
                                                   
                                                     

 

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 04/12/17  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Brandon Samuel 

INÍCIO DA SESSÃO: 14:12 TÉRMINO DA SESSÃO: 15:32 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Munícipes. 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 14:03 15:24 

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA 14:08 15:25 

DIVO 14:08 15:32 

MINGO 14:12 15:32 

EDUARDO KALINOSKI AUS. JUS. AUS. JUS. 

PASTOR EZEQUIEL 14:20 15:25 

FELIPE PASSOS 14:12 15:32 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:35 15:32 

GERALDO STOCCO 14:14 15:27 

SARGENTO GUIARONE 14:08 15:32 

FLORENAL 14:04 15:32 

JORGE DA FARMÁCIA 14:11 15:32 

DR. ZECA 14:50  15:20 

DR. MAGNO 14:03 15:32 

PAULO BALANSIN 14:20 15:32 

PIETRO ARNAUD  14:03 15:32 

RICARDO ZAMPIERI 13:58 15:27 

ROGÉRIO MIODUSKI 14:01 15:20 

PROFESSORA ROSE 14:04 15:32 

RUDOLF POLACO 14:16 15:32 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 14:12 15:32 

VINÍCIUS CAMARGO 14:09 15:32 

VALTÃO 14:50 15:28 

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:  

VEREADOR PIETRO ARNAUD:  informa aos vereadores sobre o debate na rádio CBN em relação à 

Sanepar. Diz que o contrato da Sanepar com o município de Londrina e que este possui várias mudanças que 

viabilizam a assinatura do contrato. Elogia também o concerto feito ontem na concha acústica de Ponta 

Grossa, um evento realizado pela orquestra da cidade de Ponta Grossa junto com um coral da mesma cidade. 

Fala sobre a questão da prevenção e cuidado com as mulheres após a gestação e o parto, para que esta 

paciente tenha total conhecimento sobre os processos preventivo e os devidos cuidados para que gravidez não 

planejada aconteça e se acontecer para que a cidadã saiba como se cuidar durante a gestação e no pós-parto. 

Esse projeto de lei busca trabalhar com o SUS. Comenta ainda que as mulheres que têm problemas com 

vícios sobre as drogas ilícitas não procuram o tratamento necessário quando engravidam e o que causa uma 

grande taxa de mortalidade infantil. Comenta que a cidade de Cascavel recebeu uma verba conseguida pelo 

Deputado Federal Aliel Machado. E o mesmo Deputado está trabalhando para investir no hospital regional. 

 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: parabeniza o comando da polícia militar que fizeram uma Blitz na 

saída da festa, ato que colaborou para a conscientização dos participantes da Festa. Lamenta que a televisão 



                                                   
                                                     

 

apenas mostra o lado feliz das festas, mas comenta que viu uma menina embriagada e caída na rua, diz que 

além disso há mais pessoas que passam por essas situações. Diz ainda que a festa perdeu o seu ponto ideal, o 

qual era transmitir a cultura alemã. Fala que a festa perdeu sua essência. Comenta que ainda há 

irresponsáveis que ainda ingerem o consumo de bebidas alcóolicas e dirigem. Em aparte, vereador Ricardo 

Zampieri acrescenta ao discurso do vereador Pastor Ezequiel que ninguém é contra a festa, uma vez que esta 

traz recursos para cidade. Retomando a palavra, o vereador Ezequiel fala ainda que a festa gere empregos às 

pessoas durante alguns dias, é preciso fazer com que haja empregabilidade nos outros dias de trabalho. 

Parabeniza seus companheiros de farda pela segurança fora da festa. 

 

VEREADOR RUDOLF POLACO: fala que participou na última sexta-feira sobre o projeto Sacolão, diz 

que eles vendem produtos naturais – frutas e verduras - nas proximidades do Terminal Central. Diz que fez 

uma indicação ao poder executivo que leve esse projeto para as redondezas dos outros terminais da cidade. 

Discorda da fala do Pastor Ezequiel, diz que a festa não está falida e que toda festa deve ser apoiada na 

cidade, pois cada um tem a sua índole e crenças, sendo assim merecem respeito. Diz que participaram do 

primeiro dia de festa tiveram 20 mil pagantes, assim a festa mostra que não está falida. Demonstra 

cordialidade em relação aos vereadores participando da comissão de investigação da MuchenFest. Relata 

ainda a atitude das Cantoras levantarem uma criança no palco, fato que mostra a ida de famílias na festa. Em 

aparte, o vereador Florenal, disse que participou do desfile e que viu alguns exageros em relação ao consumo 

de bebidas alcóolicas; comenta que levou toda a sua família. Retomando a palavra, o vereador parabeniza a 

secretaria de segurança e a de turismo.   

 

             Câmara Municipal de Ponta Grossa  

               Estado do Paraná  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO  
ORDEM DO DIA: 04/12/2017                      _______                  SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO  

  

DO VEREADOR CELSO CIESLAK  

PROJETO DE LEI Nº 243/17 - Dispõe sobre a criação de pontos coletores de óleo vegetal usado, e dá outras 

providências.   

 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Victor Hugo de Oliveira  FAVORÁVEL 

Divonsir Pereira Antunes  FAVORÁVEL 

Domingos Menezes  FAVORÁVEL 

Eduardo Kalinoski  AUS. JUS. 

