
                                                    
  

 
ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 01/11/2017  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Brandon Samuel 
INICIO DA SESSÃO: 14:05 TÉRMINO DA SESSÃO:  16:38 
PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Munícipes 
  
VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 
CELSO CIESLAK   
VITOR HUGO DE OLIVEIRA   
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 ZAMPIERI   
ROGÉRIO MIODUSKI   
PROFESSORA ROSE   
RUDOLF POLACO   
SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   
VINÍCIUS CAMARGO   
VALTÃO   

 
COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:  
VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para prestar esclarecimentos à população, imprensa e parlamentares           
acerca de um regime jurídico dos Senhores Vereadores e desta Casa de Leis. Comentou a entrevista cedida                 
pelo Senhor Presidente da Casa, com relação ao Décimo Terceiro Salário a título de subsídios, que                
recentemente o Supremo Tribunal Federal, em decisão manifestou dizendo ser legítimo e legal aos              
representantes do Poder Legislativo Municipal, além do que se manifestou ainda essa possibilidade, o Tribunal               
de contas do Estado do Paraná. Caso a Câmara Municipal não discipline esse assunto, há um grande risco que                   
na próxima legislatura os vereadores não tenham contemplado esse décimo terceiro salário, e se assim não                
ocorrer, na sua visão, acredita que poderão entrar com ação retroativa, exigindo dos últimos quatro anos mais                 
os honorários advocatícios, custas processuais e irão condenar as Câmaras Municiais de todo o país em                
precatórios milionários.Dirigindo-se aos Senhores Vereadores, na condição de corregedor, quando foi           

 



                                                    
  

procurado, quanto haver sido questionado por órgão de imprensa, sobre qual o regime dos funcionários e                
comissionados desta Casa de Leis, quanto ao cumprimento de expediente. Assim, esclareceu de acordo com a                
legislação que os cargos comissionados da Prefeitura e desta Casa de Leis, são criados pela Constituição                
Federal "ad nutum", que são cargos de confiança nomeados e exonerados a qualquer momento, sem direito a                 
verbas trabalhistas.  
VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Iniciou suas palavras também comentando sobre discussão            
a respeito do expediente a ser cumprido pelos assessores, se manifestando favoravelmente a colocação de               
ponto, no sentido de disciplinar os servidores comissionados, dizendo que explora seus subordinados ao              
extremo. Citou que seu gabinete sempre cumpriu serviços internos no período da manhã. Criticou reportagem               
de canal de televisão, dizendo que onde tem servidores atuando, a mesma não divulga. Lembrou ainda que a                  
RPC divulgou aquilo que a CEI DO LIXO PRODUZIU, sem no entanto haver mencionado os nomes dos                 
Vereadores que a compõem. Destacou que a postura que a RPC adota em todas as cidades é de denegrir a                    
imagem do Poder Legislativo local. Criticou também o fato de votarem projetos nesta Casa, e uma vez                 
recebido veto do Senhor Prefeito Municipal, o primeiro a fazer campanha para manter a decisão do alcaide é o                   
próprio vereador proponente, entendendo que não pode mais acontecer fatos dessa natureza. Nesse sentido,              
disse que a COSPTTMUA - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana               
está filtrando projetos que são analisados legalmente pela CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação,                
para não expor esta Casa. 
VEREADOR RUDOLF POLACO: Relatou a presença na data de ontem, do Campeão Mundial de Voleibol,               
Atleta Giba, anunciando junto com a empresa Madero que investe maciçamente na cidade, com apreço à                
administração e crescimento que Ponta Grossa vem tendo, acontecendo o anúncio do "Projeto Gibinha", que               
irá se realizar na cidade, citando que esteve em Araucária, onde o mesmo acontece, no sentido de poder fazer o                    
mesmo acontecer no nosso município. Outro assunto, para falar da reclamação de moradores, quanto a situação                
caótica que apresenta uma faixa de domínio em trecho da linha férrea administrada pela Empresa RUMO,                
necessitando de limpeza e manutenção, devido a formação de erosão na estrutura da ponte sobre a Rua                 
Otaviano Costa, Bairro da Palmeirinha. Disse que elaborou moção e apelo à aludida empresa, cobrando essas                
medidas.  
VEREADOR GERALDO STOCCO: Para comentar sobre sua visita aos bairros da cidade, onde esteve              
presente no Posto de Saúde do Jardim Paraíso, ficando feliz ao perceber que o mesmo possui dentista, médico                  
e remédios. Disse ainda que foi averiguar outra situação também importante e perigosa, onde esteve visitando                
o Bairro Dom Bosco, região importante para a cidade, a qual se encontra um pouco abandonada, com ruas                  
intransitáveis, constituindo de ladeiras, necessitando de intervenção do Poder Público Municipal, em que             
noventa por cento das casas alagam quando chove devido a situação complicada, prejudicando sensivelmente a               
população. Solicitou a outros vereadores para que também visitem o aludido bairro, no sentido de ajudar as                 
pessoas moradores. Somou-se aos comentários levantados por outros vereadores, quanto a um suposto ponto              
digital a ser instalado nesta Casa, dizendo que achar necessário, lembrando de um vereador que saiu em                 
viagem por dez dias com seu assessor, considerando esse fato uma situação delicada, sendo favorável ajustar o                 
Regimento Interno e Lei Orgânica para que haja uma disciplina nesse sentido. Em aparte, se manifestou o                 
Vereador Rudolf Polaco, dizendo que ficou chateado com afirmações ouvidas que a "verdade prevaleceu",              
lembrando que se não houvesse a denúncia, não teria ocorrido a devolução do dinheiro que foi posterior à                  
denúncia. Nesse sentido concorda que a verdade realmente prevaleceu. também utilizaram de aparte os              
Vereadores Valtão, para dizer que os assessores parlamentares são a imagem do vereador, se os mesmos não                 
trabalharem corretamente, a resposta será dada nas urnas, pois irá refletir no próprio parlamentar, entendendo               
que a população que irá julgar, sendo o maior controle. O que não podem admitir na Casa é demagogia.                   

 



                                                    
  

Vereador Pietro Arnaud, afirmando que se precisassem de ponto, não teriam confiança, o mesmo existe porque                
o empregador não sabe se a pessoa vai estar trabalhando, entendendo que não tem lógica no sistema.  
VEREADOR FLORENAL: Para também comentar a respeito dos trabalhos na CEI DO LIXO, relatando a               
visita no Aterro Sanitário de nossa cidade, onde por três horas lá estiveram fotografando, registrando,               
conversando, conseguindo trazer material produtivo para a Comissão. Lembrou que durante a sabatina dos              
responsáveis, descobriram que existe um departamento trabalhando contra o outro: o CONDEMA não sabe              
nada da Secretaria de Meio Ambiente e essa não sabe nada do CONDEMA, citando também que o IAP só                   
entra na briga se for provocado, motivado. Falou do vídeo divulgado pela RPC que fizeram no aterro. Está                  
percebendo que os órgãos que tinham que fiscalizar o Aterro Sanitário estão olhando somente do asfalto, não                 
adentram ao mesmo, se tivessem feito isso, a situação seria outra. Lembrou de estudo técnico pela empresa que                  
recolhe o lixo, apontou que tem mais cinqüenta e cinco meses de vida útil, a grosso modo, entendendo que                   
cada um tem sua opinião. Disse ainda que o IAP é outro órgão que está ilegal, pois existe o aterro a quarenta e                       
seis anos sem licença ambiental. Citou que o Secretário de Meio Ambiente Paulo Barros, em todas as vezes                  
que se manifestou através da imprensa e em audiência pública, disse que o Botuquara não poderia mais receber                  
lixo em função do Termo de Ajustamento de Conduta e agora vem nesta Casa, solicitando inclusive dinheiro                 
do CONDEMA para aumentar a quinta célula. Criticou ainda o CONDEMA indagando de que lado o mesmo                 
está, pois se manifestou na OAB dizendo que teria que fechar o Botuquara para cumprir o TAC, porém quando                   
a licitação está pronta, o mesmo entra com liminar para acabar com a mesma, e agora querem nova tecnologia                   
que seria a usina. Agora diz que não precisa cumprir o TAC. 
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EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 
PROJETO DE LEI Nº 123/17 – Institui o Disque Denúncia de Corrupção no Município de Ponta Grossa. 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 

