
                                                    
  

 
ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 23/10/2017 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Brandon Samuel 
INÍCIO DA SESSÃO: 14:07 TÉRMINO DA SESSÃO: 16:51 
PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Munícipes e membros da Secretaria de Indústria 
e Comércio. 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 
CELSO CIESLAK 13:58 16:51 

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA*  16:51 
DIVONSIR (DIVO) 14:12 16:51 

DOMINGOS (MINGO) 14:05 
Pediu para se ausentar – assuntos 

fora do plenário. 
EDUARDO KALINOSKI 14:14 16:51 

PASTOR EZEQUIEL 14:19 16:51 
FELIPE PASSOS 14:09 16:51 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:06 16:51 
GERALDO STOCCO 14:07 16:51 

SARGENTO GUIARONE 14:09 
Pediu para se ausentar – assuntos 

fora do plenário. 
FLORENAL 13:55 16:51 

JOSÉ CARLOS RAAD (DR. ZECA)  16:40 
JORGE DA FARMÁCIA 13:59 16:35 
MAGNO ZANELLATO (DR. MAGNO) 14:06 16:51 

PAULO BALANSIN  16:51 
PIETRO ARNAUD  14:07 16:51 

RICARDO ZAMPIERE 14:00 16:51 
ROGÉRIO MIODUSKI 13:58 16:51 
PROFESSORA ROSE 14:02 16:51 

RUDOLF CHRISTENSEN (POLACO)  16:45 
SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 14:07 16:51 

VINÍCIUS CAMARGO 13:50 16:00 
WALTER (VALTÃO) 14:07 15:50 

A comunicação parlamentar foi mais curta, pois houve o pronunciamento do suplente do vereador 
Daniel Milla, Victor Hugo de Oliveira. O mesmo fez um breve discurso de posse e, em seguida, foi feita a 
formalização do cargo. 
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR: 
VEREADOR GEORGE inicia a fala dizendo sobre as promoções de ementas orçamentárias. Critica os 
prefeitos que não apoiam as ementas. Diz que não cabe a ele, no momento, dizer o que deve ou não ser feito 
em relação às emendas. Cita que há vereadores que estão com suas propostas de emendas aprovadas por 
questões política relacionadas ao Presidente Michel Temer. Fala que o Deputado Aliel Machado vai aprovar 
o pedido de verba e que se comprometeu em mandar os recursos para a cidade de Ponta Grossa, porém, 

 



                                                    
  

segundo ele, há a possibilidade de que o Prefeito use o dinheiro para outras finalidades que não sejam os 
expostos na emenda do vereador George, para comprar um ônibus para a APE. Critica o Prefeito por atrasar 
os repasses de verbas federais para a cidade. Acusa o Prefeito de usar parte de um milhão de reais que 
deveria ser repassado para pagar convênios, o prefeito está usando para propaganda. Finaliza dizendo que a 
partir de agora irão cobrar o prefeito veementemente para que o seu trabalho seja realizado da maneira que 
deve ser feito. Diz que não basta criar as emendas, mas cobrar constantemente o governo e diz que será 
implacável nas cobranças ao Prefeito. 
VEREADOR EZEQUIEL fala sobre o projeto que define uma idade mínima para ir à exebições culturais, 
crê ser um assunto muito importante. Diz que a cidade de Ponta Grossa é uma cidade conservadora e que o 
respeito deve ser o princípio de tudo. Reclama que na última sessão foi muito ofendido, mas está 
conformado. Fala sobre o caso de um Homem nú em uma bolha transparente em Londrina, cita outra 
exposição de arte que um homem urina em uma moça. Fala que não podemos nos silenciar em relação à 
esses tópicos, caso contrário isso se tornará rotineiro. Defende as crianças fazendo o uso do ECA, usa artigos 
do estatuto para justificar sua posição de defesa a família e as crianças. Fala que é um absurdo o desrespeito 
com as autoridades, como exemplo dos militares. Diz lamentar que é desrespeitado enquanto faz uso da 
tribuna. Vai protocolar um projeto que coloca um dia sobre a valorização da família, fala sobre a igreja que é 
uma defensora da família e que não pode acabar, caso ocorra o fim desta instituição será um caos para a 
sociedade. 
 