Ezequiel Bueno  FAVORÁVEL 

Felipe Passos  FAVORÁVEL 

George Luiz de Oliveira  FAVORÁVEL 

Geraldo Stocco  FAVORÁVEL 



                                                   
                                                     

 

Guiarone De Paula  FAVORÁVEL 

João Florenal  FAVORÁVEL 

Jose Carlos - Dr. Zeca  FAVORÁVEL 

Jorge Rodrigues  FAVORÁVEL 

Magno Zanellato  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  FAVORÁVEL 

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 VOTOS - APROVADO 

________________________________________________________________________________________   

  

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR  

PROJETO DE LEI Nº 352/17 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor PAULO 

ROBERTO VEIGA.   

 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Victor Hugo de Oliveira  FAVORÁVEL 

Divonsir Pereira Antunes  FAVORÁVEL 

Domingos Menezes  FAVORÁVEL 

Eduardo Kalinoski  AUS. JUS. 

Ezequiel Bueno  FAVORÁVEL 

Felipe Passos  FAVORÁVEL 

George Luiz de Oliveira  FAVORÁVEL 

Geraldo Stocco  FAVORÁVEL 

Guiarone De Paula  FAVORÁVEL 

João Florenal  FAVORÁVEL 

Jose Carlos - Dr. Zeca  FAVORÁVEL 

Jorge Rodrigues  FAVORÁVEL 

Magno Zanellato  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  FAVORÁVEL 

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 VOTOS - APROVADO 

________________________________________________________________________________________   

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO  

  

DO PODER EXECUTIVO  

PROJETO DE LEI Nº 324/17 - Acrescenta alínea "d" ao parágrafo único do art. 11, da Lei nº 6.329, de 

16/12/1999, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de 

Ponta Grosa.   

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade  

                       CFOF     - Favorável  

                       COSPTTMUA  - Favorável  

 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORÁVEL  

Victor Hugo de Oliveira FAVORÁVEL  

Divonsir Pereira Antunes FAVORÁVEL  

Domingos Menezes FAVORÁVEL  

Eduardo Kalinoski AUS. JUS.  

Ezequiel Bueno FAVORÁVEL  

Felipe Passos FAVORÁVEL  

George Luiz de Oliveira FAVORÁVEL  

Geraldo Stocco FAVORÁVEL  

Guiarone De Paula FAVORÁVEL  

João Florenal FAVORÁVEL  

Jose Carlos - Dr. Zeca FAVORÁVEL  

Jorge Rodrigues FAVORÁVEL  

Magno Zanellato 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 FAVORÁVEL  

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 VOTOS - APROVADO 

________________________________________________________________________________________   

DO PODER EXECUTIVO  

PROJETO DE LEI Nº 343/17 - Dispõe sobre a a estruturação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e 

dá outras providências.   

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade  

                       CFOF     - Favorável  

                       COSPTTMUA  - Favorável  

 

 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORÁVEL  

Victor Hugo de Oliveira FAVORÁVEL  

Divonsir Pereira Antunes FAVORÁVEL  

Domingos Menezes FAVORÁVEL  

Eduardo Kalinoski AUS. JUS.  

Ezequiel Bueno FAVORÁVEL  

Felipe Passos FAVORÁVEL  

George Luiz de Oliveira FAVORÁVEL  

Geraldo Stocco FAVORÁVEL  

Guiarone De Paula FAVORÁVEL  

João Florenal FAVORÁVEL  

Jose Carlos - Dr. Zeca FAVORÁVEL  

Jorge Rodrigues FAVORÁVEL  

Magno Zanellato 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 FAVORÁVEL  

 

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 VOTOS - APROVADO 

________________________________________________________________________________________   



                                                   
                                                     

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO  

PROJETO DE LEI Nº 361/17 - Denomina de RUA DA ORAÇÃO a Rua que inicia na praça pública 

localizada na confluência das Ruas Maria Rita Perpétuo da Cruz, Medeiros de Albuquerque, Leopoldo 

Guimarães da Cunha e Avenida dos Vereadores Jorge Rosas Demiate, e segue até a Rua Maria Rita Perpétuo 

da Cruz, Bairro Oficinas, neste Município.   

  

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

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

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO 

________________________________________________________________________________________   

DOS VEREADORES SEBSTIÃO MAINARDES JÚNIOR, GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, JORGE 

DA FARMÁCIA E DIVO  

PROJETO DE LEI Nº 431/17 - Promove alterações na Lei nº 12.928, de 27/09/2017, conforme especifica.  

   

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade  

                       CFOF     - Favorável  
 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORÁVEL  

Victor Hugo de Oliveira FAVORÁVEL  

Divonsir Pereira Antunes FAVORÁVEL  

Domingos Menezes FAVORÁVEL  

Eduardo Kalinoski AUS. JUS.  

Ezequiel Bueno FAVORÁVEL  

Felipe Passos FAVORÁVEL  

George Luiz de Oliveira FAVORÁVEL  

Geraldo Stocco FAVORÁVEL  

Guiarone De Paula FAVORÁVEL  

João Florenal FAVORÁVEL  

Jose Carlos - Dr. Zeca FAVORÁVEL  

Jorge Rodrigues FAVORÁVEL  

Magno Zanellato 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 FAVORÁVEL  

 



                                                   
                                                     

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 VOTOS - APROVADO 

________________________________________________________________________________________   

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA  

PARECERES  

  

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO  

PARECER, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE 

LEI Nº 187/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak, que dispõe sobre o cargo de Professor de Apoio 

Especializado em Educação Especial para atendimento ao aluno com necessidades de atenção especial, e dá 

outras providências.  

 

RETIRADO DA ORDEM DO DIA PELO AUTOR - ARQUIVADO. 

