração de zoneamento, protocolado pelo Senhor Prefeito Municipal. VEREADOR 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para reafirmar a denúncia que realizou quanto a ligação entre o Santa Tereza 

e Gralha Azul, dizendo ser briga sua e do Vereador Pietro de alguns meses, onde esteve no local tentando impedir 

a realização da referida obra, sem que nenhuma autoridade competente tomasse providências, entendendo que a 

mesma irá causar transtornos aos munícipes, além de colocar em risco vidas de pessoas que transitarem pelo 

local, dizendo que ficou pior do que a expectativa dos usuários, devido as condições com que foi realizada, com 

sucessivas curvas para desviar o trânsito de dentro de uma propriedade. Somou em aparte o Vereador Eduardo 

Kalinoski, colocando seu posicionamento técnico dizendo que não entendeu a curva realizada na citada ligação. 

Lembrou que na ocasião em que estava na AMTT, realizou planejamento de médio e longo prazo para diversas 

ligações de bairros na cidade e essa do Gralha Azul estava em planejamento de cinco anos atrás. Destacou, da 

mesma maneira que existe planejamento de ligação entre a Avenida Anita Garibaldi com a região do Jardim 

Atlanta, que não aconteceu, porém o que chama atenção na ligação em tela, que irá desafogar o trânsito, sem 

haver via de escoamento como contrapartida. Entende que devam encaminhar documento à Associação dos 

Engenheiros da cidade, para ver a opinião dos mesmos. George finalizou conclamando a encaminhar documento 

proibindo que tal obra seja inaugurada. VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR: Iniciou agradecendo ao 

Deputado Plauto Miró Guimarães por haver conseguido através de emendas, encaminhar três viaturas ao Corpo 

de Bombeiros, lembrando que muito cobrou nesta Tribuna a nível de melhorias e equipamentos, dizendo ser 

salutar a importância dos deputados em trazer benefícios à cidade. Referendou as situações trazidas pelo 

Vereador Pietro Arnaud, lembrando que juntamente com o Vereador Celso Cieslak brigaram com relação à 

situação do novo aterro sanitário implantado na região em que abrange o Aeroporto Santana, ferindo legislação 

que determina uma distância de vinte quilômetros, quando o mesmo se localiza a doze quilômetros da pista de 

pouso e taxiamento de aviões de grande porte, sem que fossem tomadas posições nesse sentido, onde espera que 

seja essa situação seja brevemente resolvida. Celso Cieslak, em aparte, disse esperar que seja protocolado projeto 

na Casa, para poderem efetuar os reajustes necessários, entendendo que a autorização do referido aterro pelo 

IAP foi de forma criminosa, pelo fato de que não pode ter aterro sanitário a menos de vinte quilômetros de 

aeroportos, dizendo que pássaros podem danificar aeronaves em pleno vôo. Seguindo, o Vereador Guiarone 

manifestou quanto a necessidade de se realizar CEI ou CPI envolvendo a situação do IPLAN e Secretaria 

de  Planejamento. Comentou ainda sobre empreendimentos que serão implantados entre a rotatória que demanda 

ao CAMPUS da UEPG ao viaduto sobre da Rede Ferroviária, entendendo que deveria ocorrer duplicação da via 

que demanda à Vilas Dal´Col e Jardim Tropeiros. Somou também em aparte, o Vereador Pietro Arnaud, para 

lembrar que o projeto de ligação entre Chácara Santa Tereza e Gralha Azul deveria ter sido realizado segundo 

impacto de vizinhança pela empresa Recanto Brasil, entretanto foi a Secretaria de Planejamento que realizou, 

não entendendo os motivos de não haver sido cobrada aquela empresa pelo projeto. Retomando, Guiarone citou 

outro ponto que cobrou na Casa, mencionando o empreendimento próximo ao Núcleo Pimentel, em que o pessoal 

apresentou solicitação, solicitando aluguel de área pública, sendo três mil e quinhentos metros quadrados onde 

foi realizado contrato, constando valor de mil e quinhentos reais e junto existe também uma contrapartida da 

colocação de academia ao ar livre, indagando sobre o projeto, onde elaborou requerimentos de informações, sem 

receber atendimento a contento. VEREADOR FLORENAL SILVA: Comentou sobre as obras realizadas na 

cidade, proporcionando ligação de vilas, que sofreram críticas nesta Casa, dizendo que devem defender a criação 

de empregos, onde as contrapartidas cabem ao Poder Executivo. Parabenizou ao Senhor Prefeito Municipal por 

haver decretado toque de recolher nos dois últimos finais de semana, dizendo que trabalha no comércio e vê a 
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contento o reflexo dessa ação, onde pensa na cidade e em famílias que estão levando sua vida com saúde e em 

acidentes que deixaram de acontecer, entendendo estar no caminho certo. Destacou que cresceu o número de 

pessoas contaminadas, mas acompanha no mesmo nível o de pessoas curadas. Quanto à manifestação do Sgt. 