 



                                                    
  

_________________________________________________________________________________________ 
DOS VEREADORES GERALDO STOCCO E RUDOLF POLACO 
PROJETO DE LEI Nº 214/17 – Dispõe sobre a contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos                
musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais financiados por recursos públicos. 
 
RETIRADO PARA VISTAS POR 3 (TRÊS) DIAS – VER. FLORENAL 
_________________________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 
PROJETO DE LEI Nº 298/17 – Cria  a sala virtual de licitações da Administração Municipal. 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 
_________________________________________________________________________________________

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 
PROJETO DE LEI Nº 71/17 – Concede dispensa do serviço por um dia sem prejuízo do salários às                  
servidoras públicos municipais para a realização de exame de mamografia. 
 
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos da inclusa Emenda de Redação 
                       CFOF    - Favorável 
                       COSPTTMUA   - Contrário  
 
RETIRADO PARA VISTAS POR 3 (TRÊS) PELO AUTOR 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR DIVO 
PROJETO DE LEI Nº 89/17 – Institui o passe-entrevista às pessoas em situação de desemprego no âmbito do                  
Município de Ponta Grossa, conforme especifica. 
 
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                       COSPTTMUA   -  
 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORÁVEL  

Vitor Hugo de Oliveira FAVORÁVEL  

Divonsir (Divo) FAVORÁVEL  

Domingos Menezes CONTRÁRIO  

Eduardo Kalinoski CONTRÁRIO  

Pastor Ezequiel FAVORÁVEL  

 



                                                    
  

Felipe Passos FAVORÁVEL  

George Luiz de Oliveira FAVORÁVEL  

Geraldo Stocco CONTRÁRIO  

Sargento Guiarone  CONTRÁRIO  

João Florenal FAVORÁVEL  

José Carlos - Dr. Zeca FAVORÁVEL  

Jorge da Farmácia FAVORÁVEL  

Magno (Dr. Magno) CONTRÁRIO  

Paulo Balansin FAVORÁVEL  

Pietro Arnaud CONTRÁRIO  

Ricardo Zampieri FAVORÁVEL  

Rogério Mioduski FAVORÁVEL  

Roseli Mendes FAVORÁVEL  

Rudolf (Polaco) FAVORÁVEL  

Sebastião Mainardes CONTRÁRIO  

Vinicius Camargo FAVORÁVEL  

Walter José (Valtão) CONTRÁRIO  

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 15 SIM / 7 NÃO – APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RUDOLF POLACO 
PROJETO DE LEI Nº 300/17 – Denomina de CARLOS BOLIVAR PEDROSO a Rua nº28 do Loteamento                
Residencial Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 
 
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                       COSPTTMUA   - Favorável  
 
 
 

 



                                                    
  

VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR MINGO MENEZES 
PROJETO DE LEI Nº 310/17 – Denomina de Frederico Mansani a Avenida nº 09 do Loteamento                
Residencial Monte Hermon, no Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 
 
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                       COSPTTMUA   - Favorável  
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR PAULO BALANSIN 
PROJETO DE LEI Nº 329/17 – Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Técnico do                 
Operário Ferroviário Gerson Luiz Gusmão. 
 
PARECERES:  CLJR  - Pela admissibilidade, nos termos da inclusa Emenda de Redação 
                       CECE   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR  
 

 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORÁVEL  

Vitor Hugo de Oliveira FAVORÁVEL  

Divonsir (Divo) FAVORÁVEL  

Domingos Menezes FAVORÁVEL  

Eduardo Kalinoski FAVORÁVEL  

Pastor Ezequiel FAVORÁVEL  

Felipe Passos FAVORÁVEL  

George Luiz de Oliveira FAVORÁVEL  

Geraldo Stocco FAVORÁVEL  

Sargento Guiarone  FAVORÁVEL  

João Florenal FAVORÁVEL  

José Carlos - Dr. Zeca FAVORÁVEL  

 



                                                    
  

Jorge da Farmácia FAVORÁVEL  

Magno (Dr. Magno) FAVORÁVEL  

Paulo Balansin FAVORÁVEL  

Pietro Arnaud FAVORÁVEL  

Ricardo Zampieri FAVORÁVEL  

Rogerio Mioduski FAVORÁVEL  

Roseli Mendes FAVORÁVEL  

Rudolf (Polaco) FAVORÁVEL  

Sebastião Mainardes FAVORÁVEL  

Vinicius Camargo FAVORÁVEL  

Walter José (Valtão) FAVORÁVEL  

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 23 SIM – APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR DIVO 
PROJETO DE LEI Nº 333/17 – Institui no calendário oficial do Município de Ponta Grossa, o Dia do                  
Triciclista. 
 
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 
                       CECE   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR  
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 
PROJETO DE LEI Nº 341/17 – Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO ANUSSIM BRASIL, com               
sede nesta cidade. 
 
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                       CECE    - Favorável  
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 

 



                                                    
  

MOÇÕES 
 
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 280/17 – Dirigida à CARLOS CESAR GRAVINA, pela conquista do Título de                
Campeão Master 6 no Campeonato Brasileiro de Veteranos, promovido pela Confederação Brasileira de Judô,              
neste mês de outubro de 2.017.  
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR MINGO MENEZES 
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 281/17 – Dirigida aos Ilustríssimos Cidadãos Pontagrossenses Senhor Alencar             
Frederico Margraf e a Senhora Priscila Sutil de Oliveira, pela autoria da obra intitulada Quilombos Brasileiros:                
Constitucionalismo Contemporâneo e Políticas Públicas em defesa dos remanescentes de quilombolas           
(segunda edição).  
 