________________________________________________________________________________________   

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO  

PARECER, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE 

LEI Nº 292/17, de autoria do Vereador Mingo Menezes, que dispõe sobre a faculdade de concessão de licença 

para a participação de curso de pós-graduação.  

 

RETIRADO DA ORDEM DO DIA PELO AUTOR - ARQUIVADO. 

________________________________________________________________________________________   

  

MOÇÕES  

  

DOS VEREADORES SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR e FELIPE PASSOS   

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 335/17 - Dirigida ao Time de Volei do Colégio Neo Master/FESP, pela 

conquista do Vice-Campeonato dos Jogos Brasileiros Escolares da Juventude, Categoria 15 - 17 anos.   

________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD  

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 336/17 - Dirigida a Maristela Czelusniak, Athon Gallera, Scilas Oliveira, Bianca 

Rocha, Cláudio Chaves, Élio Chaves, Fabrício Cunha, Aline Louise, Letícia Carvalho, Ricardo Corrêa, Nicolas 

Pedroso, Guilherme Santos, Marcos V. Barszcz, Glauco Correia, Pierre Rio Branco, Renata Florisbelo, 

Cristina Donasolo, César Higashi, Hélio Crepaldi e Alessandra Bucholz, em razão do Projeto "Seus Voos, 

Seus Pousos, poemas, imagens e canções de Xyko Ferreira", que inclui livro-disco e show homônimos em 

homenagem à obra musical, poética e fotográvida do artista ponta-grossense Xyko Ferreira.   

________________________________________________________________________________________  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO  

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 337/17 - Dirigida à equipe formada por alunos de oito cursos de engenharia da 

UTFPR, UTForce e-racing, pelo desenvolvimento do primeiro carro de Fórmula E (uma espécie de Fórmula 1 

elétrico) do estado.   

  

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO  

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 338/17 - Dirigida à Liga das Atléticas de Ponta Grossa (LAPG) que realizou a 7ª 



                                                   
                                                     

 

Edição dos Jogos Inter-Atléticas (JOIA) que promove a interação de 16 atléticas universitárias no Município 

de Ponta Grossa.   

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR  

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 339/17 - Dirigida ao CENTRO CULTURAL PROF. FARIS MICHAELE, na 

pessoa da Sra. AMÉLIA D´OLIVEIRA OBER MICHAELE (D. AMELINHA).   

_________________________________________________________________________________________ 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE  

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 340/17 - Dirigida ao Programa Saúde Escolar, vinculado à Secretaria Municipal 

de Saúde, pelo trabalho sério e eficiente que vem sendo desenvolvido ao longo de seus 27 anos de existência.   

 

APROVADOS 

_________________________________________________________________________________________ 

 

INDICAÇÕES  

  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD "DR. ZECA"  

INDICAÇÃO Nº 2375/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando realizar operação 

de patrolamento e cascalhamento na Rua Sebastião Paraná, na altura do nº 1183 - Ronda.  

________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR CELSO CIESLAK  

INDICAÇÃO Nº 2376/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a pintura de faixa e placa de estacionamento de 

parada rápida defronte a Padaria Pão de Mel, situada na Avenida Aldo Vergani, ao lado do nº 851, Jardim 

Europa. 

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR CELSO CIESLAK  

INDICAÇÃO Nº 2377/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a colocação de placa indicativa com o nome da 

Rua Aderli Turek, no Parque dos Pinheiros, em Uvaranas.  

_________________________________________________________________________________________

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE  

INDICAÇÃO Nº 2378/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a instalação de uma travessia elevada para 

pedestres na Rua Washington Luis, em frente a Escola Geny Ribas, Bairro Neves.  

_________________________________________________________________________________________

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE  

INDICAÇÃO Nº 2379/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco ao longo da 

Estrada José Kalinoski, iniciando na rotatória do Bairro Santa Paula, até a entrada do Núcleo Shangrilá, Bairro 

Contorno.  

_________________________________________________________________________________________



                                                   
                                                     

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE  

INDICAÇÃO Nº 2380/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco na 

Rua Cirema Becker, entre as Ruas Arthur Denk e Daniel José da Silva, Bairro Shangrilá.  

_________________________________________________________________________________________

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE  

INDICAÇÃO Nº 2381/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a substituição da lombada convencional por uma 

travessia elevada para pedestre, na Rua Almirante Barroso, em frente a Escola Municipal Prefeito Dr. Plauto 

Miró Guimarães e Colégio Estadual 31 de Março, Bairro Neves.  

________________________________________________________________________________________

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE  

INDICAÇÃO Nº 2382/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco na Rua 

Almirante Barroso, entre as Ruas Washington Luis e Prefeito Fulton Vitel Borges de Macedo, Bairro Neves.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR PAULO BALANSIN  

INDICAÇÃO Nº 2383/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando recuperação da pavimentação asfáltica em frente ao 

nº 1085 da Avenida Ernesto Vilela.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO  

INDICAÇÃO Nº 2384/17 – 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 Barão de Macaúbas, Bairro Uvarnas.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR GERALDO STOCCO  

INDICAÇÃO Nº 2385/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização de melhorias necessárias na infra-

estrutura da Rua Professora Balbina Branco, entre as Ruas Prefeito Coronel Vitor Antonio Batista à Rua Papa 

João XXIII, na Vila Mariana, no Bairro Neves.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR FLORENAL  

INDICAÇÃO Nº 2386/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua 

Andrade Neves, Uvaranas.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR FLORENAL  

INDICAÇÃO Nº 2387/17 - Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua 

Teixeira Mendes, Uvaranas.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR FLORENAL  

INDICAÇÃO Nº 2388/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua 

Miguel Calmon.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR FLORENAL  



                                                   
                                                     

 

INDICAÇÃO Nº 2389/17 - Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua 

Machado de Assis.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR FLORENAL  

INDICAÇÃO Nº 2390/17 - Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Avenida 

Ana Rita.  