Guiarone, citando a realização de obras em Uvaranas, onde está feliz por morar e trabalhar no bairro, disse que 

acompanha a vida daquela população e torce para que mais empreendimentos sejam realizados no mesmo, 

considerando que foram perdidas diversas vagas de trabalho em função da pandemia, onde a construção civil 

gera empregos e as famílias podem assim se auto sustentar. Citou obra repassada pela Prefeitura Municipal para 

construção de praça e para empresa levantar refeitório e alojamento para poder realizar obra de condomínio 

fechado em outra área, onde pouca coisa pode fazer em função de já ter sido realizado decreto, porém fez moção 

de sugestão legislativa ao Senhor Prefeito Municipal, para alterar, no sentido da empresa assumir compromisso 

para construir área grande de lazer na região. Disse que o engenheiro da empresa o levou em outra vila, onde foi 

realizada a mesma parceria, tendo sido construído campo de society, academia de ginástica, parque de diversão, 

pista de caminhada, entendendo que o município sairá ganhando em função da construção de área de lazer na 

região supra citada. Citou em Uvaranas a finalização da obra da Avenida General Carlos Cavalcanti, estando 

quase pronta a Rua João Ribeiro, onde a referida avenida será adotada mão única sentido centro/bairro, citando 

que empresários e moradores são contra por prejudicar o comércio. Nesse sentido, informou que está 

conversando com o Secretário de Planejamento e Prefeito Municipal, tendo no entanto essa informação - será 

mão única. Falou a respeito do Posto de Saúde da Vila Francelina estar sem médicos, tendo agendado horário 

com a Secretária de Saúde e junto com Maurício Silva irão tentar solucionar a situação. Comentou sobre a ligação 

do Santa Tereza com Gralha Azul, ocasião em que conversou com moradores e percebeu a satisfação dos 

mesmos, dizendo que a curva tão comentada poderá ser discutida, podendo ser sinalizada com radar e lombada. 

Conversou ainda com o novo Secretário de Obras, Eduardo Marques, o qual lhe garantiu que irá fazer o possível 

para tentar resolver e melhorar qualidade de algumas vias que moradores estão reclamando. Espera respaldo do 

Poder Executivo, para poder trabalhar em prol do povo. VEREADOR MAGNO ZANELLATO: Manifestou a 

respeito da necessidade de retorno de atendimento médico às UBS do Município, onde esteve em contato com a 

Secretária de Saúde, durante a prestação de contas, falando do motivo pelo qual não tinha tais profissionais, para 

não aglomerar. Sabe que o Município tem recebido recursos extras com intuito de atendimento à saúde para 

amenizar o impacto da COVID-19, vendo que existe consórcio de saúde na Avenida Anita Garibaldi em que 

armaram toldo na parte de fora para que sejam asseguradas consultas médicas em especialidades e ao mesmo 

tempo mantendo distanciamento das pessoas que aguardam, bem como nos consultórios médicos em que 

promovem atendimento privado, entendendo que se exigiu cadastramento pela Prefeitura, para que não hajam 

aglomerações e façam intervalo maior entre pacientes para não aglutinar nas salas de espera, assim estando 

procedendo. Indagou que com recursos vindos com essa finalidade, com as unidades de saúde tendo espaço 

suficiente para se organizar e eventualmente elaborar os toldos e mesmo organização de horários, não seria 

possível retornar os atendimentos médicos eletivos nas UBS, não tendo a mínima dúvida que poderiam estar 

sendo realizados atendimentos. Sugeriu principalmente à base aliada, colocar de algum modo, primeiro consultas 

intervaladas, diminuindo o atendimento pela metade, porém com um grupo de pessoas e em segundo, montar 

toldo na parte de fora com cadeiras, mantendo distanciamento para pessoas terem seu atendimento 

salvaguardado. Felipe Passos, em aparte, disse que entende conveniente a idéia do orador, propondo ainda se 

não daria para elaborar moção de sugestão legislativa, com assinatura de vereadores tanto da base como de 

oposição, com todo o respaldo técnico a ser dado pelo orador, dentre outras realidades que de repente encontrar 

junto com o Dr. Zeca, através de força tarefa. Retomando, Magno disse não ter a mínima intenção de realizar 

qualquer proposição nesse sentido, onde sempre utiliza da Tribuna de maneira isenta politicamente de sugerir 

algumas ações, porém apóia qualquer iniciativa nesse sentido. Lembrou haver colocado situação quanto aos 