APROVADOS 
_________________________________________________________________________________________ 
INDICAÇÕES 
 
DO VEREADOR PAULO BALANSIN 
INDICAÇÃO Nº 2067/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a instalação de redutores de velocidade do tipo             
lombada estendida, na rua Estefano Kozar, 55 - Boa Vista. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR DR. MAGNO 
INDICAÇÃO Nº 2068/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando realizar operação tapa buraco ou recapeamento           
asfáltico na Avenida General Aldo bonde, na altura do início do Núcleo Santa Terezinha até o Centro de                  
Eventos. 
_________________________________________________________________________________________
DO VEREADOR RUDOLF POLACO 
INDICAÇÃO Nº 2069/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando proibir a população em alimentar pombos           
domésticos em vias públicas, praças e demais locais de acesso público na Zona Urbana do Município. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 
INDICAÇÃO Nº 2070/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando efetuar os serviços de patrolamento, cascalhamento           
e compactação de solo na Rua Domício da Gama, em frente ao nº 579, Bairro de Olarias. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2071/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a autuação/notificação do proprietário do terreno           
localizado na Rua Teixeira Mendes, em frente ao nº 520, entre as Ruas João Tomé e Carlos Primor, em                   
Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 

 



                                                    
  

DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2072/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Travessa              
Dr. Joaquim Loyola. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2073/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência, serviço de colocação de tampa de             
boca de lobo, na Rua XV de Novembro, em frente ao nº 909, Centro. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2074/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua              
Marquês do Paraná, entre as Ruas Bolívia e Paraguai, no Bairro da Ronda. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2075/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua XV               
de Novembro, entre as Ruas Balduíno Taques e Cel. Dulcídio, Centro. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2076/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência os serviços de ampliação da            
capacidade de captação de água em bueiro localizado na Rua Almirante Barroso, frente ao nº 3102, Rio Verde. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2077/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos no             
cruzamento das Ruas Raul de Mesquita com Abílio Holzmann, Neves. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2078/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua              
Vicente Spósito, próximo a Rotatória do Terminal de Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2079/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a pintura de faixas para pedestres e melhorias na              
sinalização vertical, na Avenida Carlos Cavalcanti, Rotatória do Terminal de Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2080/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a retirada de cães abandonados nas proximidades            
do Campus da UEPG e região do Colégio Agrícola Augusto Ribas. 

 



                                                    
  

_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2081/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência serviço de reparos em boca de lobo,              
no trecho entre as Ruas Ana Nery e Pandiá Calógeras, da Rua Almirante Barroso. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2082/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o tapa buraco na Rua Almirante             
Barroso, na esquina com a Rua Washington Luiz. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2083/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando O PEDIDO DE LINHA DE ÔNIBUS, em toda a              
extensão da Vila Santa Lúcia, Bairro Jardim Carvalho. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2084/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o TAPA BURACO na Rua Almirante Barroso,            
próximo ao redutor de velocidade, Bairro de Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2085/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o cascalhamento na Rua São Josafat, Bairro Nova             
Rússia. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2086/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o TAPA BURACO na Rua José Kalinoski, Bairro             
Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2087/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o TAPA BURACO na Rua Cirema Becker, Bairro             
Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2088/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a LIMPEZA NO ARROIO PRANCHINHA, na           
Rua Beira Rio, Bairro Órfãs. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

 



                                                    
  

INDICAÇÃO Nº 2089/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL, na           
Rua Beira Rio, Vila Liane, Bairro Órfãs. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2090/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Beira Rio,             
Vila Liane, Bairro Órfãs. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2091/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a SOLICITAÇÃO DE ALARGAMENTO NO          
FINAL DA RUA, na Rua Amadeu Maggi, Bairro Órfãs. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2092/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o manilhamento na Rua Amadeu Maggi, Bairro            
Órfãs. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2093/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Amadeu            
Maggi, Bairro Órfãs. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2094/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Arthur            
Denck, Vila Shangrilá, Bairro Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2095/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o manilhamento na rua Professor Carrel, Bairro            
Colônia Dona Luiza. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2096/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Leopoldo            
Lopes Sobrinho, esquina com a Rua Virgílio L. Zancanaro, Bairro Colônia Dona Luiza. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2097/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA na Rua          
Almirante Barroso, esquina com a Rua Ana Nery, Vila Ana Rita, Bairro Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 

 



                                                    
  

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2098/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o TAPA BURACO na Rodovia Engenheiro           
Agostinho Schwab, esquina com a Rua Silva Jardim, Centro. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2099/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o TAPA BURACO na Rua Eduardo Novack            
Sobrinho, esquina com a Rua Nicolau Klüppel Neto, Vila Santa Paula, Bairro Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2100/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA em toda a           
extensão da Rua Castanheira, Vila Santa Paula, Bairro Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2101/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA na Rua Dias de            
Carvalho, Vila Santa Paula, Bairro Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
INDICAÇÃO Nº 2102/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa-buraco na Rua            
Nicolau Klüppel Neto, no trecho compreendido entre as Ruas Castanheira e Attílio Tararan, Bairro Santa               
Paula. 
_________________________________________________________________________________________ 
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
INDICAÇÃO Nº 2103/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a limpeza e o corte do mato do imóvel onde se                
localiza o Conselho Tutelar Oeste, localizado na Rua Theodoro Rosas, nº 1615. 
_________________________________________________________________________________________ 
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
INDICAÇÃO Nº 2104/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando realizar reparos na tampa da boca de lobo             
localizada na Rua Castro Alves, em frente ao nº 816, Bairro Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
INDICAÇÃO Nº 2105/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando realizar reparos na boca de lobo localizada na Rua              
Quaresmeira, ao lado do nº 38, Bairro Santa Paula. 
 
APROVADOS POR UNANIMIDADE 
_________________________________________________________________________________________ 
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PEQUENO EXPEDIENTE 
VEREADOR FLORENAL: Para referendar entrevista cedida por uma proprietária de supermercado em            
Uvaranas, a qual falou tudo o que os comerciantes desejam se expressar, pois não agüentam mais trabalhar                 
diante de tantos assaltos, roubos, arrombamentos e como representante do povo tem que clamar pelas               
autoridades constituídas para que a situação melhore. Citou que funcionários que não desejam mais trabalhar               
em postos de gasolina ou no período noturno, pois, ou são assaltados nos estabelecimentos ou na rua quando                  
estão indo embora. Assim, em nome dos comerciantes do Bairro de Uvaranas, mais uma vez pede socorro.                 
Citou a existência de um prédio público em Uvaranas em que insiste em solicitar a colocação de um                  
destacamento da Guarda Municipal, o qual vem sofrendo depredação pelos vândalos. Falou que o Secretário de                
Segurança é irredutível em atender tal solicitação, onde diz que a guarda não vai ser desmembrada enquanto                 
for comandante. Acredita que a colocação de um destacamento da guarda no mesmo resolveria em muito o                 
problema de segurança naquela região. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Como presidente da CEI DO LIXO, disse da sua emoção               
pelo trabalho que vem realizando e que já apresentou na Casa através da CPI DO TRANSPORTE, estando                 
sendo convidados a dar palestra nos municípios da região dos Campos Gerais e outros que não fazem parte da                   
região. Sem querer subestimar ninguém, disse que não é qualquer um que consegue tocar com respeito,                
responsabilidade e técnica. Receberam três convites para dar palestras, sendo motivo de alegria e satisfação.               
Procedeu leitura de documento da CEI para o Instituto Ambiental do Paraná, que entenderam em certo                
momento que estava sendo omisso e não tomou as providências devidas, relatando todas as situações               
irregulares que presenciaram quando visitaram o local, o qual está nesta tarde no aterro fazendo fiscalização in                 
locco. Destacou que estão realizando tudo o que deveriam ter feito, inclusive tendo utilizado pela RPC, sem                 
dar ciência à comunidade dessa providência que resultou em inspeção de urgência pelo IAP no aterro.                
Parabenizou aos demais integrantes da CEI pelos trabalhos: Mingo Menezes, Rogério Mioduski, Vinícius             
Camargo e Florenal. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Falou da CEI formada nesta data, onde irão de início tratar da                
situação da Polícia Militar na Münchenfest, quanto sua instalação péssima e precária. Segundo ponto, para               
comentar dos policiais que fazem tudo o que podem na área de segurança pública, com as condições de                  
trabalho que tem, lembrando o assalto ocorrido em um Shopping e posto de saúde no Jardim Los Angeles,                  

