ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: ESTAGIÁRIA
INICIO DA SESSÃO: 14:11
TERMINO DA SESSÃO: 16:00
PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:
VEREADOR NO PLENÁRIO
ENTRADA
SAÍDA
CELSO CIESLAK
14:03
15:52
DANIEL MILLA
14:40
15:49
DIVO
14:13
15:49
MINGO
14:12
15:52
EDUARDO KALINOSKI
14:34
15:49
PASTOR EZEQUIEL
14:39
15:49
FELIPE PASSOS
14:43
15:49
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
Ausência Justificada
GERALDO STOCCO
14:13
16:00
SARGENTO GUIARONE
14:12
15:49
FLORENAL
13:58
15:49
JORGE DA FARMÁCIA
14:11
15:52
DR. ZECA
14:27
15:46
DR. MAGNO
14:20
15:44
PAULO BALANSIN
14:11
15:43
PIETRO ARNAUD
13:49
15:41
RICARDO ZAMPIERE
14:09
15:59
ROGÉRIO MIODUSKI
14:05
15:52
PROFESSORA ROSE
13:56
15:52
RUDOLF POLACO
14:18
15:44
SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
14:07
16:00
VINÍCIUS CAMARGO
13:47
16:00
VALTÃO
14:05
15:52
COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:
VEREADOR GERALDO STOCCO: cobra os requerimentos solicitados ao Executivo e aguarda há mais de
quinze dias úteis por respostas, e fez menção à época em que atuava como estagiário da Prefeitura, no ano de
2015, em que acompanhou a CPI da SANEPAR, tendo como um dos resultados o fato de o município de Ponta
Grossa poder ser der credor da referida empresa de saneamento, questionando quais teriam sido as providências
tomadas pelo prefeito no que tange à CPI. Complementa ainda com a informação de que Prefeitura tem, por
direito, desconto de até 50% no montante das faturas de água, o que, possivelmente, não ocorria no momento
em que tal comissão parlamentar de inquérito encontrava-se em trâmite. Passados os quinze dias úteis,
aguardando respostas, foi feito pedido de extensão do prazo, tendo observado que a Prefeitura ficou inerte diante
dessa situação. Cita também que pediu outro requerimento, ao momento em que o Vereador Jorge da Farmácia
apresentou em sessão a falta de atendimento às suas indicações, de modo que Stocco juntou informações, as
quais apresentaria aos demais vereadores, com o nome dos vereadores requerentes, número de indicações feitas,
bem como o mérito acerca do tipo de serviço de que se tratava. Rogou também resposta do Poder Executivo

sobre quais seriam os requisitos para o atendimento ou não das indicações apresentadas. Pôs em questão ainda
o pedido que fez sobre as indicações a serem atendidas, não obtendo retorno, com a justificativa da falta de
propósito concreto, de finalidade clara, em suas indagações. Concedeu espaço ao Presidente da Câmara,
Vereador Sebastião Mainardes Júnior, que explicou sobre os contratempos que existem para a Prefeitura por
conta da demanda de trabalhos existentes, e que, em muitas situações, as solicitações feitas pelos vereadores nas
indicações, são também feitas pela população, as quais têm retorno e são atendidas. Finaliza com a explicação
de que os cronogramas contam com número alto de indicações, e que por conta disso, passa por dificuldades de
ser realizado.
VEREADOR RUDOLF POLACO: citou sobre a reunião e que esteve presente, com a participação dos
secretários dos diversos departamentos da cidade de Ponta Grossa, Comandante da Polícia Militar de Ponta
Grossa, Vereador Sargento Guiarone e também com o Deputado Estadual Hussein Bakri, em que tiveram a
oportunidade de debater sobre os âmbitos em que o município de Ponta Grossa tem mais necessidade de
implantação de verbas, trazendo à sessão a informação da aplicação do valor de três milhões e quinhentos mil
reais para a realização dos trabalhos do Lago de Olarias, a qual teve emenda dada pelo Deputado Bakri, visada
pelo chefe da Casa Civil Waldir Rossoni, no mês passado. Ainda discutiram sobre a verba de quatrocentos mil
reais designada ao Hospital Bom Jesus e de um milhão de reais para a Unidade Básica de Saúde do bairro de
Olarias. Ainda trataram sobre a arena multiuso, estabelecida no Quartel da Polícia Militar, solicitação esta feita
pelo Vereador Sargento Guiarone, com valor estimado em trezentos mil reais, e também sobre a obra da arena
poliesportiva, em local que ainda está em demanda pelo Chefe do Executivo dessa cidade. Fez menção à fala do
Coronel João Jorge e também do Comandante Edmauro, que dizem sobre o destino de todas as viaturas para a
Polícia Militar advindas do Governo do Estado, das quais duas serão enviadas a Ponta Grossa, e por conta de
sua população de aproximadamente quatrocentos mil habitantes, o que não só desprestigia a cidade como restam
insuficientes. Complementa que devido ao crescimento econômico de Ponta Grossa, cresceram os transtornos
referentes à segurança, o que faz com que duas viaturas não sejam o bastante. Faz seu o entendimento de que
haja intervenção dos vereadores junto aos deputados, que representam cada um dos vereadores. Concede aparte
ao Vereador Sargento Guiarone, que se soma à fala do Vereador Rudolf Polaco, apresentando a questão de o
Deputado Bakri ter encaminhado pessoalmente o comprovativo do destino, por meio de emenda própria, do valor
de três milhões e quinhentos mil reais aos trabalhos no Lago de Olarias. Apresentou também que à cidade de
Ponta Grossa foi atribuída a verba de cinco milhões de reais, por intermédio de deputado que não é oriundo dessa
região. Continua sua fala dizendo que as massas encaminhadas por meio de emendas provindas de deputados
ponta-grossenses, se somadas, não atingem a quantia da emenda de cinco milhões de reais. Aparte concedida e
dada ao Presidente da Câmara, Vereador Sebastião Mainardes Júnior, que se utiliza da expressão “facãozeiro da
cidade” para se referir à falta de concretização de projetos. Finaliza sua aparte explicando que os equipamentos
do Hospital Bom Jesus constam tramitando há mais de um ano, em que este diz ser de sua autoria. Contrariou as
informações de que os deputados de Ponta Grossa não atuam tanto quanto o deputado de outra região. A palavra
volta ao Vereador Rudolf Polaco, que manifesta respeito ao trabalho de todos os deputados, desconsiderando
questões de caráter partidário.