pacientes que falecem com casos suspeitos que são enterrados de maneira indigna para muitos familiares, onde 

propôs que em vez de realizar lacre desses corpos em plástico escuro, utilizar esse material transparente e 

mantendo o vidro na tampa superior do caixão, possibilitando visualização aos ente queridos, até então não foi 

feito nada, inclusive com moção apresentada na Casa. Vê também situação onde o vírus vem de maneira que 

pessoas perdem suas vidas, mesmo com as medidas que são tomadas, porém esse pico se deu em até sete 

semanas, quando no Brasil já está a doze a treze, sem que se chegue ao ápice, mostrando que estão sendo 
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prolongadas questões de isolamento, afastamento de pessoas de seus trabalhos, manifestando-se contrariamente 

ao toque de recolher, entendendo que as pessoas devem ser orientadas. Também em aparte Eduardo Kalinoski, 

colocou que a questão da pandemia no Brasil irá acabar quando prefeitos, governadores, presidente, enquanto 

gestores não puderem mais utilizar o estado de calamidade pública que foi aprovado por diversas câmaras, onde 

se pode contratar sem licitação. VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Para relatar haver recebido duas 

denúncias referentes a saúde, onde uma senhora lhe perguntou se as UBS estavam atendendo normalmente, 

tendo respondido até que saiba estão atendendo, sem restrição, porém a mesma foi atendida por médica após 

muita persistência que a encaminhou para profissional particular, tendo gastado cento e oitenta reais, voltando a 

unidade e nem assim recebeu atendimento. Perguntou a Secretária Angela Pompeu porque estão tratando 

pacientes dessa forma. Cedeu aparte ao Vereador Sebastião Mainardes Júnior, somando a manifestação do 

Vereador Sgt. Guiarone Júnior, quando da emenda feita pelo Deputado Plauto que beneficiou o Corpo de 

Bombeiros do Município, sendo três milhões de reais, maior demanda feita por um deputado para uma instituição 

de Ponta Grossa, consistindo em um caminhão de grande potencial para combate de incêndio, duas ambulâncias 

para o SIATE e mais uma caminhonete Amaroc para o 2º GB e outro caminhão novo de grande potencial para o 

Município de Castro com mais uma ambulância para o SIATE daquele município, além de outros equipamentos 

para retirada de pessoas presas em ferragens, ao sofrerem acidentes. Agradeceu nesse sentido ao referido 

deputado e ao Governador Ratinho Júnior pelos benefícios aos corpos de bombeiros de Ponta Grossa e Castro, 

fazendo com que os veículos que sobrarão sejam destinados a outros municípios da região. Jorge da Farmácia, 

seguindo em seu pronunciamento, comentou sobre outra denúncia recebida em seu gabinete, dando conta das 

diárias gastas com viagens de parte da Secretária de Saúde Angela Pompeu, enquanto isso alguns funcionários 

da referida secretaria, principalmente dos distritos onde tem UBS e que moram em Ponta Grossa e contam com 

tais diárias, indagando os motivos de não estarem recebendo desde março. Estará elaborando requerimento, 

solicitando informações do que a mesma trouxe em tais viagens, das quais utilizou de diárias. Encerrada a 

Comunicação Parlamentar, deu-se início à apreciação da ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 119/20 (Poder Executivo), altera a legislação municipal 

para atribuir à Secretaria Municipal de Meio Ambeinte a competência para supervisionar os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Município, e dá outras providências: APROVADO, 

com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo 

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

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

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

José de Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - VETO À LEI Nº 13.708 (Poder Executivo), que altera a Lei 

nº 12.071, de 13/02/2015. (Inciso IX do Art. 2º): MANTIDO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso 

Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Florenal Silva, 

Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, 

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

contrariamente os Vereadores Magno Zanellato, Eduardo Kalinoski, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco e 

Sgt. Guiarone Júnior. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 184/19 (Vereador Vinícius 

Camargo), altera a Lei nº 4.712, de 27/04/1992, 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, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da Farmácia, Dr. 