 



                                                    
  

onde elaborou ofício à Guarda Municipal e Polícia Militar, solicitando reforço de policiamento nos Jardins Los                
Angeles, Califórnia I e II. Outro assunto, para lembrar a data de ontem, como um dia histórico no mundo, da                    
reforma protestante, dizendo que participou de eventos e o que pregam os pastores, padres, com a presença de                  
Bispo, é a unidade, independentemente da religião, sexo, cor, situação econômica de cada um. Destacou que                
tem que haver união, respeitando as diferenças. Quanto a reforma protestante, destacou que foi um avanço para                 
o mundo e para o Brasil, sendo a favor da liberdade religiosa. Finalizou dizendo que estão unidos numa só                   
causa, o bem do Brasil e da Família Cidade de Ponta Grossa. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Na condição de Presidente da CEI DA MÜNCHENFEST, agradeceu            
a oportunidade de poder trabalhar com o Vereador Pastor Ezequiel, relator, com George Luiz de Oliveira,                
Celso Cieslak e Sgt. Guiarone, informando que irão realizar trabalho completo, com responsabilidade e              
transparência, trazendo as claras todas as situações. Disse ainda que o mais logo possível realizarão a primeira                 
reunião para deliberar as primeiras pautas, tópicos que irão abordar, pedido ao Poder Público da possibilidade                
de abertura de sindicância, pedido de informações da própria Comissão Organizadora do evento, bem como em                
relação ao acompanhamento direto dentro da festa, onde estarão presentes. Querem auxiliar a Comissão              
Organizadora e de nenhuma forma prejudicar o evento, porém estarão preparados para atuar e corrigir o que                 
estiver errado dentro desse formato de privatização. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Para falar a respeito do UBER no país e em nossa cidade, ficando feliz                 
pelo fato dos Senadores, em Brasília, na votação da matéria, retiraram as condições que inviabilizaram esse                
aplicativo, onde desejavam que utilizassem os veículos com placas vermelhas e fossem conduzidos pelo              
próprio proprietário. Disse que é utilizador do aplicativo e procura conversar com os motoristas, onde a                
maioria estavam desempregados, os quais, se não fosse o UBER estariam lotando as filas a procura de                 
emprego, entregando currículos como grande parte dos brasileiros. Destacou que o UBER afeta diretamente a               
economia, vindo a reinventar a situação do estado, não podendo super taxar como faz com outros produtos e                  
aplicativos de mobilidade urbana. É a favor dessas tecnologias, devendo cobrar do Estado novo regulamento               
para não serem prejudicados os taxistas. 

VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Como Presidente da Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas,            
relatou que esta semana foi comunicado que a Comunidade Esquadrão da Vida recebeu certificado do SEBAS,                
cujo qual, a mesma recebe aval para receber emendas do governo federal, demonstrando a credibilidade dessa                
instituição. Parabenizou todos os diretores, membros e pessoas que contribuíram para a grande conquista que é                
o SEBAS. Outro assunto, para comentar a respeito da CEI DO LIXO, dizendo que os trabalhos estão sendo                  
feitos, com visitas, onde ouviram professores da UEPG, pessoas técnicas, do IAP e outras que os ajudaram                 
muito, resultando muitos frutos, citando a denúncia ao IAP, que a mesma não irá acabar em PIZZA, quando as                   
coisas estão se desenvolvendo. Ficou surpreso como tudo vem acontecendo, parabenizando todos os membros. 

VEREADOR FELIPE PASSOS, passando ao Vereador Eduardo Kalinoski: Para comentar a respeito da             
situação do UBER, dizendo que não existe ainda consenso com relação a aplicação desses aplicativos.               
Lembrou votação no Senado Federal, onde foram retiradas alguns artigos da lei que estava tramitando, que                

 



                                                    
  

praticamente inviabilizaria o aplicativo. Informou ser relator tanto do UBER, como do projeto que regulariza a                
lei dos taxistas na cidade, onde comentou quando foi procurado por portal de notícia, que sua decisão seria                  
avaliar tanto ouvindo os motoristas de UBER quanto taxistas, mas se pautaria pela vontade popular. Lembrou                
ocorrer em Brasília a coleta de oitocentos e vinte e cinco mil assinaturas que fizeram com que chegassem nas                   
mãos dos senadores esses ajustes. Com esse projeto definido em Brasília, acredita que dará uma luz para as                  
prefeituras, sendo totalmente favorável à utilização da tecnologia e conseqüentemente ao serviço UBER e              
atualização no serviço de TAXI. Finalizou comentando quanto a CEI DO LIXO, dizendo que protocolou nesta                
data indicação ao prefeito municipal, no sentido de instalar câmera de vídeo na balança do Lixão, fazendo com                  
que todos os veículos que adentram ao aterro sejam fiscalizados, trazendo transparência e facilidade na               
fiscalização. 

VEREADORA PROFESSORA ROSE: Parabenizou a Diretora da Escola Marta, com a pedagoga Vani, que              
estiveram nesta Casa, ontem, expondo projeto pedagógico para o CONDEMA, com o objetivo de proporcionar               
área de lazer para os alunos, o qual é situado no Jardim Cachoeira - Cará-Cará. Disse que a preocupação das                    
mesmas é com alunos que tenham área de lazer e segurança para as crianças, onde lutam já três anos para que                     
esse projeto seja efetivado. Enalteceu os companheiros Florenal e Milla, mesmo afastado, os quais mantiveram               
diálogo e está abraçado com esse projeto para que se concretize. Estão solicitando ao CONDEMA a realização                 
desse sonho. Suas palavras foram referendadas pelo Vereador Florenal. 