 

  

             Câmara Municipal de Ponta Grossa 

               Estado do Paraná 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
 ORDEM DO DIA: 23/10/2017                      _______                  SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 
DO PODER EXECUTIVO 
PROJETO DE LEI Nº 338/17 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial no valor de                   
R$ 2.145.891,93, e dá outras providências. 
 

 



                                                    
  

PARECERES:  CLJR   - Pela admissibilidade 
                       CFOF   - Favorável 
 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORÁVEL  

Victor 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 AUSENTE NO 
MOMENTO  

 

Jorge da Farmácia FAVORÁVEL  

Magno (Dr. Magno) FAVORÁVEL  

Paulo Balansin FAVORÁVEL  

Pietro Arnaud FAVORÁVEL  

Ricardo Zampieri AUSENTE NO 
MOMENTO  

 

Rogerio Mioduski FAVORÁVE  

Roseli Mendes FAVORÁVE  

Rudolf (Polaco) FAVORÁVEL  

 



                                                    
  

Sebastião Mainardes FAVORÁVE  

Vinicius Camargo FAVORÁVE  

Walter José (Valtão) FAVORÁVE  

VOTAÇÃO NOMINAL – 21 VOTOS - APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 
PROJETO DE LEI Nº 339/17 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar no                 
valor de R$ 15.626.826,21, e dá outras providências. 
 
PARECERES:  CLJR   - Pela admissibilidade 
                       CFOF   - Favorável 
 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 
Celso Cieslak FAVORÁVEL  
Victor 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 AUSENTE NO 

MOMENTO  
 

Jorge da Farmácia FAVORÁVEL  
Magno (Dr. Magno) FAVORÁVEL  
Paulo Balansin FAVORÁVEL  
Pietro Arnaud FAVORÁVEL  
Ricardo Zampieri FAVORÁVEL  
Rogério Mioduski FAVORÁVEL  
Roseli Mendes FAVORÁVEL  
Rudolf (Polaco) FAVORÁVEL  
Sebastião Mainardes FAVORÁVEL  
Vinicius Camargo FAVORÁVEL  
Walter José (Valtão) FAVORÁVEL  

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 VOTOS - APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 



                                                    
  

 
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 
PROJETO DE LEI Nº 199/17 – Promove alterações na Lei nº 10.925, de 29/03/2012, que dispõe sobre o                  
Conselho Municipal dos Diretos da Pessoa com Deficiência – CMDPD. 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICO – APROVADO 
______________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR CELSO CIESLAK 
PROJETO DE LEI Nº 282/17 – Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Professor Doutor                 
WALDIR ULLER. 

 
VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Victor 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  AUSENTE NO 
MOMENTO  

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 – 22 VOTOS - APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 
PROJETO DE LEI Nº 288/17 – Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à escritora RENATA                 
REGIS FLORISBELO. 

 
VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Victor 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  AUSENTE NO 
MOMENTO  

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 – 22 VOTOS - APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
PROJETO DE LEI Nº 289/17 – Denomina de PROFESSORA TEREZINHA DE LOURDES NADAL o              
Centro Municipal de Educação Infantil, localizado na Rua Nunes Machado, nº 508, da Vila Maria Otília,                
Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICO – APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 
DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 
PROJETO DE LEI Nº 301/17 – Denomina de ANGELO MOSS SOBRINHO o trecho de via pública                
compreendendo a extensão das Ruas “L1” do Conjunto Residencial Campo Belo 1 e “L2” do Conjunto                
Residencial Campo Belo 2, Bairro cará-Cará, nesta cidade. 
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                       COSPTTMUA  - Favorável 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICO – APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 
PROJETO DE LEI Nº 334/17 – Reabre prazo de requerimento do benefício fiscal previsto na Lei nº 6.068,                  
de 16/11/1998, e na Lei nº 8.736, de 07/12/2006, para os contribuintes cujos fatos geradores ocorreram nos                 
últimos cinco anos, 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 (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 AUSENTE NO 

MOMENTO  
 

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 – 22 VOTOS - APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DOS VEREADORES SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR, DANIEL MILLA E GEORGE LUIZ DE           
OLIVEIRA 
PROJETO DE LEI Nº 342/17 – Altera a Lei nº 12.928, de 27/09/2017, conforme especifica. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da inclusa Emenda de Redação  
                       CFOF  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 
Celso Cieslak FAVORÁVEL  
Victor 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 AUSENTE NO 