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL  

INDICAÇÃO Nº 2391/17 - Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua 

Dario Veloso.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR FLORENAL  

INDICAÇÃO Nº 2392/17 - Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento das ruas não 

pavimentadas do Jardim Cachoeira.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR FLORENAL  

INDICAÇÃO Nº 2393/17 - Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento das ruas não 

pavimentadas da Vila Ricci.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO  

INDICAÇÃO Nº 2394/17 - Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a limpeza dos resíduos ambientais provenientes do 

final da Rua Barão de Capanema, proximidades do nº 392.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO  

INDICAÇÃO Nº 2395/17 - Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando estudos com vistas a implantar lombada elevada em 

frente a Escola Municipal Fulton Vitel de Macedo, Uvaranas.  

_________________________________________________________________________________________

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO  

INDICAÇÃO Nº 2396/17 - Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a permanência do CEI 31 de Março no local onde 

se encontra atendendo a população, considerando sua prestação de serviço à 44 anos na cidade.  

APROVADOS POR UNANIMIDADE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



                                                   
                                                     

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 01 de dezembro de 2.017. 

  

  

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA 

Presidente                                                       1º Secretário 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FLORENAL: comemora a prorrogação dos precatórios dos municípios até 2018. Agradece ao 

secretário de obras que tem atendido aos pedidos feitos pelos vereadores em relação aos cuidados com o bairro 

Uvaranas. Fica contente que o trabalho de fiscalização do vereadores estão sendo cumprida de forma eficaz. 

 

VEREADOR MINGO: fala sobre a rotatória no bairro Cará-Cará, diz que agora no final do mês de novembro 

aconteceu uma licitação para a iniciação desse acesso no bairro a partir do próximo ano. Gostaria de confirmar 

essa verba para a obra. Em aparte, vereador Mainardes diz que o projeto já foi executado e vai ser realizada a 

partir do próximo ano.  

 

VEREADOR FELIPE PASSOS: reforça o convite aos vereadores em relação a audiência no sábado que terá 

como tema “Ideologia de Gênero”, diz que há expectativa de um grande público fazer parte desta audiência, 

fala que terá advogados e psicólogos, professores e demais profissionais que têm domínio deste tema. 

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

ATA DA OCTOGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

REALIZADA NO DIA QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. (XVII LEGISLATURA) 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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, com a ausência justificada do 

Vereador Eduardo Kalinoski, presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, 

Domingos B. Menezes Jr. - Mingo Menezes, 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  - Of. nº 1682/17-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 12.965. Of. nº 1741/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

12.943. Of. nº 1742/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.945. Of. nº 1743/17-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 12.946. Of. nº 1744/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.949. Of. nº 

12.952/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.952. Of. nº 1747/17-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 12.953. Of. nº 1749/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.958. Of. nº 

1750/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.959. Of. nº 1751/17-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 1960. Of. nº 1752/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.964. Of. nº 1753/17-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.967. Of. nº 1754/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 12.968. Of. nº 1826/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 399/17, de autoria do Vereador Jorge da 

Farmácia. Of. nº 1870/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 387/17, de autoria do Vereador Sebastião 

http://www.cmpg.pr.gov.br/


                                                   
                                                     

 

Mainardes Júnior. Of. nº 1873/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 388/17, de autoria do Vereador 

Mingo Menezes. Of. nº 1892/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 402/17, de autoria do Vereador 

Jorge da Farmácia. Of. nº 1893/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 400/17, de autoria do Vereador 

Geraldo Stocco. Of. nº 1898/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 384/17, de autoria do Vereador 

George Luiz de Oliveira. Of. nº 1899/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 561/17, de autoria do 

Vereador George Luiz de Oliveira.  Of. nº 1910/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 566/17, de autoria 

do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 1911/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 405/17, de 

autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 1920/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 404/17, 

de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 1921/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

406/17, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 1922/17-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 403/17, de autoria da Comissão Especial de Investigação - Requerimento nº 583/17. Of. nº 1923/17-GP, 

solicitando dilação do prazo para atendimento do Requerimento nº 570/17, de autoria do Vereador George 

Luiz de Oliveira. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Of. nº 1925/17-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 557/17, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 1926/17-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 562/17, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. DO 

VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR - Projeto de Lei nº 433/17, concede Título de Cidadão 

Honorário de Ponta Grossa ao Sr. Jorge Hugo Caminha Severo. DOS VEREADORES SEBASTIÃO 

MAINARDES JÚNIOR E RUDOLF PLACO - Projeto de Lei nº 434/17, promove alteração na Lei nº 7.500, 

de 31/12/2003, conforme especifica. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Projeto de Lei nº 435/17, 

institui o Programa "Conhecendo a Câmara Municipal" e dá outras providências. DO VEREADOR PIETRO 

ARNAUD - Projeto de Lei nº 436/17, dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e à 

parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, instituída pela Portaria 1.067, de 4 de 

julho de 2.005, do Ministério da Saúde, visando, principalmente, a proteção e a conscientização de seus 

direitos no Município de Ponta Grossa. Projeto de Lei nº 437/17, institui direito de acesso ao Planejamento 