 
ATA DA SESSÃO DIPONÍVEL EM: http: //www.cmpg.pr.gov.br/ * 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA           
GROSSA, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. (XVII             
LEGISLATURA) 
Ao primeiro dia do mês de novembro 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 José Carlos S. Raad - Dr. Zeca,                 
Vice-Presidente e Roseli A. Mendes - Professora Rose - Terceira Secretária, presentes os Vereadores Celso               
Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Domingos B. Menezes Jr. - Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski,               
Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Dr.               
Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, Rogério Mioduski, Rudolf E. Christensen -              
Rudolf Polaco, Victor Hugo de Oliveira, 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 132/17 (Projeto de Lei nº 367/17), revoga o Art. 38 da Lei nº 12.041,                   
de 16/12/2014. Mensagem nº 135/17 (Projeto de Lei nº 368/17), altera a Lei nº 11.233, de 27/12/2012, e a Lei                    
nº 12.345, de 17/12/2015, e dá outras providências. Mensagem nº 137/17 (Projeto de Lei nº 369/17), dispõe                 
sobre Empreendimentos de Habitação de Interesse Social, e dá outras providências. Mensagem nº 140/17              
(Projeto de Lei nº 370/17, acompanhado de pedido para apreciação em regime de urgência, aprovado nesta                
oportunidade), altera a Lei nº 4.688, de 18/12/1991, conforme especifica. Of. nº 1518/17-GP, comunicando              
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haver sancionado a Lei nº 2.947. Of. nº 1640/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.929. Of. nº                  
1641/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.930. Of. nº 1642/17-GP, comunicando haver             
sancionado a Lei nº 12.931. Of. nº 1643/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.932. Of. nº                 
1644/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.933. Of. nº 1645/17-GP, comunicando haver             
sancionado a Lei nº 12.938. Of. nº 1646/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.939. Of. nº                 
1648/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.942. DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR -              
Projeto de Lei nº 363/17, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Institucional da Patrulha do                 
Sossego Comunitário e dá outras providências. Projeto de Lei nº 364/17, promove alterações na Lei nº 8.761,                 
de 02/02/2007, conforme especifica. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 365/17, concede               
Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa a Senhora Edla Velda Martins. Projeto de Lei nº 366/17,                 
concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor Rodrigo Milleo. DO VEREADOR MINGO               
MENEZES - Projeto de Lei nº 371/17, concede o Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor                  
PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Projeto de Lei nº 372/17,              
institui, no âmbito do sistema municipal de ensino, o "Programa Escola sem Partido". DO VEREADOR               
GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 373/17, regulamenta o pagamento de meia-entrada para os               
portadores de câncer e doenças degenerativas em espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, exibições               
cinematográficas e demais manifestações culturais e esportivas previsto na Lei Estadual do Paraná nº 18445 de                
05 de fevereiro de 2.015. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Subemenda Modificativa ao Projeto de               
Lei nº 216/17, dando nova redação ao Art. 1º do Substitutivo Geral do Projeto de Lei epigrafado. DO                  
VEREADOR CELSO CIESLAK - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 226/17, dando ao Art. 8º e Inciso                  
II do Art. 13, nova redação, conforme especifica. DO VEREADOR VICTOR HUGO DE OLIVEIRA -Moção               
de aplauso nº 282/17, dirigida a Seleção de Ponta Grossa de Futebol de Campo, campeã dos 30º JOJUPs -                   
Jogos da Juventude do Paraná. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº               
283/17, dirigida a COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA BOM PASTOR, na           
pessoa do Presidente PASTOR HENRIQUE ARTHUR MASS, extensivo aos demais pastores, líderes e             
membresia, pela comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante/Luterana, comemorado no dia 31 de              
outubro do ano corrente. DO VEREADOR DIVO - Moção de Aplauso nº 284/17, dirigida ao Dr. Irio José                  
Tabela Krunn, brasileiro, casado com Sra. Jucely de Matos Kruger Krun, advogado, nascido em 06 de agosto                 
de 1953, na cidade de Getúlio Vargas/RS, residente em Ponta Grossa desde 1961. DO VEREADOR FELIPE                
PASSOS - Moção de Apelo nº 285/17, dirigida aos Senadores da República, solicitando o apoio e empenho                 
junto ao Ministério da Educação - MEC, para que se abstenham de promover, permitir e/ou inserir a ideologia                  
de gênero no conteúdo da educação escolar brasileira. Moção de Aplauso nº 286/17, dirigida ao Senhor                
CRISTIANO BARBOSA, pelo primeiro lugar no concurso de fotografias ambientais, do Município de Ponta              
Grossa. DO VEREADOR RUDOLF CHRISTENSEN - Moção de Apelo nº 287/17, dirigida ao responsável              
pelo setor de limpeza e manutenção da empresa RUMO, para que possibilite a limpeza e manutenção no trecho                  
de linha férrea, no Bairro da Palmeirinha. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Aplauso nº                
288/17, dirigida a ACADEMIA ATOS CWB, na pessoa dos dirigentes, e aos lutadores de Jiu-Jitsu THIAGO                
FERREIRA e BRUNO MEZZOMO, pela conquista de medalhas como os melhores do ranking das              
competições de 2.017, realizadas pela Federação Paranaense de Jiu-Jitsu Brasileiro (FPJJB), realizada no dia              
29 de outubro de 2.017, na cidade de Curitiba-PR. Moção de Aplauso nº 289/17, dirigida a FACULDADES                 
CESCAGE - Centro de Ensino superior dos Campos Gerais, na pessoa do Diretor Dr. José Sebastião Fagundes                 
Cunha Filho e da Coordenadora do Curso de Fisioterapia Professora Milena Padilha, pela realização da               
Primeira Jornada de Fisioterapia, nos dias 18 a 22 de outubro de 2.017, como o lançamento da Revista                  
Científica Eletrônica de Fisioterapia, e pelo belíssimo trabalho realizado de atendimento ao público, o qual               

 



                                                    
  

proporciona saúde, tratamento e bem estar à comunidade. Moção de Aplauso nº 290/17, dirigida a RÁDIO                
CENTRAL na pessoa do Diretor Nilson de Oliveira, pela migração do AM para FM, diante do aprimoramento                 
do sinal e maior qualidade na prestação de serviços à comunidade ponga-grossense. Moção de aplauso nº                
291/17, dirigida à Rádio CLUBE PONTAGROSSENSE, na pessoa do Diretor CARLOS ALBERTO MAYER,             
pela migração do AM para a FM, diante do aprimoramento do sinal e maior qualidade na prestação dos                  
serviços à comunidade ponta-grossense. Moção de Aplauso nº 292/17, dirigida à RÁDIO FUNDAÇÃO             
SANT´ANA, na pessoa do Diretor PADRE JOEL NALEPA, pela migração do AM para FM, diante do                
aprimoramento do sinal, e maior qualidade na prestação dos serviços à comunidade ponta-grossense. Moção de               
Aplauso nº 293/17, dirigida a Rádio SOCIEDADE PITANGUI DE COMUNICAÇÃO (CBN), na pessoa do              
Diretor Geral Roberto Mongruel, pela migração do AM para FM, diante do aprimoramento do sinal e maior                 
qualidade na prestação dos serviços à comunidade ponta-grossense. Moção de Aplauso nº 294/17, dirigida à               
Rádio DIFUSORA DE PONTA GROSSA, na pessoa do Diretor MÁRCIO MARTINS, pela migração do AM               
para FM, diante do aprimoramento do sinal e maior qualidade na prestação dos serviços à comunidade                
ponta-grossense. Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR -            
VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para prestar esclarecimentos à população, imprensa e parlamentares acerca            
de um regime jurídico dos Senhores Vereadores e desta Casa de Leis. Comentou a entrevista cedida pelo                 
Senhor Presidente da Casa, com relação ao Décimo Terceiro Salário a título de subsídios, que recentemente o                 
Supremo Tribunal Federal, em decisão manifestou dizendo ser legítimo e legal aos representantes do Poder               
Legislativo Municipal, além do que se manifestou ainda essa possibilidade, o Tribunal de contas do Estado do                 
Paraná. Nesse sentido, disse que para esse diálogo precisa que as pessoas tenham um canal receptor, parecendo                 
que não querem compreender o que está sendo dito. Em seu entendimento disse que não poderá ser criado                  
nessa legislatura, citando que a Constituição Federal diz que somente poderá ser estabelecido para a próxima.                
Caso a Câmara Municipal não discipline esse assunto, há um grande risco que na próxima legislatura os                 
vereadores não tenham contemplado esse décimo terceiro salário, e se assim não ocorrer, na sua visão, acredita                 
que poderão entrar com ação retroativa, exigindo dos últimos quatro anos mais os honorários advocatícios,               
custas processuais e irão condenar as Câmaras Municiais de todo o país em precatórios milionários. Assim,                
disse que fica chateado quando em ver que as pessoas deturpam e distorcem esse assunto, com o objetivo único                   
de desgastar as imagem dos vereadores e do Legislativo. Nesse sentido pediu aos que utilizam das páginas de                  
facebook, para que leiam e não passem vergonha ao falar sobre o assunto. Dirigindo-se aos Senhores                
Vereadores, na condição de corregedor, quando foi procurado, quanto haver sido questionado por órgão de               
imprensa, sobre qual o regime dos funcionários e comissionados desta Casa de Leis, quanto ao cumprimento                
de expediente. Assim, esclareceu de acordo com a legislação que os cargos comissionados da Prefeitura e desta                 
Casa de Leis, são criados pela Constituição Federal "ad nutum", que são cargos de confiança nomeados e                 
exonerados a qualquer momento, sem direito a verbas trabalhistas. A natureza essencial é a confiança que os                 
parlamentares têm nessas pessoas. Citou que caso for estabelecido livro de registro da pontualidade de tais                
servidores, mais tarde poderão entrar com ações trabalhistas, uma vez que existem jurisprudências nesse              
sentido. Assim, informou que os assessores parlamentares poderão estar em quaisquer lugar, não sendo              
obrigatório suas presenças nos gabinetes cumprindo expediente por vinte e quatro horas. Disse ser essa a                
postura da corregedoria, estabelecido em lei, na constituição e jurisprudência, respondendo aos vereadores que              
os servidores poderão sim ficar à disposição dos mesmos, recebendo posteriormente compensação pelo             
excedente de horas trabalhadas. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Iniciou suas palavras também             
comentando sobre discussão a respeito do expediente a ser cumprido pelos assessores, se manifestando              
favoravelmente a colocação de ponto, no sentido de disciplinar os servidores comissionados, dizendo que              
explora seus subordinados ao extremo. Citou que seu gabinete sempre cumpriu serviços internos no período da                