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

Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Foi aprovada a 

solicitação de justificativa de ausência da votação do Vereador Geraldo Stocco. EMENDA DE REDAÇÃO, 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação: APROVADA, com votos favoráveis dos 

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

Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da 

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

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

PROJETO DE LEI Nº 444/19 (Vereador Ricardo Zampieri), concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta 
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Grossa ao Desembargador AMARILDO CARLOS DE LIMA: APROVADO, com votos favoráveis dos 

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

Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal Silva, Jorge da 

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

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

PROJETO DE LEI Nº 63/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 13.123, de 12/04/2018: APROVADO, com votos 

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

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

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

Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de 

Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 85/20 (Vereador Rudolf Polaco), denomina de MARIA DALVA FIDELIS 

a Rua C do Loteamento Bairro Novo, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de 

Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. EM DISCUSSÃO ÚNICA - PARECER, 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, manifestando-se contrariamente à 

admissibilidade do Projeto de Lei nº 93/19, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, que declara como 

Patrimônio Imaterial do Município de Ponta Grossa, a Escola Bíblica Dominical, das igrejas de confissão cristã 

estabelecidas em Ponta Grossa: MANTIDO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Eduardo 

Kalinoski, Geraldo Stocco, Forenal Silva, Dr. Zeca, Magno Zanellato, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro 

Arnaud, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Votaram contrariamente os 

Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia, Mingo 

Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Professora Rose, Ricardo Zampieri, Sebastião Mainardes Júnior e Sgt. 

Guiarone Júnior. AINDA EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 261/20, do Vereador 

Geraldo Stocco; 262/20, do Vereador George Luiz de Oliveira; 263, 264, 265, 266, 267/20, do Vereador Sgt. 

Guiarone Júnior e Indicações nºs 1376, 1391/20, do Vereador Geraldo Stocco; 1377, 1378, 1379, 1380, 1381/20, 

do Vereador Maurício Silva; 1382, 1383, 1390, 1393, 1394, 1395, 1396, 1398/20, do Vereador Daniel Milla 

Fraccaro; 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389/20, do Vereador Florenal Silva; 1392/20, do Vereador Pietro 

Arnaud; 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 

1416, 1417, 1418/20, do Vereador Ricardo Zampieri. Concluída a votação da Ordem do Dia, foi aberto espaço 

para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR GERALDO STOCCO: Para lamentar a votação com relação 

ao Veto Parcial à Lei nº 13.708, onde a maioria dos Senhores Vereadores foi contrária à emenda que a Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização elaborou, à qual estendia o passe livre a estudantes de cursinhos 

solidários,  que recebem aulas bem ministradas por acadêmicos e professores e muitas vezes não tem condições 

de pagar a passagem de ônibus. Nesse sentido repudiou e lamentou o veto aposto pelo Senhor Prefeito Municipal, 

acreditando que muitos dos vereadores votaram sem conhecimento, prejudicando muitos alunos e alunas. Espera 

que na próxima gestão, o mandatário municipal possa fazer isso acontecer. VEREADOR GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA: Reforçando suas palavras na Tribuna, dizendo que a alguns instantes atrás o Chefe do Poder 

Executivo, com mais trinta a quarenta pessoas pagas com dinheiro público, para tentar desqualificar o trabalho 

da oposição, divulgou críticas, em caráter de notícias fakes. Nesse sentido citou que qualquer coisa que se 

coloque contra o prefeito ou prefeitura, geralmente vão ser criticados por todas essas pessoas que estão sendo 

pagas com o dinheiro público para fazer esse trabalho. Lamentou e pediu atenção ao Senhor Prefeito, dizendo 

que tem coragem de defender interesses escusos e particulares, fazendo menção à ligação do Santa Tereza com 

Gralha Azul, considerando um crime, atribuindo à responsabilidade do mesmo se acaso acontecer alguma morte 

no citado local. Disse que deseja receber nesta Casa as pessoas de Ciro Ribas e Celso Santana, ainda esta semana, 

para explicarem o traçado daquela pista e os motivos da ligação haver ocorrido da maneira como se apresenta. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para relatar situação escandalosa registrada pelo Vereador George Luiz de 

Oliveira em suas redes sociais, o cotovelo criado na obra de ligação entre o Gralha Azul e Chácara Santa Tereza, 

que deveria ter sido paga pela empresa Construtora Recanto Brasil, segundo o impacto de vizinhança publicado 

no site do IPLAN. Disse que esqueceram de cobrar a referida empresa, do referido projeto e ainda, que Secretário 

Celso Santana executou através da Secretaria de Planejamento. Citou que no impacto de vizinhança da referida 

empresa, o trajeto era reto, porém algo aconteceu, onde precisam investigar se eventualmente não teve alguém 
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beneficiado com relação a isso, considerando uma situação escandalosa que os engenheiros não conseguem 

explicar o que aconteceu. Entende que devem demonstrar tal situação para o Procurador Geral do Ministério 

Público e para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná que tem condições técnicas para examinar o que 

realmente aconteceu. Precisam ainda investigar para estar par e passo em relação a tais questões. Não havendo 

mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra  para o dia primeiro de 

julho do ano em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição 

via rede de computadores. Eu, Vereador Florenal Silva, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue 

assinada por mim, Secretário, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte 

e nove de junho de dois mil e vinte. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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