Familiar no momento do pós-parto ou pós-abortamento, dentro dos hospitais e maternidades, para todas as 

mulheres que tenham a ocorrência do parto ou aborto, em Ponta Grossa. DA MESA EXECUTIVA - Projeto de 

Resolução nº 07/17, promove alterações na Resolução nº 358, de 28/05/2014, que regulamenta o pagamento de 

diárias aos vereadores e empregados públicos municipais da Câmara Municipal de Ponta Grossa. DA 

VEREADORA PROFESSORA ROSE - Moção de Aplauso nº 341/17, dirigida à Pastoral da Criança de Ponta 

Grossa, pelos seus 30 anos, extensivo a todos os voluntários, pelo trabalho e compromisso prestados durante 

toda a sua existência, sempre objetivando o desenvolvimento integral das crianças, de suas famílias e 

comunidades. DO VEREADOR SGTO. GUIARONE JÚNIOR - Moção de Aplauso nº 342/17, dirigida aos 

policiais pertencentes ao 1º Batalhão da Polícia Militar de Ponta Grossa. Sd. Halle, Sd. Almeida, Sd. Spinardi, 

Sd. R. Santos (Canil); Sd. Alves, Sd. Aragonês, Sd. Bruno (Choque); 1º Sgt. Polanski, 2º Sgt. Iracem 

(Policiamento Velado P2); Tenente Muleta, 3º Sgt. Edna, Cb. Ferreira, Cb. Wesley, Sd. Sidnei, Sd. Marques, 

Sd. Barbosa, Sd. Gonçalves, Sd. Klenk, Sd. Severo (Rádio Patrulha). DO VEREADOR SEBASTIÃO 

MAINARDES JÚNIOR - Moção de Aplauso nº 343/17, dirigida ao Clube de Caça e Pesca do Paraná, por 

sediar o PLAYOFF DA LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO. DO VEREADOR MINGO MENEZES - 

Moção de Aplauso nº 344/17, dirigida à Ilustríssima Senhora Vera Lucia Kanawate, cidadã pontagrossense, 

Diretora do Centro de Sócioeducação - CENSE de Ponta Grossa. DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

- Requerimento, solicitando, na forma regimental, para que seja justificada a sua ausência na Sessão Ordinária 

dos dias 04 e 06 de dezembro de 2.017, por estar em São Paulo cumprindo agenda parlamentar na Secretaria 

Municipal de MObilidde e Transportes (SMT), com o Secretário Sérgio Henrique Passos Avelleda. Colocado o 

mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente anunciou a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para informar que juntamente com 

o Vereador Mingo Menezes participou no sábado de debate sobre o tema SANEPAR, na Rádio CBN, onde 

puderam avançar nessa questão, contando ainda com as presenças de Fábio, Diretor da Companhia de 

Saneamento do Paraná, entre outros convidados, Doutora Caroline, representando a Associação Comercial e 



                                                   
                                                     

 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. Debateram sobre o contrato com a SANEPAR no Município de 

Londrina e verificaram que basicamente é realizado a partir da minuta que foi disponibilizada pela Companhia 

de Saneamento, dizendo que entretanto goza de diferenças que são essenciais, acreditando que poderiam 

começar a debater o contrato de nossa cidade, já considerando todas as alterações realizadas naquele 

Município. Cumprimentou pela presença de Tânia Mansani, representando a Secretaria de Indústria e 

Comércio em visita à casa. O segundo motivo de utilizar da Tribuna, para parabenizar o Coro de Vozes e a 

Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, que na data de ontem, se apresentou na Concha Acústica da Praça Barão 

do Rio Branco, prestigiando a todos os presentes com apresentações de altíssima qualidade. Terceiro assunto, 

para informar que protocolou na Casa dois projetos de lei, tratando a respeito do direito à mulher engravidar, 

considerando que o Ministro da Saúde está disponibilizando a todos os estados e municípios o DIU - 

Dispositivo Intra uterino confeccionado em cobre àquelas que desejam fazer o controle de seu direito em 

engravidar quando desejar, destacando que o momento de sua colocação é conveniente logo após o parto, 

citando ainda, que o momento em que mais ocorre mortalidade infantil é em função de gestação sem 

acompanhamento. Assim, está propondo a criação de procedimento para que a gestante possa ser informada de 

seu direito a usar métodos contraceptivos, em especial o DIU desde a gravidez. Um dos projetos de lei, está 

trabalhando com questão informacional de fazer com que toda a rede municipal, inclusive particular e 

hospitais, informe a mulher desse direito, logo na seqüência do parto. Em segundo momento está definindo a 

obrigatoriedade dos hospitais em disponibilizar essa informação para as mulheres, comunicando que os DIUS 

já estão à disposição para todas na cidade. Está contente com a maternidade no Hospital Regional, a qual vem 

tratando com excelência quanto a mortes evitáveis. Comemora porque semana passada uma empresa de 

Cascavel ganhou a licitação para realizar a construção da Maternidade no Hospital Regional, atendendo seu 

pedido ao Deputado Aliel Machado, que hoje trabalha para equipar o referido hospital com equipamentos. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para discorrer a respeito dos trabalhos da CEI DA 

MÜNCHENFEST, dizendo que estarão comentando sobre esse tema até se findar o evento e após, apresentar 

os resultados. Parabenizou ao Comando da Polícia Militar e todos os agentes de trânsito e policiais militares, 

pela realização de blitz na saída das imediações do Centro do Eventos, dizendo ser esse o trabalho que deve 

prestar à comunidade e não ficar cuidando da festa interna, particular, entendendo que muitas pessoas se 

conscientizaram, tendo ocorrido apenas um acidente de pequena monta, sem vítimas gravemente feridas - esse 