 



                                                    
  

manhã. Criticou reportagem de canal de televisão, dizendo que onde tem servidores atuando, a mesma não                
divulga. Lembrou ainda que a RPC divulgou aquilo que a CEI DO LIXO PRODUZIU, sem no entanto haver                  
mencionado os nomes dos Vereadores que a compõem. "Eles só mencionam nosso nome quando é para falar                 
mal, quando existe algum projeto demagógico, quando tem alguma coisa que seja para jogar a opinião pública                 
contra a Câmara Municipal, aí sim é feito um estardalhaço". Mencionou a repercussão que houve, quando os                 
vereadores que compõem a CEI DO LIXO elaboraram documento, pedindo providência imediata para o IAP, o                
qual tomou de imediato, porque a mesma está trabalhando, dizendo que isso não contam. Mencionou ainda que                 
juntamente com o Vereador Florenal, acabaram ministrando uma "palestra" para o CONDEMA que estava              
empossando seus novos conselheiros, os quais os aplaudiram, por vir de encontro com o mesmo e com                 
interesse público. Destacou que a postura que a RPC adota em todas as cidades é de denegrir a imagem do                    
Poder Legislativo local. Criticou também o fato de votarem projetos nesta Casa, e uma vez recebido veto do                  
Senhor Prefeito Municipal, o primeiro a fazer campanha para manter a decisão do alcaide é o próprio vereador                  
proponente, entendendo que não pode mais acontecer fatos dessa natureza. Nesse sentido, disse que a               
COSPTTMUA - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana está             
filtrando projetos que são analisados legalmente pela CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para                
não expor esta Casa. VEREADOR RUDOLF POLACO: Relatou a presença na data de ontem, do Campeão                
Mundial de Voleibol, Atleta Giba, anunciando junto com a empresa Madero que investe maciçamente na               
cidade, com apreço à administração e crescimento que Ponta Grossa vem tendo, acontecendo o anúncio do                
"Projeto Gibinha", que irá se realizar na cidade, citando que esteve em Araucária, onde o mesmo acontece, no                  
sentido de poder fazer o mesmo acontecer no nosso município. Destacou que o referido Projeto irá beneficiar                 
mais de cem crianças matriculadas em escolas municipais. Outro assunto, para falar da reclamação de               
moradores, quanto a situação caótica que apresenta uma faixa de domínio em trecho da linha férrea                
administrada pela Empresa RUMO, necessitando de limpeza e manutenção, devido a formação de erosão na               
estrutura da ponte sobre a Rua Otaviano Costa, Bairro da Palmeirinha. Disse que elaborou moção e apelo à                  
aludida empresa, cobrando essas medidas. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para comentar sobre sua visita             
aos bairros da cidade, onde esteve presente no Posto de Saúde do Jardim Paraíso, ficando feliz ao perceber que                   
o mesmo possui dentista, médico e remédios. Disse ainda que foi averiguar outra situação também importante                
e perigosa, onde esteve visitando o Bairro Dom Bosco, região importante para a cidade, a qual se encontra um                   
pouco abandonada, com ruas intransitáveis, constituindo de ladeiras, necessitando de intervenção do Poder             
Público Municipal, em que noventa por cento das casas alagam quando chovem devido a situação complicada,                
prejudicando sensivelmente a população. Solicitou a outros vereadores para que também visitem o aludido              
bairro, no sentido de ajudar as pessoas moradores. Somou-se aos comentários levantados por outros              
vereadores, quanto a um suposto ponto digital a ser instalado nesta Casa, dizendo que acha necessário,                
lembrando de um vereador que saiu em viagem por dez dias com seu assessor, considerando esse fato uma                  
situação delicada, sendo favorável ajustar o Regimento Interno e Lei Orgânica para que haja uma disciplina                
nesse sentido. Recordou que elaborou denúncia nesta Casa, não no sentido de perseguir ou retaliar, mas voltada                 
à favor do dinheiro público. Irá respeitar a decisão tomada pela corregedoria desta Casa - irá denunciar seja                  
quem for, onde deseja ainda, que o Vereador Felipe e seu assessor continuem trabalhando, entendendo que está                 
exercendo seu papel de fiscalizador. Em aparte, se manifestou o Vereador Rudolf Polaco, dizendo que ficou                
chateado com afirmações ouvidas que a "verdade prevaleceu", lembrando que se não houvesse a denúncia, não                
teria ocorrido a devolução do dinheiro que foi posterior a denúncia. Nesse sentido concorda que a verdade                 
realmente prevaleceu. também utilizaram de aparte os Vereadoresor Valtão, para dizer que os assessores              
parlamentares são a imagem do vereador, se os mesmos não trabalharem corretamente, a resposta será dada nas                 
urnas, pois irá refletir no próprio parlamentar, entendendo que a população que irá julgar, sendo o maior                 

 