MOMENTO  
 

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 – 22 VOTOS - APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DA MESA EXECUTIVA 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/17 – Regulamenta falta de Vereadores e dá outras providências.  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                       CFOF     - Favorável 
                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda Supressiva em apenso 
 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 
Celso Cieslak FAVORÁVEL  
Victor 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 AUSENTE NO 

MOMENTO  
 

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 – 22 VOTOS – APROVADO 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
 ORDEM DO DIA: 23/10/2017                                                 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 
DO PODER EXECUTIVO 
PROJETO DE LEI Nº 334/17 – Reabre prazo de requerimento do benefício fiscal previsto na Lei nº 6.068,                  
de 16/11/1998, e na Lei nº 8.736, de 07/12/2006, para os contribuintes cujos fatos geradores ocorreram nos                 
últimos cinco anos, e dá outras providências.  

 
VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Victor 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   AUSENTE NO 
MOMENTO 

João Florenal  FAVORÁVEL 

José Carlos - Dr. Zeca  AUSENTE NO 
MOMENTO  

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  AUSENTE NO 
MOMENTO 

Walter José (Valtão)  AUSENTE NO 
MOMENTO 

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 19 SIM – APROVADO 
 
DOS VEREADORES SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR, DANIEL MILLA E GEORGE LUIZ DE           
OLIVEIRA 
PROJETO DE LEI Nº 342/17 – Altera a Lei nº 12.928, de 27/09/2017, conforme especifica. 
  

 
VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Victor 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   AUSENTE NO 
MOMENTO 

João Florenal  FAVORÁVEL 

José Carlos - Dr. Zeca  AUSENTE NO 
MOMENTO  

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  AUSENTE NO 
MOMENTO 

Walter José (Valtão)  AUSENTE NO 
MOMENTO 

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 19 SIM – APROVADO 
 
 
DA MESA EXECUTIVA 

 



                                                    
  

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/17 – Regulamenta falta de Vereadores e dá outras providências.  
 

 
VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Victor 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   AUSENTE NO 
MOMENTO 

João Florenal  FAVORÁVEL 

José Carlos - Dr. Zeca  AUSENTE NO 
MOMENTO  

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  AUSENTE NO 
MOMENTO 

Walter José (Valtão)  AUSENTE NO 
MOMENTO 

 
VOTAÇÃO NOMINAL – 19 SIM – APROVADO 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 
 
MOÇÕES 
 
DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 
MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA Nº 267/17 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor MARCELO            
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, para que determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de               
projeto de lei que promova alteração na Lei nº 10.821/2011, no sentido de incluir no rol de empregados                  
públicos detentores do respectivo adicional de função de atendente, também àqueles lotados na Ouvidoria de               
Saúde do Município. Por fim, o Vereador que a presente subscreve, em minuta anexa, sugere os termos do                  
respectivo projeto de lei.  
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 268/17 – Dirigida a Associação Hospitalar Bom Jesus,neste Município de Ponta               
Grossa.  
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 269/17 – Dirigida ao Senhor MAURO LUIS FERNANDES E FAMÍLIA, pela               
48ª corrida de Carrinhos de Rolamentos Malucos dos Campos Gerais, que acontece no Município de Ponta                
Grossa.  
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 270/17 – Dirigida ao Centro de Tradições Gaúchas Estância Alegre de Ponta                
Grossa, em nome de seu Patrão Olívio Carlos Mendes e extensivo a sua equipe, José Cristiano Santos Vargas,                  
Anderson Joanes Amaro Junior, Ilton Rutana da Luz Junior e Ozires Sebastião Ferreira, pelas conquistas               
obtidas no II Rodeio Crioulo Interestadual do CTG Cabanha Banhadão, na cidade de Ponta Grossa, nas datas                 
de 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2.017.  
_______________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 271/17 – Dirigida ao JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS, na pessoa do Diretor                
WILSON SOUZA DE OLIVEIRA, e toda equipe, pelo lançamento da 8ª Edição do Anuário “TERRA DE                
RIQUEZAS”, realizado no dia 20 de outubro de 2.017, na cidade de Ponta Grossa.  