é o objetivo, a preservação das vidas. Nesta oportunidade, lamentou pelo fato de haver verificado dois jovens 

entre eles uma criança totalmente embriagada caída na avenida. Diante disso, considerando ser uma festa em 

que se comemora a cultura alemã, entende que a Münchenfest está falida pelo seu objetivo. Fica triste por isso, 

entendendo que a cultura alemã deveria ser o "up" da festa. Citou que ainda tem pessoas irresponsáveis que 

bebem e pegam o volante, onde irá batalhar para que isso seja diminuído, acreditando seu objetivo não está 

sendo no vácuo, uma vez que as autoridades estão dando ouvidos à sua pessoa e continuará utilizando do 

microfone para preservar a vida, o maior patrimônio. Em aparte cedido, o  Vereador Ricardo Zampieri, 

defendeu o orador, comentando sobre a polêmica da realização de blitz, citando que a festa é onde pessoas vão 

ingerir bebidas alcoólicas, não sendo razão de pegar no volante. Acrescentou que ninguém é contra a festa, 

inclusive o Vereador Pastor, ou os demais integrantes da CEI - Comissão Especial de Inquérito instalada para 

analisar o referido evento, mas são contrários a participação do poder público, o que a comissão está 

realizando. Relatou que contaram com a presença na referida CEI, na quinta-feira a vice-prefeita, que mesmo 

avisada em cima da hora, prestou todos os esclarecimentos, se comprometendo em auxiliar nos trabalhso, o 

mesmo não diz com os empresários Iran Taques e Elder da Adonai que não estão interessados em prestar 

esclarecimentos para a população. Tem que entender que constam de contrato de licitação pública e tem que 

cumprir com suas cláusulas, uma vez que segundo laudos técnicos, houve irregularidades nas alterações, o que 

irão discutir pela frente. Finalizando, o Vereador Ezequiel agradeceu a Vice-Prefeita Elizabeth Schidt que 

esteve participando da CEI, parabenizando-a, a qual prontamente os atendeu. VEREADOR RUDOLF 

POLACO - Constarão suas palavras na íntegra, através de solicitação do Vereador Pastor Ezequiel Bueno: 

"Primeiramente boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, à imprensa que nos acompanha, aos munícipes. Eu 



                                                   
                                                     

 

venho falar de dois temas, até a princípio queria falar apenas do projeto Sacolão da Família, onde na sexta-

feira participei da inauguração junto com alguns vereadores, Vereador Divo, Vereador Pastor Ezequiel, 

Deputado Federal Sandro Ales, tinham alguns secretários também do nosso Município, onde, é um projeto que 

eu achei extremamente valoroso por parte do Município de Ponta Grossa. Estão realizando e fazendo a venda 

de produtos orgânicos ali no Terminal Central. Na sexta-feira que foi lançado o projeto, eles atenderam mais 

de quatro mil pessoas no Terminal Central de Ponta Grossa. São quatro mil pessoas, quatro mil famílias que 

foram ali atendidas por um projeto que, onde realizada a venda desses produtos naturais, através, foi feito uma 

licitação, feito todo um processo, através, todo um processo transparente e esse projeto, eu achei extremamente 

valoroso e inovador, onde as pessoas muitas vezes não precisam se deslocar, não precisam gastar a passagem 

de ônibus, não precisam sair do terminal para pegar frutas e verduras frescas, ali na sua, frutas e verduras 

frescas dentro do Terminal Central e levar para as suas famílias, levar para as suas casas. É um projeto que 

hoje mesmo já fiz uma indicação para o Poder Executivo, para que ele transmita esse projeto para os demais, 

os demais terminais do nosso município, Uvaranas, Nova Rússia, Oficinas, que possibilite isso, para ajudar as 

pessoas da nossa cidade, possibilite essa melhoria não só de qualidade de vida, o Dr. Magno sabe muito bem, é 

médico aqui na nossa cidade, que uma boa alimentação pode contribuir muito para a vida das pessoas, a 

melhoria da vida das pessoas, então esse é o primeiro fato que eu queria falar, eu achei muito importante e 

gostaria de parabenizar o idealizador desse projeto, qual eu não sinceramente quem é o idealizador, mas do 

Poder Executivo, então parabenizar o Poder Executivo para que, pelo projeto que vem sendo realizado. 

Segundo, eu vou discordar de algumas falas do Pastor Ezequiel, onde ele afirma que a münchen perdeu todo o 

seu foco, eu vejo que numa festa popular, onde vai mais de vinte mil pessoas, num sábado a gente não pode 

falar que a festa está falida. Existem pessoas que beberam e dirigiram irresponsáveis? Sim, são irresponsáveis, 

mas nós não podemos generalizar. Existem pessoas, eu particularmente fui lá, tomei três shops, não tenho 

vergonha disso, nunca precisei esconder isso para ninguém, fui embora de uber, fui de uber, fui embora de 

uber, não dirigi, mas consumi na festa, participei da festa, vários amigos meus estavam na festa. Vários, o 

Florenal, o Vereador Florenal também estava na festa. O Vereador George não foi, mas gosta duma festa 

também. Então eu venho aqui discordar do Vereador Pastor Ezequiel, onde falou que a festa está falida, eu 

acho que nós temos que apoiar sim toda a festa do Município de Ponta Grossa, seja ela a EFAPI, seja ela a 