Câmara Municipal de Ponta Grossa
Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
ORDEM DO DIA: 05/07/2017 _______ SESSÃO ORDINÁRIA
EM REGIME DE URGÊNCIA
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 161/17 – Institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e
dá outras providências.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade
COSPTTMUA CDHCS –
Dr Magno diz que poderia não se manifestar num projeto que é o politicamente correto, e que é
mais fácil aceitar o caminho pelo qual as coisas são conduzidas, mencionando que esses problemas
foram criados há doze anos, pelo governo do PT, o qual instituiu reservas, criando setores da
sociedade que não existem, com a instituição de conselhos, com todo o sindicalismo, em que
prevalecem instituições com objetivos partidários, e não de fato preocupados com o trabalhador,
ou com o negro ou ainda com a mulher, pedindo que sua fala seja registrada integralmente na ata
dessa sessão, e que manifesta sua posição contrária ao projeto apresentado. O Vereador Geraldo
Stocco pede aparte, que cita, em um dos pontos de sua fala, a discriminação sofrida pela
comunidade indígena. A palavra volta ao Vereador Dr. Magno, que diz que a questão orçamentária
e um problema para a implementação de projetos, e que para haver estrutura e conselheiros é
necessário verba, o que indiscutivelmente apresenta custos. Questiona ainda que para projetos
mais interessantes nunca há destinação de verba.
Pastor Ezequiel pede ao projeto vistas de 1 dia.
EM DISCUSSÃO ÚNICA
VETOS
DO PODER EXECUTIVO
VETO PARCIAL à LEI Nº 12.804, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pet shops, consultórios,
clínicas e hospitais veterinários, de comunicar a Delegacia de Polícia Civil ou Delegacia

Especializada, quando constatarem indícios de maus tratos nos animais por eles atendidos,
conforme especifica.
Jorge da farmácia diz que os assessores do prefeito não leem projeto , diz que já existem lei
federal, mas o projeto não trata custas ao município, e que pedem veto sem necessidade, dzendo
que o pque os castramoveis deveriam funcionar , já que foi obra de sua campanha, e que se trata de
um projeto de prevenção.
PARECER: CLJR – Pela admissibilidade do Veto Total
VEREADORES
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
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

ÚNICA
CONTÁRIO
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
Ausência Justificada
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
CONTRÁRIA
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL

Mantido o veto
DO PODER EXECUTIVO
VETO PARCIAL Nº 12.805, que institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o Programa
Institucional da Patrulha Escolar Comunitária Municipal, e dá outras providências.
Art. 3º, Parágrafo Único

Art. 4º
VEREADORES
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
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

ÚNICA
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
CONTRÁRIO
CONTRÁRIO
Ausência Justificada
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO

Artigo 4º, incisos I, II e III.
PARECER: CLJR – Pela admissibilidade do Veto Parcial

VEREADORES
CELSO CIESLAK
DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI
PASTOR EZEQUIEL
FELIPE PASSOS
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO
SARGENTO GUIARONE
FLORENAL
JORGE DA FARMÁCIA

ÚNICA
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
Ausência Justificada
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO

DR. ZECA
DR. MAGNO
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
CONTRÁRIO
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL.

O Vereador Pastor Ezequiel diz, após a votação, que o projeto trará, mesmo com algumas
retiradas, muitos benefícios à cidade de Ponta Grossa, já que tem intuito de favorecer as crianças.
O Vereador Geraldo Stocco parabeniza o projeto, já que dispõe de mérito muito bom, com
algumas exceções, que não são de competência do Legislativo, e que posteriormente poderá ser
exercido integralmente.
O Vereador Pastor Ezequiel evidencia novamente a importância do projeto, já que se preocupa
com as crianças, e que a expressão “e/ou” dá ao Poder Executivo o aval da decisão.