 



                                                    
  

 
APROVADAS 
_________________________________________________________________________________________ 
INDICAÇÕES 
 
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 
INDICAÇÃO Nº 1988/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a aplicação de asfalto fresado na Rua Teodoro             
Klüppel, no trecho compreendido entre as Ruas Cesário Alvim e Alagoas, Bairro de Olarias. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR DR. MAGNO 
INDICAÇÃO Nº 1989/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a instalação de uma lombada na Rua Neuza             
Rodrigues de Oliveira, Pitangui. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR DR. MAGNO 
INDICAÇÃO Nº 1990/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência a instalação de placas de sinalização             
vertical na rotatória, no Bairro da Santa Paula. 
_________________________________________________________________________________________ 
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
INDICAÇÃO Nº 1991/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco na esquina das              
Ruas Castanheiras com Cerejeira, próximo a Unidade Básica de Saúde, Santa Paula, Bairro Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR PAULO BALANSIN 
INDICAÇÃO Nº 1992/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a solucionar o problema causado por enxurradas na             
Rua Teixeira de Macedo – trecho entre a Rua Alfredo Ribas Sobrinho com a rua Bonifácio Ribas. 
_________________________________________________________________________________________
/DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 1993/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o PEDIDO DE PONTO DE ÔNIBUS, na Rua             
Cyrina Stahlschmidt Martins, Vila D. E. R., Bairro Colônia Dona Luiza. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 1994/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a troca de lâmpadas na Rua Almirante Barroso, em              
frente ao nº 2732, Vila Rio Verde, Bairro Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 1995/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o desentupimento de manilhas na Rua Horácio            
Droppa, com a Rua Emiliano Perneta, próximo a Mercearia Vaz, Vila Coronel Cláudio, Bairro Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 

 



                                                    
  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 
INDICAÇÃO Nº 1996/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a colocação de sinalização vertical e horizontal            
(Placas indicando preferencial) no cruzamento das Ruas Antônio Rodrigues Teixeira Júnior com Coronel             
Fernando Prestes de Albuquerque, no Bairro Jardim Carvalho. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 1997/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência serviço de reparos em bocas de lobo              
ao longo da Avenida Dom Geraldo Pellanda, Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 1998/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência a revitalização e instalação de            
playground infantil na Praça Guairacá, localizada na Rotatória Carlos de Laet, Oficinas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 1999/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a colocação de sinalização vertical e horizontal e se              
possível instalação de um semáforo no cruzamento entre as Ruas Washington Luiz e Almirante Barroso, no                
Bairro Neves. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2000/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Avenida              
Vicente Machado, entre as Ruas Frederico Bahls e Pitangui, no Centro. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2001/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência ao serviço de tapa buraco na Avenida              
Euzébio de Queiroz, entre as Ruas Cesar Haddad e João Mello, no Bairro de Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2002/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a implantação de sinalização vertical e horizontal –             
placa de preferencial e pintura de faixas no cruzamento entre a Rua João Tomé com a Avenida Carlos                  
Cavalcanti, Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2003/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a implantação de sinalização vertical e horizontal,            
colocação de placa de preferencial e pintura de faixas no cruzamento entre a Rua Visconde de Bom Retiro com                   
a Avenida Carlos Cavalcanti, Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 

 



                                                    
  

INDICAÇÃO Nº 2004/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a implantação de redutor de velocidade “lombada’,            
na Rua Senador Albuquerque Maranhão, nas proximidades do nº 20, Jardim Gianna. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2005/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua              
Nicolau Florenski, no Centro. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR CELSO CIESLAK 
INDICAÇÃO Nº 2006/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a colocação de faixa elevada na Rua Nicolau             
Klüppel Neto, em frente a comércios, 915, Vila Santa Paula. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR CELSO CIESLAK 
INDICAÇÃO Nº 2007/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando realizar reparos imediatos com colocação de tampa            
de bueiro e limpeza, na Rua Nicolau Klüppel Neto – Santa Paula, em frente ao nº 926. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR CELSO CIESLAK 
INDICAÇÃO Nº 2008/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização de reparos imediatos com colocação            
de tampa de bueiro e limpeza na Rua Carlos de Laet – Oficinas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR CELSO CIESLAK 
INDICAÇÃO Nº 2009/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realiação de reparos imediatos, com colocação de             
tampa de bueiro e limpeza na Avenida Euzébio de Queiróz, em frente ao Ponta Material de construção –                  
Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR CELSO CIESLAK 
INDICAÇÃO Nº 2010/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências com relação à disciplina a paradas e estacionamentos irregulares             
de carros fortes das empresas transportadoras de valores nas ruas da cidade. 
 