München, seja ela encontro espiritual, encontro evangélico, seja a origem, etnia que for nós devemos contribuir 

por todas as pessoas, porque nós sabemos, cada um tem a sua índole, a sua crença, então nós temos que 

respeitar todos e se foram vinte mil pessoas no Centro de Eventos, é porque o negócio não está falido, é porque 

o negócio está indo bem, porque se for pegar os vales públicos da nossa cidade, muitas vezes a festa teve 

cinco, seis, sete, dez mil pessoas. Se você pega no primeiro dia, onde ninguém ganhou o ingresso, porque 

quem desfila ganha o ingresso para terça-feira agora, amanhã e ninguém ganhou o ingresso, teve vinte mil 

pagantes na festa, vinte mil pessoas consumindo, vinte mil pessoas ajudando, vinte mil pessoas se divertindo, 

nós estamos num país onde só tem tragédia, nós ligamos a televisão, é tragédia daqui, é corrupção dali, as 

pessoas tem sim o direito de se divertir, tem sim o direito de ir para a Münchenfest, tem sim o direito de olhar 

os seus artistas, olhar as pessoas e analisar o que eles gostam. Então, com todo o respeito, Pastor Ezequiel, eu 

venho aqui não para defender a München mas para defender o livre arbítrio das pessoas que querem se divertir. 

A Constituição Brasileira já fala que o seu direito existe até começar o do outro. Logicamente eu sei que o 

senhor falou da responsabilidade das pessoas beberem e dirigir, concordo plenamente, sou totalmente a favor 

que as pessoas tem que beber, se quiserem beber e serem responsáveis a ponto de não dirigir, mas nós não 

podemos ser contra uma festa que leva vinte mil pessoas. Nós temos que sim apoiar, temos que ter a 

responsabilidade de, como está sendo feita uma CPI, respeito totalmente a Comissão, Vereador Ricardo 

Zampieri, meu amigo, Vereador Pastor Pastor Ezequiel também é meu amigo, respeito eles, respeito tudo o 

que eles estão fazendo. Tenho total conhecimento que vão fazer algo transparente e respeitoso com o dinheiro 

público, mas eu vejo aqui que nós temos que além de tudo isso, como cidadãos pontagrossenses, respeitar as 

vinte mil pessoas que foram na cidade de Ponta Grossa no sábado. Nós temos que respeitar as famílias, tinha, 

as cantoras levantaram no palco uma criança, essa criança foi com seus pais, ela não foi sozinha, então tinha 



                                                   
                                                     

 

sim famílias lá. então nessas vinte mil pessoas  tinha sim família, tínhamos também crianças, tínhamos jovens, 

tínhamos pessoas de idade. Então eu só venho discordar com todo o respeito, Vereador, mas nós temos que ter 

o conhecimento que o gosto que todo o mundo tem que ser respeitado, inclusive o meu que fui na festa e 

inclusive de todos. Eu particularmente não vi nenhuma briga dentro da festa, não vi nenhuma confusão. Fiquei 

do lado de fora, do lado externo esperando o uber por mais de quarenta minutos devido ao fluxo, vi vários e 

vários taxistas lá, vários e vários ubers, então muitas pessoas estavam utilizando uma outra forma de carona, de 

ir embora para casa e não estavam dirigindo. Concedo aparte ao Vereador Pastor Ezequiel: Obrigado, serei 

breve para não usar muito o seu tempo. Eu até parabenizo Vossa Excelência e eu vejo que deu certo, que 

Vossa Excelência usou o uber, mas eu não pus no mesmo pacote, eu falei inclusive que vai famílias na festa, 

saem antes inclusive, que não podem ficar até o final, isso é uma questão de experiência minha e a outra 

situação, a falida que eu falo, é o objetivo,é festa alemã, da cultura alemã, nesse sentido que eu falo de falida. E 

aproveito a sua fala, que conste inclusive em Ata a fala do vereador, porque Vossa Excelência nos ajudou na 

CEI, porque aqui a Simone e Simara, o Promotor do evento recolheu de ISS para seis mil e quatrocentas 

pessoas. Vossa Excelência veio nos falar que tinha vinte mil pessoas na festa. Então isso vai engrandecer 

inclusive a CEI e eu quero que conste em Ata a fala de Vossa Excelência para que nós possamos também 

apurar isso, muito obrigado. Sem problema, eu confesso ao senhor que não contei as vinte mil pessoas, eu 

parei nos oito mil e pouco ali, mas tinha aproximadamente vinte mil pessoas, eu conversava por fora com o 

Vereador Victor, com o Vereador Pietro para ter uma estimativa. Aparte ao Vereador Florenal: Obrigado 