O Vereador Celso Cieslak diz que o projeto passou por comissões e foi aprovado e que a própria
comissão veta parcialmente, sugerindo que o projeto seja melhor estudado, já que está sob as
vistas do prefeito. E que deve estudar mais já que está com o prefeito.
O Vereador Ricardo Zampieri parabeniza o Vereador Pastor Ezequiel pela importância do
projeto, e pede destaque ao art. 3º, pois dá ao executivo o poder de decisão, e pede que o veto ao
art. 3º e que seja derrubado o veto do art 4º.
O Vereador Pastor Ezequiel frisa que o policiamento quando trabalha proteção das crianças tem
um perfil diferente, e pede aos demais vereadores o entendimento do art. 3º, parágrafo único do
referido projeto.
O Vereador Rudolf diz que a comissão analisa apenas as formalidades dos projetos, se cumpre
requisitos objetivos, e que não entra em discussão o mérito e o objeto por eles proposto. Destaca

ainda que se fosse função da comissão analisar o mérito dos projetos, muitos não viriam à
discussão.
EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR ALYSSON ZAMPIERI
PROJETO DE LEI Nº 211/16 – Dispõe sobre o controle de freqüência digital na rede pública
municipal de ensino.
O Vereador Ricardo Zampieri pede a palavra e diz que essa questão compete às secretarias e
pede a aprovação do projeto.
O Vereador Daniel Milla pede a palavra diz que o objetivo do projeto é benéfico, mas que já há
controle sobre a frequência das crianças e que não teria como colocar em prática por conta da
idade das crianças, o controle biométrico.
O Vereador Geraldo Stocco perguntou à Secretaria de Educação sobre sua posição acerca do
projeto, e que foi informado que a evasão escolar é baixíssima, que quando o aluno falta aula por
dois dias sem justificativa a Pedagoga da Escola Municipal vai a casa do aluno. Salienta também
que as professoras têm total controle sobre a frequência dos alunos e que se trata de projeto não
constitucional.
O Vereador Daniel Milla acredita que o projeto traria custas ao município e, após discussão,
acredita que seja necessário o pedido de vistas.
O Vereador Pietro Arnaud diz que em primeira discussão votou favorável ao projeto, e que
gostaria que este voltasse a ser discutido no plenário. Fala sobre o tempo que as crianças ficariam
na fila fora da escola esperando para passar pelo equipamento que registra as digitais, o que
poderia colocar em risco sua segurança. Proveniente do projeto surgiriam despesas de energia e
manutenção, as quais poderiam ser convertidas em melhor uso dos tablets já implantados nas
escolas municipais.
O Vereador Florenal diz que o objetivo do projeto é bom, já que visa à diminuição da evasão
escolar, e que o projeto foi bastante discutido, no entanto cita uma entrevista dada, que pode ter
influenciado a votação contrária ao projeto.
O Vereador Valtão era contrário ao projeto na sua íntegra original, fez o pedido de vistas, pois
havia emendas a serem feitas, e que não mudará seu voto. Evidencia que a falta de diálogo
prevalece na casa legislativa.

O Vereador Pietro Arnaud diz que a situação é peculiar e reconhece que há problemas no
sistema digital.
O Vereador Ricardo Zampieri diz que a Secretaria de Educação, após as emendas, posicionou-se
favorável, no entanto, a secretária diz que não há orçamento para este ano. Deixa claro que o
objetivo do projeto não busca valores, mas busca seu funcionamento, visto que se trata de
segurança, e não de evasão escolar. Cita que em escolas da rede particular do município de Praia
Grande, no estado de São Paulo, o projeto existe e é tido como referência.
O Vereador Mingo pede a palavra, mas concede imediatamente ao Vereador Ricardo Zampieri,
que diz sobre uma reportagem que entrevistou os pais, que foram favoráveis ao projeto, e em
relação aos professores, têm dúvidas, mas não se manifestam contrários.
O Vereador Geraldo Stocco concorda com o Vereador Ricardo Zampieri, mas frisa que essa
questão não cabe ao Poder Legislativo, já que não podem ser aprovados projetos que onerem o
município.
O Vereador Pastor Ezequiel mostra satisfação acerca da discussão sobre o projeto, vez que
independente de sua aprovação ou não, o alerta ao Poder Executivo em relação às escolas
municipais vem sendo feito, e também que a segurança das crianças não tem preço, independente
dos valores dispendidos na realização do projeto.
O Vereador Dr. Magno diz que precisa ser considerado o fato de as mudanças não acontecerem
da noite para o dia, e que o projeto passaria por fase de adaptação, bem como quando ocorreu com
a biometria eleitoral, e com os prontuários médicos, e que se os sistemas digitais de todos os
âmbitos não forem implementados, sempre estarão retrógrados.
O Vereador Mingo pede vistas de dois dias.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 144/17 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial
no valor de R$ 80.000,00, e dá outras providências.
VEREADORES
CELSO CIESLAK
DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI

PRIMEIRA
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL

PASTOR EZEQUIEL
FELIPE PASSOS
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO
SARGENTO GUIARONE
FLORENAL
JORGE DA FARMÁCIA
DR. ZECA
DR. MAGNO
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
Ausência Justificada
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 151/17 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no
Distrito Industrial à Águia Sistemas de Armazenagem S/A., e dá outras providências.
VEREADORES
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
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE

PRIMEIRA
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
Ausência Justificada
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL

RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL

EM DISCUSSÃO ÚNICA
MOÇÕES
DO VEREADOR FELIPE PASSOS
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 125/17 – Dirigida a Senhorita Amanda Domingos Leôncio, atleta
destaque no Judô, na categoria Pré-Mirim sub 9 do Município de Ponta Grossa.
DO VEREADOR DANIEL MILLA
MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA Nº 126/17 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que determine a realização de
estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei para a criação da Secretaria Municipal de
Emprego, Renda e Qualificação Profissional que tem como foco promover, qualificar, firmar
parcerias, coordenar e incentivar políticas públicas de geração de oportunidades de emprego e
renda no município.
DO VEREADOR GERALDO STOCCO
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 127/17 – Dirigida a Associação Atlética dos Acadêmicos de
Engenharia XV de Outubro, da Universidade Tecnológica Federal, UTFPR-PG, em especial ao
time de futsal, pela exemplar participação nos Jogos Universitários dos cursos de Engenharia e
Arquitetura Paranaense (Engenharíadas) trazendo para o município o título de campeão da
competição.
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 128/17 – Dirigida a ACADEMIA DE JUDÔ FFR, na pessoa dos
Professores FLÁVIO FERREIRA ROSA e CARLOS SILVA, pela participação e conquista de 7
(sete) medalhas no Campeonato Paranaense de Judô Infantil, realizado no dia 24 de junho de 2.017
em Araucária, região metropolitana de Curitiba/PR.

O Vereador Ricardo Zampieri reitera a moção, parabenizando a equipe ponta-grossense.
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA Nº 129/17 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, para que determine a
realização de estudos e posterior encaminhamento de projeto de lei, objetivando instituir o repasse
de percentual da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente a
serviços relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas, como boates, shows, eventos e
congêneres ao Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas de Ponta Grossa –FMAD-PG.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 130/17 – Dirigida ao Colégio Estadual Professor Becker e Silva, na
pessoa do Diretor Fábio Francisco da Silva, pelos 70 anos de história, extensivo a todo o corpo
funcional, ao longo de sua existência, pelo trabalho e compromisso prestado à educação de Ponta
Grossa.
A Vereadora Professora Rose parabeniza o Colégio Estadual Becker e Silva.
O Vereador Pastor Ezequiel pede aparte e congratula a Vereadora Professora Rose pela moção
proposta.
DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 131/17 – Dirigida aos Doutores Palhaços – SOS ALEGRIA, pelo
lançamento do Livro “Salvando Risos”, ocorrido no dia 01 de julho de 2.017 e pela exemplar
atuação do grupo frente a sociedade do Município de Ponta Grossa.
DOS VEREADORES PROFESSORA ROSE E JORGE DA FARMÁCIA
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 132/17 – Dirigida aos conselheiros do Conselheiro Tutelar Norte,
pelo trabalho eficiente e louvável, realizando e promovendo ações que visam respeitar os direitos
das crianças e dos adolescentes.
DOS VEREADORES PROFESSORA ROSE E JORGE DA FARMÁCIA
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 133/17 – Dirigida aos conselheiros do Conselheiro Tutelar Leste,
pelo trabalho eficiente e louvável, realizando e promovendo ações que visam respeitar os direitos
das crianças e dos adolescentes.

DOS VEREADORES PROFESSORA ROSE E JORGE DA FARMÁCIA
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 134/17 – Dirigida aos conselheiros do Conselheiro Tutelar Oeste,
pelo trabalho eficiente e louvável, realizando e promovendo ações que visam respeitar os direitos
das crianças e dos adolescentes.
A Vereadora Professora Rosa agradece a parceria com o Vereador Jorge da Farmácia para
parabenizar os conselhos tutelares de Ponta Grossa, explicando a função dos conselheiros
tutelares, seu trabalho e atuação na cidade.
O Vereador Jorge da Farmácia parabeniza os conselheiros tutelares pelo seu trabalho,
evidenciando suas condições precárias de trabalho, além de seu baixo salário.
DOS VEREADORES PROFESSORA ROSE E JORGE DA FARMÁCIA
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 135/17 – Dirigida à equipe do NUCRIA (Núcleo de Proteção à
Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) de Ponta Grossa, pelo trabalho eficiente e louvável
realizando e promovendo ações que visam respeitar os direitos das crianças e dos adolescentes.
A Vereadora Professora Rose explica o que é o NUCRIA, seu trabalho e atuação na cidade de
Ponta Grossa.
O Vereador Jorge da Farmácia complementa as palavras da Vereadora Professora Rose, e
parabeniza a Dra. Ana Paula Carvalho, que trabalho no caso do espancamento de uma criança de
seis meses e que se encontrava internada no Hospital Regional de Ponta Grossa.
Aprovadas.