APROVADAS POR UNANIMIDADE 
 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 20 de outubro de 2.017. 
 
 
 
Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA 
                      Presidente                                                       1º Secretário 
 
 

 



                                                    
  

PEQUENO EXPEDIENTE 
VEREADOR FELIPE PASSOS diz que todos os vereadores estão na Câmara para trabalhar. 
VEREADOR PIETRO fala que os vereadores não recebem salário, mas sim subsídios. Fala que no poder                
público os vereadores estão sub o prisma da legalidade. O vereador Geraldo Stocco, em aparte, cita as                 
entrevistas que deu às redes de telecomunicação e diz que passou muito tempo justificando o porquê é contra o                   
Projeto de Lei do vereador Felipe Passos. Fala que está buscando manter o posto de saúde no San Martins que                    
está prestes a fechar. 
VEREADOR GEORGE comenta que uniu forças com o vereador Pietro para apoiar a emenda orçamentária               
para que seja possível a compra de um ônibus para APE. Pede também aos munícipes que ajudem no trabalho                   
de cobrança ao governo do prefeito Marcelo Rangel. 

ATA OFICIAL DA SESSÃO DA CMPG – Disponível no site http://www.cmpg.pr.gov.br/ 
ATA DA SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA           
GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. (XVII               
LEGISLATURA) 
Aos vinte e três dias do mês de outubro 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, 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 anterior, 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 PODER EXECUTIVO - Of. nº               
1738/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1634/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1400/17-GP, em atendimento a Indicação nº 959/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº                
1401/17-GP, em atendimento a Indicação nº 948/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº                
1489/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 353/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº                
1494/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 355/17, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº               
1497/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1811/17, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº               
1498/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1812/17, de autoria do Vereador Dr. Magno. Of. nº 1499/17-GP,                
em atendimento a Indicação nº 1824/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1500/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1831/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1501/17-GP, em               
atendimento as Indicações nºs 1815, 1819/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº 1502/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1473/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1503/17-GP, em               
atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 115/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº                 
1504/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1496/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº               
1506/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1558/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1507/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1472/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1510/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1502/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº               
1511/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1566/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº               
1512/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1491/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº               
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1513/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1376/17, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº               
1514/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1518/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº               
1515/17-GP, em atendimento ao Of. nº 36/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1516/17-GP, em                 
atendimento a Indicação nº 127/17, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1519/17-GP, em atendimento                
a Indicação nº 1347/17, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 1520/17-GP, em atendimento a                
Indicação nº 1101/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1522/17-GP, em atendimento a                
Indicação nº 1514/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1523/17-GP, em atendimento a Indicação                
nº 1366/17, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1424/17-GP, em atendimento a Indicação nº                
1056/17, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Of. nº 1525/17-GP, em atendimento a                 
Indicação nº 1264/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1526/17-GP, em atendimento a               
Indicação nº 1034/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1527/17-GP, em atendimento a Indicação                
nº 1208/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1528/17-GP, em atendimento a Indicação nº                
1194/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1529/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1053/17,                
de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1530/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1520/17, de autoria                 
do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1542/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1501/17, de autoria do                
Vereador Celso Cielak. Of. nº 1543/17-GP, em atendimento a Indicação nº 419/17, de autoria do Vereador                
Ricardo Zampieri. Of. nº 1545/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1498/17, de autoria do Vereador Celso                
Cieslak. Of. nº 1546/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1585/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri.                
Of. nº 1548/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 52/17, de autoria do Vereador Daniel Milla. Of. nº                 
1554/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1519/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº               
1563/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1218/17, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1564/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1602/17, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1567/17-GP, em               
atendimento a Indicação nº 744/17, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1592/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1638/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº 1594/17-GP, em               
atendimento ao Requerimento nº 358/17, de autoria do Vereador Mingo Menezes. Of. nº 1628/17-GP, em               
atendimento ao Requerimento nº 354/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1630/17-GP, em               
atendimento ao Requerimento nº 351/17, de autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trânsito,              
Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade. Of. nº 1639/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº             
357/17, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 1678/17-GP, solicitando a dilação do prazo                 
para prestar atendimento ao Requerimento nº 300/17, por igual período a contar da data do recebimento deste.                 
Colocado o teor do solicitado em discussão e votação, foi aprovado. Of. nº 1441/17-GP, em atendimento a                 
Indicação nº 1755/17, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1442/17-GP, em atendimento a Indicação                
nº 1754/17, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1443/17-GP, em atendimento a Indicação nº                
1757/17, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1744/17-GP, em atendimento a Indicação nº                
1758/17, de autoria do Vereador Dr. Magno. Of. nº 1745/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1774/17, de                 
autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1446/17-GP, em atendimento a Indicação nº 668/17, de autoria                
do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1447/17-GP, em atendimento a Indicação nº 510/17, de autoria da                 
Vereadora Professora Rose. Of. nº 1448/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1726, 1727/17, de autoria da                
Vereadora Professora Rose. Of. nº 1449/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 282, 432, 620, 716, 1125,                
1237/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1450/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 8,                 
53, 54, 114, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 385, 484/17, de autoria do Vereador Eduardo                   
Kalinoski. Of. nº 1451/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 539, 1410/17, de autoria do Vereador Rogério                
Mioduski. Of. nº 1452/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 97, 303, 321/17, de autoria do Vereador                
Ricardo Zampieri. Of. nº 1453/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 336, 11/17, de autoria do Vereador                
Paulo Balansin. Of. nº 1454/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1241/17, de autoria do Vereador Florenal.                