Vereador Rudolf Polaco. Participei do desfile de abertura da München, fui com um pessoal do Posto de Saúde 

lá do Tarobá, comemorando o Novembro Azul, fizemos um bloco, participamos. Realmente vi bastante 

exageros ali no desfile, eu acho até que os organizadores deveriam atuar com mais rigorosidade ali na rua, 

muita bebedeira realmente. Mas também fui na festa, na München sábado a noite, fui com toda a minha 

família, uma festa bonita, de pessoas de todas as idades, crianças, pessoal de idade, jovens se divertindo, eu 

acho que isso nós temos o direito, nossa religião nos dá essa permissão, dá essa liberdade. E quero parabenizar 

também a Guarda Municipal que esteve também presente lá, a Polícia Militar que fez um ótimo trabalho, as 

blitz, assinei junto com o Pastor Ezequiel requerimento solicitando blitz, acho até desnecessário, o trabalho da 

polícia realmente é esse e temos que ter consciência sim, de beber e não dirigir, porque quem teve um caso, a 

gente assiste todo o dia famílias perdendo muita gente aí e os motoristas sempre embriagados, causando 

tragédias. Então é uma festa muito bonita que tem que ser preservada, tem que ter apoio desta Câmara e quero 

parabenizar o Prefeito Wosgrau que construiu o Centro de Eventos, que construiu a Arena Multiuso, que todo 

o mundo criticou, que está aí, e é sucesso, em âmbito de todo o Brasil, recebendo a equipe de basquete. Então 

eu não participei do desfile e gostaria de utilizar esse minuto que eu tenho para parabenizar toda a equipe da 

Guarda Municipal, da Polícia Militar. Eu particularmente cumprimentei vários guardas municipais que eu vi 

ali, conversei com eles e eles estavam todos a postos. Perguntei sobre a existência de algum tipo de problema 

de trabalho para eles, eles falaram que não, então gostaria de parabenizar a Secretaria de Segurança, a todas as 

demais secretarias, a Secretaria de Turismo estava lá para que, pelo trabalho que vem realizando e como já 

disse, estão fazendo uma festa que o povo de Ponta Grossa merece se divertir e nós como vereadores temos 

que contribuir e apoiar todo e qualquer evento, seja cultural, festivo da cidade de Ponta Grossa. Obrigado a 

todos, que tenhamos uma boa semana". Encerrada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO 

DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 243/17 (Vereador Celso Cieslak), dispõe sobre a 

criação de pontos coletores de óleo vegetal usado, e dá outras providências: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, 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, Victor de Oliveira, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Eduardo Kalinoski. PROJETO DE LEI Nº 352/17 

(Vereador Sebastião Mainardes Júnior), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor 

PAULO ROBERTO VEIGA: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, 



                                                   
                                                     

 

Mingo Menezes, 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, Victor de Oliveira, 

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Eduardo Kalinoski. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 324/17 (Poder 

Executivo), acrescenta alínea "c" ao parágrafo único do art. 11, da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe 

sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta Grossa: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, 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, Victor de Oliveira, Vinícius Camargo e Walter 

José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Eduardo Kalinoski. 

PROJETO DE LEI Nº 343/17 (Poder Executivo), dispõe sobre a estruturação da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, 

Mingo Menezes, 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, Victor de Oliveira, 

Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Eduardo Kalinoski. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Eduardo Kalinoski. 

PROJETO DE LEI Nº 361/17 (Vereador Vinícius Camargo), denomina de RUA DA ORAÇÃO a Rua que 

inicia na praça pública localizada na confluência da Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz, Medeiros de 

Albuquerque, Leopoldo Guimarães da Cunha e Avenida dos Vereadores Jorge Rosas Demiate, e segue até a 

Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz, Bairro Oficinas, neste Município: APROVADO, com a inclusa Emenda de 

Redação, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 431/17 

(Vereadores Sebastião Mainardes Júnior, George Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia, Divo e Paulo Balansin), 

promove alterações na Lei nº 12.928, de 27/09/2017, conforme especifica: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, 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, Victor de Oliveira, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Eduardo Kalinoski. EM DISCUSSÃO ÚNICA - 

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

admissibilidade do Projeto de Lei nº 187/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak, que dispõe sobre o cargo 

de Professor de Apoio Especializado em Educação Especial para atendimento ao aluno com necessidades de 

atenção especial e dá outras providências: o Projeto de Lei nº 187/17 foi retirado para arquivamento, a pedido 

de seu autor. PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, manifestando-se 

contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei nº 292/17, de autoria do Vereador Mingo Menezes, que 

dispõe sobre a faculdade de concessão de licença para a participação de curso de pós-graduação: o Projeto de 

Lei nº 292/17 foi retirado para arquivamento, a pedido de seu autor. AINDA EM DISCUSSÃO ÚNICA - 

Foram APROVADAS: Moções nºs 335/17, dos Vereadores Sebastião Mainardes Júnior e Felipe Passos; 

336/17, do Vereador Pietro Arnaud; 337, 338/17, do Vereador Geraldo Stocco; 339/17, do Vereador Sgt. 

Guiarone Júnior; 340/17, da Vereadora Professora Rose e Indicações nºs 2375/17, do Vereador Dr. Zeca; 2376, 

2377/17, do Vereador Celso Cieslak; 2378, 2379, 2380, 2381, 2382/17, da Vereadora Professora Rose; 

2383/17, do Vereador Paulo Balansin; 2384/17, do Vereador Vinícius Camargo; 2385/17, do Vereador 

Geraldo Stocco; 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393/17, do Vereador Florenal; 2394, 2395/17, do 

Vereador Walter José de Souza - Valtão; 2396/17, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. O Senhor Presidente 

colocou em discussão e votação, tendo sido aprovada a proposição feita pelo Vereador Paulo Balansin, 

solicitando a realização de Sessão Extraordinária ainda nesta data, para apreciação em segunda discussão, do 



                                                   
                                                     

 

 

Projeto de Lei nº 431/17, propondo ainda a transferência para a mesma das manifestações do Pequeno 

Expediente. Não havendo mais assuntos a tratar, encerou a presente sessão. 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 quatro de dezembro de dois mil e dezessete. 

_______________________SECRETÁRIO   ______________________PRESIDENTE 

 