INDICAÇÕES
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
INDICAÇÃO Nº 1247/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando efetuar os serviços de Tratamento AntiPó (TAP) e tapa buracos na Rua Cirema Becker, entre as Ruas Arthur Denck e Constantino
Hagers, Bairro Contorno.
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO

INDICAÇÃO Nº 1248/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando efetuar os serviços de patrolamento,
cascalhamento e compactação de solo entre as Ruas Teodoro Klüppel e Domício da Gama, Bairro
Olarias.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 1249/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de placa de preferencial no
cruzamento das Ruas Dom Pedro I e Marechal Malet, Bairro Oficinas.
DO VEREADOR DR. MAGNO
INDICAÇÃO Nº 1250/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a complementação de recapeamento
asfáltico na Rua Osmário Martins, entre as Ruas Fagundes Varela e Afonso Celso.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 1251/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e
cascalhamento nas ruas não pavimentadas da Vila Mariana.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 1252/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e
cascalhamento da Rua Ferreira Viana, ligação entre o Parque Tarobá e o Jardim Progresso.
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI
INDICAÇÃO Nº 1253/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a sinalização horizontal e vertical na
Avenida Ana Rita, em toda a sua extensão, Uvaranas.
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI
INDICAÇÃO Nº 1254/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a sinalização vertical (colocação de
placa PARE) na Rua Senador Pinheiro Machado, esquina com Julio de Castilhos, Centro.

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI
INDICAÇÃO Nº 1255/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de mão inglesa na Rua
Evaristo de Morais, entre as Ruas Operários e Ricardo Wagner, Olarias.
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI
INDICAÇÃO Nº 1256/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua
Azaléia, entre as Ruas Goiabeira e Araçá, Bairro Contorno.
aprovadas
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 04 de julho de 2.017.
Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR Ver. JORGE DA FARMÁCIA
Presidente 1º Secretário

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: fala sobre a moção que apresentou ao poder Executivo acerca de
estudos que podem ser feitas para que uma porcentagem da arrecadação do ISS com venda de álcool em casas
noturnas e também em shows, e também em empresas que criam serviços com relação ao tabagismo seja
direcionada ao Fundo Municipal de Política sobre Drogas. Afirma ainda que o Deputado Márcio Pauliki
trabalhará, com sua participação, para que esteja também em atuação estadual. Aparte concedida ao Vereador
Geraldo Stocco, para cumprimentar o presidente da Frente Parlamentar sobre drogas, manifestando seu apoio.
GERALDO STOCCO: destacou sua moção de aplauso de nº 127/17, para parabenizar os atletas da Atlética
XV de Outubro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pela conquista do primeiro lugar na modalidade
futsal nos Jogos Universitários Engenharíadas. Constou seu comparecimento com o Secretário de Obras em rua
que já tem pedido solicitado de intervenção da Secretaria de Obras para que a referida sirva de inter-bairros.
Reitera sua crítica ao trabalho desorganizado desempenhado pela Secretaria de Obras, e registra que houve
diálogo com o prefeito acerca do requerimento por ele solicitado.
ATA OFICIAL DA SESSÃO DA CMPG – ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA CINCO DE JULHO
DE DOIS MIL E DEZESSETE. (XVII LEGISLATURA)
Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta
Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Sebastião Mainardes
Júnior, secretariado pelos Vereadores Jorge da Farmácia - Primeiro Secretário e João Florenal da