                                                    
  

controle. O que não podem admitir na Casa é demagogia. Vereador Pietro Arnaud, afirmando que se                
precisassem de ponto, não teriam confiança, o mesmo existe porque o empregador não sabe se a pessoa vai                  
estar trabalhando, entendendo que não tem lógica no sistema. VEREADOR FLORENAL: Para também             
comentar a respeito dos trabalhos na CEI DO LIXO, relatando a visita no Aterro Sanitário de nossa cidade,                  
onde por três horas lá estiveram fotografando, registrando, conversando, conseguindo trazer material produtivo             
para a Comissão. Lembrou que durante a sabatina dos responsáveis, descobriram que existe um departamento               
trabalhando contra o outro: o CONDEMA não sabe nada da Secretaria de Meio Ambiente e essa não sabe nada                   
do CONDEMA, citando também que o IAP só entra na briga se for provocado, motivado. Falou do vídeo                  
divulgado pela RPC que fizeram no aterro. Está percebendo que os órgãos que tinham que fiscalizar o Aterro                  
Sanitário estão olhando somente do asfalto, não adentram ao mesmo, se tivessem feito isso, a situação seria                 
outra. Lembrou de estudo técnico pela empresa que recolhe o lixo, apontou que tem mais cinqüenta e cinco                  
meses de vida útil, a grosso modo, entendendo que cada um tem sua opinião. Perguntou diretamente ao Diretor                  
do IAP se tem costume de visitar o aterro, quando o sabatinou, tendo respondido que não, não sabendo da                   
situação que o mesmo se encontra. Citou que se a quinta célula recentemente criada, se fossem respeitadas as                  
normas, teria até licença do IAP para funcionar. Descobriram que foi pago para colocar lixo em local                 
inadequado e hoje está sendo novamente pago para retirar e transferir em local correto. Em aparte, o Vereador                  
Celso Cieslak lembrou já haver realizado os trabalhos efetuados pela CEI, tendo constatado que está tudo                
ilegal. Disse ainda que o IAP é outro órgão que está ilegal, pois existe o aterro a quarenta e seis anos sem                      
licença ambiental. Citou que o Secretário de Meio Ambiente Paulo Barros, em todas as vezes que se                 
manifestou através da imprensa e em audiência pública, disse que o Botuquara não poderia mais receber lixo                 
em função do Termo de Ajustamento de Conduta e agora vem nesta Casa, solicitando inclusive dinheiro do                 
CONDEMA para aumentar a quinta célula. Criticou ainda o CONDEMA indagando de que lado o mesmo está,                 
pois se manifestou na OAB dizendo que teria que fechar o Botuquara para cumprir o TAC, porém quando a                   
licitação está pronta, o mesmo entra com liminar para acabar com a mesma, e agora querem nova tecnologia                  
que seria a usina. Agora diz que não precisa cumprir o TAC. Finda a Comunicação Parlamentar, o Senhor                  
Presidente consultou aos Senhores Vereadores, os quais aprovaram a sua sugestão, em se interromper os               
trabalhos, uma vez estando sendo utilizado a Sala das Comissões, propôs a realização da escolha dos membros                 
para compor a Comissão Especial de Investigação instituída através do Requerimento nº 383/17, com a               
finalidade de proceder análise quanto a organização e exploração da 28ª Münchenfest. Nesta ocasição, o               
Vereador Pietro Arnaud organizou a escolha através da indicação dos membros pelas lideranças partidárias.              
Assim, havendo inscritos os Vereadores Sgt. Guiarone Júnior, Celso Cieslak, Ricardo Zampieri, Felipe Passos,              
Pastor Ezequiel Bueno e George Luiz de Oliveira, procedeu a mesma através dos votos declarados pelos                
líderes partidários, obtendo o seguinte resultado: Vereador Celso Cieslak - quatorze votos; Vereador Ricardo              
Zampieri - quinze votos; Vereador Sgt. Guiarone Júnior - quinze votos; Vereador George Luiz de Oliveira -                 
treze votos; Vereador Pastor Ezequiel Bueno - quatorze votos e Vereador Felipe Passos - três votos, ficando de                  
fora o Vereador Felipe Passos, solicitando ao Departamento Jurídico a elaboração da Ata da votação e                
sugerindo aos Vereadores que se reúnam para poder eleger seu presidente e relator. Reaberta a presente sessão,                 
foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 123/17 (Vereador                 
Vinícius Camargo), institui o Disque Denúncia de Corrupção no Município de Ponta Grossa: APROVADO.              
PROJETO DE LEI Nº 214/17 (Vereadores Geraldo Stocco e Rudolf Polaco), dispõe sobre a contratação de                
cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais              
financiados por recursos públicos: RETIRADO, para vistas, por três dias, a pedido do Vereador Florenal.               
PROJETO DE LEI Nº 298/17 (Poder Executivo), cria a sala virtual de licitações da Administração Municipal:                
APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 71/17 (Vereador Vinícius Camargo),             

 



                                                    
  

concede dispensa do serviço por um dia sem prejuízo dos salários às servidoras públicas municipais para a                 
realização de exame de mamografia: RETIRADO, para vistas, por três dias, a pedido do Vereador Vinícius                
Camargo. PROJETO DE LEI Nº 89/17 (Vereador Divo), institui o passe-entrevista às pessoas em situação de                
desemprego no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme especifica: APROVADO, através de votação              
nominal, a pedido do Vereador Pietro Arnaud, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo,               
Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Paulo                
Balansin, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Victor Hugo de Oliveira e              
Vinícius Camargo. Votaram contrariamente os Vereadores Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Geraldo           
Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Dr. Magno, Pietro Arnaud e Walter José de Souza - Valtão. PROEJTO DE LEI                  
Nº 300/17 (Vereador Rudolf Polaco), denomina de CARLOS BOLIVAR PEDROSO a Rua nº 28 do               
Loteamento Residencial Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº             
310/17 (Vereador Mingo Menezes), denomina de Frederico Mansani a Avenida nº 09 do Loteamento              
Residencial Monte Hermon, no Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 329/17              
(Vereador Paulo Balansin), concede título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Técnico do Operário               
Ferroviário Gerson Luiz Gusmão: APROVADO, com a inclusa Emenda de Redação, apresentada pela             
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo               
Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco,              
Sgt. 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, Vitor            
Hugo de Oliveira, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 333/17 (Vereador                  
Divo), institui no calendário oficial do Município de Ponta Grossa, o Dia do Triciclista: APROVADO, nos                
termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE               
LEI Nº 341/17 (Vereador Pietro Arnaud), declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO ANUSSIM BRASIL,              
com sede nesta cidade: APROVADO. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 280/17,              
do Vereador Vinícius Camargo e 281/17, do Vereador Mingo Menezes e Indicações nºs 2067/17, do Vereador                
Paulo Balansin; 2068/17, do Vereador Dr. Magno; 2069, 2070/17, do Vereador Vinícius Camargo; 2071, 2072,               
2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082/17, do Vereador Florenal; 2083, 2084, 2085,                
2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101/17, do                 
Vereador Ricardo Zampieri; 2102, 2103, 2104, 2105/17, da Vereadora Professora Rose. Concluída a votação              
da Ordem do Dia, foi aberto espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR FLORENAL: Para               
referendar entrevista cedida por uma proprietária de supermercado em Uvaranas, a qual falou tudo o que os                 
comerciantes desejam se expressar, pois não agüentam mais trabalhar diante de tantos assaltos, roubos,              
arrombamentos e como representante do povo tem que clamar pelas autoridades constituídas para que a               
situação melhore. Citou que funcionários que não desejam mais trabalhar em postos de gasolina ou no período                 
noturno, pois, ou são assaltados nos estabelecimentos ou na rua quando estão indo embora. Assim, em nome                 
dos comerciantes do Bairro de Uvaranas, mais uma vez pede socorro. Citou a existência de um prédio público                  
em Uvaranas em que insiste em solicitar a colocação de um destacamento da Guarda Municipal, o qual vem                  
sofrendo depredação pelos vândalos. Falou que o Secretário de Segurança é irredutível em atender tal               
solicitação, onde diz que a guarda não vai ser desmembrada enquanto for comandante. Acredita que a                
colocação de um destacamento da guarda no mesmo resolveria em muito o problema de segurança naquela                
região. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Como presidente da CEI DO LIXO, disse da sua               
emoção pelo trabalho que vem realizando e que já apresentou na Casa através da CPI DO TRANSPORTE,                 
estando sendo convidados a dar palestra nos municípios da região dos Campos Gerais e outros que não fazem                  
parte da região. Sem querer subestimar ninguém, disse que não é qualquer um que consegue tocar com                 