Silva - Florenal - Segundo Secretário, fazendo também parte da Mesa Executiva os Vereadores
Roseli A. Mendes - Professora Rose - Terceira Secretária e José Carlos S. Raad - Dr. Zeca - VicePresidente, com a ausência justificada do Vereador George Luiz de Oliveira, presentes os
Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fracaro, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Domingos B.
Menezes Jr. - Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Geraldo Stocco,
Sargento Guiarone Júnior, Felipe Passos, Dr. Magno Zanellato, Paulo Balansin, Pietro Arnaud,
Ricardo Albertus Zampieri, Rogério Mioduski, Rudolf E. Christensen - Rudolf Polaco, Vinícius
Camargo e Walter José de Souza - Valtão. À hora regimental o Senhor Presidente abriu os trabalhos,
colocando em discussão e votação a Ata da sessão 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 86/17 (Projeto de Lei nº 178/17), autoriza o Poder Executivo a abrir
um crédito adicional especial no valor de R$ 142.382,80, e dá outras providências. Of. nº 792/17GP, em atendimento ao Requerimento nº 177/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº
794/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 179/17, de autoria da Comissão Parlamentar de
Inquérito instituída através do Requerimento nº 07/17. Of. nº 809/17-GP, em atendimento ao
Requerimento nº 180/17, de autoria do Vereador Mingo Menezes. Of. nº 812/17-GP, em
atendimento ao Requerimento nº 178/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 824/17-GP,
em atendimento ao Requerimento nº 174/17, de autoria do Vereador Mingo Menezes. DO
VEREADOR RUDOLF POLACO - Projeto de Lei nº 177/17, promove alterações na Lei nº 12.102,
de 25/03/2015, que dispõe sobre a proibição de qualquer cidadão jogar ou depositar lixo de qualquer
espécie nos logradouros públicos e em qualquer área não destinada pelo Poder Público e dá outras
providências. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Moção de Aplauso nº 136/17, dirigida ao
Conselho Municipal de Políticas Publicas sobre Drogas de Ponta Grossa - COMAD pela realização,
de forma irretocável e exemplar, do evento “Junho Branco”. DOS VEREADORES VINÍCIUS
CAMARGO E DANIEL MILLA - Moção de Aplauso nº 137/17, dirigida à 5ª Companhia do
Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, pela realização, de forma esplendente e edificante, da
“Cruzada pela Prevenção e Enfrentamento ao Uso de Drogas”. DO VEREADOR MINGO
MENEZES - Moção de Aplauso nº 138/17, dirigida à Ilustríssima Senhora Indianara Prestes Mattar
Milléo, parabenizando-a pela posse como Presidente do Clube Ponta Lagoa, extensiva a toda sua
diretoria, desejando uma profícua gestão no biênio 2017/2019. DO VEREADOR EDUARDO
KALINOSKI - Moção de Aplauso nº 139/17, dirigida aos componentes da Fanfarra do Colégio
Estadual José Elias da Rocha, pela participação no 31º Concurso Interestadual de Bandas e
Fanfarras, realizado na Cidade de Gaspar - SC, ocorrido no dia 1º de julho de 2.017, tendo a
participação de 23 bandas e fanfarras. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão, por motivos
parlamentares. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR DIVO
- Requerimento, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 102/17, de sua autoria. Colocado o
mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Notificando a respeito de crédito e recursos financeiros do
Orçamento Geral da União, através do Termo de Compromisso PAC MCIDADES 0233893, nos
valor de R$ 3.078,28 e R$ 23.882,67, respectivamente, que tem por objeto a urbanização e
assentamento do Arroio de Olarias, nas Vilas Olarias e Coronel Cláudio. Finda a leitura do
Expediente, o Senhor Presidente abriu espaço para a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR VEREADOR GERALDO STOCCO: Para cobrar dois requerimentos que apresentou à Mesa, já
fazendo mais de quinze dias úteis, onde espera resposta do Poder Executivo: o primeiro,
relembrando que antes de ser eleito, era estagiário da Casa e participou da CPI DA SANEPAR, onde
tiveram muitos resultados positivos, chegando à conclusão no relatório final de que o Município
pode ser credor da SANEPAR, onde indagou quais foram as medidas tomadas pelo Poder Executivo
em relação a referida CPI. Citou que o Município tem direito a ter desconto em suas faturas de água
de cinqüenta por cento e não acontecia na época da tramitação da referida CPI e muito
provavelmente não está acontecendo. Esperou quinze dias úteis para obter a referida resposta e foi
encaminhado pedido de dilação de prazo, concluindo que o Executivo não tomou medida alguma
aos problemas que foram encontrados pela CPI. Outro requerimento que elaborou, na ocasião em
que o Vereador Jorge da Farmácia trouxe à esta Casa de Leis a situação de suas indicações que não
são atendidas, assim elaborou informações que iria repassar aos vereadores, solicitando o nome do
vereador solicitante e o número de indicação atendida ou não, assim como o tipo de serviço
realizado. Também solicitou para apontarem os critérios e métodos que utilizam para seleção das
indicações a serem atendidas. Disse que precisam entrar em acordo com o Poder Executivo para
descobrir o método utilizado. Outro pedido, onde solicitou cronograma das indicações a serem
atendidas, dizendo que seu requerimento não foi atendido em quinze úteis, sob a alegação de que
suas perguntas não foram entendidas com objetividade. Cedeu aparte ao Vereador Sebastião
Mainardes Júnior, o qual esclareceu a dificuldade no atendimento de informações aos Senhores
Vereadores, expondo a tarefa diária das secretarias do Poder Executivo onde muitas vezes as
solicitações feitas por Vereador são também realizadas por cidadão e atendida. Diante da demanda
de pedidos, não se consegue realizar cronograma de atendimento devido ao número elevado de
pedidos. VEREADOR RUDOLF POLACO: Relatou reunião que participou na Prefeitura
Municipal, com presença de secretários municipais, comandante da Polícia Militar de Ponta Grossa,
Deputado Hussein Bakri, Vereador Sargento Guiarone, onde discutiram temas que a cidade vem
necessitando e verbas que vem sendo destinada para o Município, destacando a realidade do que
vem sendo aplicado, trazendo a conhecimento dos vereadores a autorização, da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, para destinar verba no valor de três milhões e quinhentos mil reais às
obras do Lago de Olarias, emenda essa impositiva do Deputado Hussein Bakri, assinada pelo Chefe
da Casa Civil Waldir Rossoni, em junho de 2.017. Ainda nessa reunião comentaram sobre temas
importantes para Ponta Grossa, onde o deputado afirmou verba de quatrocentos mil reais para o
Hospital Bom Jesus e também alertou e deixou claro, no sentido de que está destinando verba de um
milhão de reais para a UBS de Olarias, para compra de equipamentos. Ainda conversaram referente
à Arena Multiuso que será instalada dentro do Quartel da Polícia Militar, a pedido do Vereador

Sargento Guiarone, de aproximadamente trezentos mil reais e outra arena poliesportiva que está se
decidindo o local com o Senhor Prefeito Municipal. Também chamou atenção nas palavras do
Coronel João Jorge e Comandante Edmauro, onde afirmaram que de todas as viaturas que estão
sendo destinadas pelo Governo do Estado para a Polícia Militar, apenas duas ficarão lotadas em
Ponta Grossa, o restante é para cidades próximas, desvalorizando muito a comunidade princesina.
Sabe que com todo o crescimento econômico, crescem também problemas relacionados à segurança
e daí a cidade ser agraciada com apenas duas viaturas, considera um absurdo nas palavras de João
Jorge e Edmauro. Nesse sentido entende que devem interceder junto aos deputados representantes
de cada vereador. Acredita que possam caca vez mais brigar para o Município. Em aparte, se
manifestou o Vereador Sargento Guiarone, para complementar as palavras do Vereador Rudolf
colocando que o Deputado Hussein Bakri trouxe em mãos documentação que realmente a destinação
de verba de três milhões e meio para o Lago de Olarias, através de emenda pessoal. Citou um total
de verbas de cinco milhões destinadas para Ponta Grossa, através de um deputado que não é da
região. Comentou que os três deputados representantes da região não somam um total de emenda
como essa. Também utilizou de aparte o Vereador Sebastião Mainardes Júnior, dizendo ficar
impressionado, no momento em que vem um “facãozeiro na cidade”, que nada apresentou de
concreto. Citou que os equipamentos do Hospital Bom Jesus é alvo de projeto que está tramitando
a mais de um ano, onde o mesmo aproveitou da ocasião e disse ser dele. Rebateu colocações que
deputados de Ponta Grossa não superam a atuação daquele deputado. Solicitou maior respeito aos
políticos de nossa cidade. Finalizando, o Vereador Rudolf citou que sempre respeitou a todos tanto
é que sempre fez questão de enaltecer o trabalho de qualquer deputado, independentemente de que
posição. Encerrada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 161/17 (Poder Executivo),
institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e dá outras Providências:
RETIRADO POR UM DIA, a pedido do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Durante a discussão do
referido projeto, assim se manifestou o Vereador Dr. Magno: “Boa tarde Presidente, boa tarde
colegas, boa tarde imprensa, eu poderia ficar quieto num projeto desse que normalmente é colocado
como o politicamente correto, é muito mais fácil a gente ir pelo sim, fazendo que, aonde vai o boi
vai a boiada, mas eu acho que estamos aí enfrentando hoje um problema que foi criado aí durante
doze anos de gestão do PT no Governo Federal, que instituiu um monte de reservas, parece que quer
fazer um, criar setores da sociedade que inexistem, que não deveria ter diferença entre ninguém a
gente não deveria estar falando da diferença do preto com o branco, da mulher com o homem, do
homossexual com o heterossexual e assim por diante e a gente fica instituindo conselhos, instituindo
segmentações que acho que daí passa um determinado tempo e acho que é o que está acontecendo
hoje com todo aquele sindicalismo que está acabando por prevalecer aí uma, algumas instituições
voltadas a uma questão política partidária ou da própria instituição e não em si preocupado com o
trabalhador, ou preocupado com o negro ou preocupado com a questão da mulher, etc. Então eu
gostaria que a minha fala constasse na íntegra em Ata, porque eu vou me pronunciar contra o projeto.
(Aparte cedido ao Vereador Geraldo Stocco). Tem tantos projetos aqui que coloca a questão

orçamentária como um problema para se implementar alguns projetos e aqui apesar de não ser
colocado no projeto que não teria uma dotação orçamentária para os conselheiros que são, enfim
tem alguns conselheiros aí que são nominados e outros que são eleitos, mas para você ter uma
estrutura dessa é imprescindível ter uma estrutura que vai ter os seus custos, vai ter uma demanda
financeira em cima disso, então essas coisas podem e alguns projetos muito interessantes não tem
verba. Eu me preocupo assim com essa questão de sempre colocar uma coisa que não deveria nem,
quanto mais você fala em diferenças, mais você tem diferenças e não ao contrário, obrigado”. EM
DISCUSSÃO ÚNICA - VETO À LEI Nº 12.804 (Poder Executivo), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de pet shops, consultórios, clínicas e hospitais veterinários, de comunicar a
Delegacia de Polícia Civil ou Delegacia Especializada, quando constatarem indícios de maus tratos
nos animais por eles atendidos, conforme especifica: MANTIDO, com os votos favoráveis dos
Vereadores Daniel Milla, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo
Stocco, Florenal, Dr. Zeca, Paulo Balansin, Rogério Mioduski, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes
Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Recebeu votos contrários dos Vereadores
Celso Cieslak, Eduardo Kalinoski, Sargento Guiarone Júnior, Jorge da Farmácia, Dr. Magno, Pietro
Arnaud, Ricardo Zampieri e Professora Rose. Fica registrada a ausência justificada da votação do
Vereador George Luiz de Oliveira. VETO PARCIAL À LEI Nº 12.805, que institui, no âmbito do
Município de Ponta Grossa, o Programa Institucional da Patrulha Escolar Comunitária Municipal, e
dá outras providências: Art. 4º - MANTIDO O VETO, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel
Milla, Divo, Mingo Menezes, Geraldo Stocco, Florenal, Dr. Zeca, Paulo Balansin, Rogério
Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior e Vinícius Camargo.
Votaram contrariamente os Vereadores Celso Cieslak, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno,
Felipe Passos, Sargento Guiarone Júnior, Jorge da Farmácia, Dr. Magno, Pietro Arnaud, Ricardo
Zampieri e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do
Vereador George Luiz de Oliveira. Art. 4º, I, II e III - MANTIDO O VETO, com votos favoráveis
dos Vereadores Daniel Milla, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Felipe Passos, Geraldo
Stocco, Sargento Guiarone Júnior, Florenal, Dr. Zeca, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Rogério
Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter
José de Souza - Valtão. Votaram contrariamente os Vereadores Celso Cieslak, Pastor Ezequiel
Bueno, Jorge da Farmácia, Dr. Magno e Ricardo Zampieri. Fica registrada a ausência justificada da
votação do Vereador George Luiz de Oliveira. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI
Nº 211/16 (Vereador Alysson Zampieri), dispõe sobre o controle de freqüência digital na rede
pública municipal de ensino: RETIRADO PARA VISTAS, por dois dias, a pedido do Vereador
Mingo Menezes. PROJETO DE LEI Nº 144/17 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a
abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 80.000,00, e dá outras providências:
APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla, Divo, Mingo
Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sargento
Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud,
Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior,