 



                                                    
  

respeito, responsabilidade e técnica. Receberam três convites para dar palestras, sendo motivo de alegria e               
satisfação. Procedeu leitura de documento da CEI para o Instituto Ambiental do Paraná, que entenderam em                
certo momento que estava sendo omisso e não tomou as providências devidas, relatando todas as situações                
irregulares que presenciaram quando visitaram o local, o qual está nesta tarde no aterro fazendo fiscalização in                 
locco. Destacou que estão realizando tudo o que deveriam ter feito, inclusive tendo utilizado pela RPC, sem                 
dar ciência à comunidade dessa providência que resultou em inspeção de urgência pelo IAP no aterro.                
Parabenizou aos demais integrantes da CEI pelos trabalhos: Mingo Menezes, Rogério Mioduski, Vinícius             
Camargo e Florenal. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Falou da CEI formada nesta data, onde              
irão de início tratar da situação da Polícia Militar na Münchenfest, quanto sua instalação péssima e precária.                 
Segundo ponto, para comentar dos policiais que fazem tudo o que podem na área de segurança pública, com as                   
condições de trabalho que tem, lembrando o assalto ocorrido em um Shopping e posto de saúde no Jardim Los                   
Angeles, onde elaborou ofício à Guarda Municipal e Polícia Militar, solicitando reforço de policiamento nos               
Jardins Los Angeles, Califórnia I e II. Outro assunto, para lembrar a data de ontem, como um dia histórico no                    
mundo, da reforma protestante, dizendo que participou de eventos e o que pregam os pastores, padres, com a                  
presença de Bispo, é a unidade, independentemente da religião, sexo, cor, situação econômica de cada um.                
Destacou que tem que haver união, respeitando as diferenças. Quanto a reforma protestante, destacou que foi                
um avanço para o mundo e para o Brasil, sendo a favor da liberdade religiosa. Finalizou dizendo que estão                   
unidos numa só causa, o bem do Brasil e da Família Cidade de Ponta Grossa. VEREADOR RICARDO                 
ZAMPIERI: Na condição de Presidente da CEI DA MÜNCHENFEST, agradeceu a oportunidade de poder              
trabalhar com o Vereador Pastor Ezequiel, relator, com George Luiz de Oliveira, Celso Cieslak e Sgt.                
Guiarone, informando que irão realizar trabalho completo, com responsabilidade e transparência, trazendo as             
claras todas as situações. Disse ainda que o mais logo possível realizarão a primeira reunião para deliberar as                  
primeiras pautas, tópicos que irão abordar, pedido ao Poder Público da possibilidade de abertura de               
sindicância, pedido de informações da própria Comissão Organizadora do evento, bem como em relação ao               
acompanhamento direto dentro da festa, onde estarão presentes. Querem auxiliar a Comissão Organizadora e              
de nenhuma forma prejudicar o evento, porém estarão preparados para atuar e corrigir o que estiver errado                 
dentro desse formato de privatização. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para falar a respeito do UBER no               
país e em nossa cidade, ficando feliz pelo fato dos Senadores, em Brasília, na votação da matéria, retiraram as                   
condições que inviabilizariam esse aplicativo, onde desejavam que utilizassem os veículos com placas             
vermelhas e fossem conduzidos pelo próprio proprietário. Disse que é utilizador do aplicativo e procura               
conversar com os motoristas, onde a maioria estavam desempregados, os quais, se não fosse o UBER estariam                 
lotando as filas a procura de emprego, entregando currículos como grande parte dos brasileiros. Destacou que o                 
UBER afeta diretamente a economia, vindo a reinventar a situação do estado, não podendo super taxar como                 
faz com outros produtos e aplicativos de mobilidade urbana. É a favor dessas tecnologias, devendo cobrar do                 
Estado novo regulamento para não serem prejudicados os taxistas. VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO:            
Como Presidente da Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas, relatou que esta semana foi comunicado que                
a Comunidade Esquadrão da Vida recebeu certificado do SEBAS, cujo qual, a mesma recebe aval para receber                 
emendas do governo federal, demonstrando a credibilidade dessa instituição. Parabenizou todos os diretores,             
membros e pessoas que contribuíram para a grande conquista que é o SEBAS. Outro assunto, para comentar a                  
respeito da CEI DO LIXO, dizendo que os trabalhos estão sendo feitos, com visitas, onde ouviram professores                 
da UEPG, pessoas técnicas, do IAP e outras que os ajudaram muito, resultando muitos frutos, citando a                 
denúncia ao IAP, que a mesma não irá acabar em PIZZA, quando as coisas estão se desenvolvendo. Ficou                  
surpreso como tudo vem acontecendo, parabenizando todos os membros. VEREADOR FELIPE PASSOS,            
passando ao Vereador Eduardo Kalinoski: Para comentar a respeito da situação do UBER, dizendo que não                

 



                                                    
  

existe ainda consenso com relação a aplicação desses aplicativos. Lembrou votação no Senado Federal, onde               
foram retiradas alguns artigos da lei que estava tramitando, que praticamente inviabilizaria o aplicativo.              
Informou ser relator tanto do UBER, como do projeto que regulariza a lei dos taxistas na cidade, onde                  
comentou quando foi procurado por portal de notícia, que sua decisão seria avaliar tanto ouvindo os motoristas                 
de UBER quanto taxistas, mas se pautaria pela vontade popular. Lembrou ocorrer em Brasília a coleta de                 
oitocentos e vinte e cinco mil assinaturas que fizeram com que chegassem nas mãos dos senadores esses                 
ajustes. Com esse projeto definido em Brasília, acredita que dará uma luz para as prefeituras, sendo totalmente                 
favorável à utilização da tecnologia e conseqüentemente ao serviço UBER e atualização no serviço de TAXI.                
Finalizou comentando quanto a CEI DO LIXO, dizendo que protocolou nesta data indicação ao prefeito               
municipal, no sentido de instalar câmera de vídeo na balança do Lixão, fazendo com que todos os veículos que                   
adentram ao aterro sejam fiscalizados, trazendo transparência e facilidade na fiscalização. VEREADORA            
PROFESSORA ROSE: Parabenizou a Diretora da Escola Marta, com a pedagoga Vani, que estiveram nesta               
Casa, ontem, expondo projeto pedagógico para o CONDEMA, com o objetivo de proporcionar área de lazer                
para os alunos, o qual é situado no Jardim Cachoeira - Cará-Cará. Disse que a preocupação das mesmas é com                    
alunos que tenham área de lazer e segurança para as crianças, onde lutam já três anos para que esse projeto seja                     
efetivado. Enalteceu os companheiros Florenal e Milla, mesmo afastado, os quais mantiveram diálogo e está               
abraçado com esse projeto para que se concretize. Estão solicitando ao CONDEMA a realização desse sonho.                
Suas palavras foram referendadas pelo Vereador Florenal. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor               
Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia seis de novembro, no horário                
regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores, além de ser                 
publicada no Diário Oficial do Município. Eu Vereador Jorge da Farmácia, Secretário, supervisionei a redação               
da presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala                 
das Sessões, em primeiro de novembro de dois mil e dezessete. 
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