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação
do Vereador George Luiz de Oliveira. PROJETO DE LEI Nº 151/17 (Poder Executivo), autoriza o
Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial à Águia Sistemas de
Armazenagem S/A, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores
Celso Cieslak, Daniel Milla, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno,
Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sargento Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca,
Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose,
Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão.
Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador George Luiz de Oliveira. EM
DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 125/17, do Vereador Felipe Passos;
126/17, do Vereador Daniel Milla; 127/17, do Vereador Geraldo Stocco; 128/17, do Vereador
Ricardo Zampieri; 129/17, do Vereador Vinícius Camargo; 130/17, da Vereadora Professora Rose;
131/17, do Vereador Walter José de Souza - Valtão; 132, 133, 134, 135/17, dos Vereadores
Professora Rose e Jorge da Farmácia. Indicações nºs 1247, 1248/17, do Vereador Vinícius Camargo;
1249/17, da Vereadora Professora Rose; 1250/17, do Vereador Dr. Magno; 1251, 1252/17, do
Vereador Florenal; 1253, 1254, 1255, 1256/17, do Vereador Eduardo Kalinoski. Concluída a
votação da Ordem do Dia, foi aberto espaço para as manifestações no PEQUENO EXPEDIENTE VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Para comentar sobre moção de sugestão legislativa que
protocolou na Casa, a ser enviada ao Senhor Prefeito Municipal no sentido de que realize estudos,
objetivando destinar percentual da arrecadação de ISS relacionado à venda de bebidas alcoólicas em
boates, shows e eventos de nossa cidade, assim como empresas que geram serviços relacionados ao
tabagismo, para destinação ao fundo Municipal de Política sobre Drogas. Informou haver
conversado com o Deputado Marcio Pauliki sobre a idéia, o qual buscará algo para também
fortalecer essa política à nível estadual. Utilizou de aparte o Vereador Geraldo Stocco,
parabenizando ao orador, Presidente da Frente Parlamentar sobre o Combate as Drogas, dizendo que
apóia totalmente o projeto, destacando a importância da frente que o mesmo preside. VREADOR
GERALDO STOCCO: Ressaltou destacando a Moção de Aplauso nº 127/17, dirigida a Associação
Atlética dos Acadêmicos e Engenharia XV de Outubro, da Universidade Tecnológica Federal UTFPR-PG, onde nos jogos que participam (engenhariadas), o time de futsal conquistou ouro na
competição, sendo uma vitória árdua e merecida. Parabenizou a todos os atletas nas pessoas de,
Carlos Eduardo, Raí, Rafael, Rafael Ávila, Murilo de Campos, Figueiroa, Arnaldo Jacob
Neto,Wellington Luiz Fernando, Willian Arnaud, Vinícius, Vinicius Clock, Lucas, José Carlos
Hélio, Luiz, Leonardo Cardoso, João Victor e João Lucas Baldani, parabenizando por estarem
representando o Município e pela conquista. Deseja chamá-los futuramente para entregar em mãos
a referida moção. Relatou a presença com o Secretário de Obras Marcio Ferreira em uma rua da qual
já realizou pedido, estando somando forças para que a mesma possa servir de ligação inter-bairros,
dizendo que no início da presente sessão utilizou da Tribuna para tecer críticas a desorganização à
Secretaria de Obras, onde solicitou os critérios de emergência utilizados para o atendimento, não em
tom destrutivo. Assim, deixou registrado que teve houve diálogo no requerimento que elaborou ao

Poder Executivo. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente
sessão, convocando outra para o dia dez do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental,
informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à
disposição via rede de computadores. Eu Vereador Jorge da Farmácia, Secretário, supervisionei a
reação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores
presentes. Sala das Sessões, em cinco de julho de dois mil e dezessete.
__________________SECRETÁRIO ______________________PRESIDENTE

ASSISTA O VIDEO- Disponível em http://www.cmpg.pr.gov.br/#