 



                                                    
  

Of. nº 1455/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1369/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº                 
1456/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1443/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1457/17-GP, em atendimento a Indicação nº 856/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1458/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1318/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1459/17-GP, em atendimento a Indicação nº 989/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1460/17-GP, em atendimento a Indicação nº 421/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1461/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1487, 1489/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of.               
nº 1452/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1802/17, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão.                  
Of. nº 1463/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1809/17, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº                 
1464/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1781/17, de autoria do Vereador Paulo Roberto Balansin. Of. nº                
1465/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1804/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº               
1466/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1799, 1800/17, de autoria do Vereador Daniel Milla. Of. nº                
1467/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1793, 1798/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº                
1468/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1782, 1786,1787/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri.              
Of. nº 1469/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1792/17, de autoria do Vereador Dr. Magno. Of. nº                 
1470/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1779, 1807/17, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº                
1471/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1801, 1803/17, de autoria do Vereador Walter José de Souza -                 
Valtão. Of. nº 1472/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1796, 1797/17, de autoria do Vereador Celso                
Cieslak. Of. nº 1473/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1788, 1789, 1790, 1821, 1825, 1826, 1827,                
1829/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1475/17-GP, em atendimento as Indicações nºs               
1814, 1816, 1817/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº 1476/17-GP, em atendimento as Indicações                
nºs 294, 297, 298, 304/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1477/17-GP, em atendimento as                 
Indicações nºs 1236, 1238, 1239/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1478/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 289/17, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1521/17-GP, em               
atendimento a Indicação nº 1587/17, de autoria do Vereador Rudolf Polaco. Of. nº 1531/17-GP, em               
atendimento a Indicação nº 1834/17, de autoria do Vereador Daniel Milla. Of. nº 1532/17-GP, em atendimento                
a Indicação nº 1838/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1533/17-GP, em atendimento as                
Indicações nºs 1835, 1836/17, de autoria do Vereador Walter José desouz a- Valtão. Of. nº 1534/17-G, em                 
atendimento as Indicações nºs 1848, 1849, 1851, 1854/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº                
1535/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1841, 1842/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº                
1536/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1832, 1833/17, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of.               
nº 1538/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1837/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº                
1539/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1839/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº               
1540/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1843, 1844, 1845, 1846/17, de autoria do Vereador João               
Florenal. Of. nº 1541/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1847, 1855/17, de autoria do Vereador Ricardo                
Zampieri. DO VEREADOR RUDOLF POLACO - Projeto de Lei nº 347/17, institui o dia 5 de dezembro o Dia                   
Municipal da Luta Contra o Preconceito no Município de Ponta Grossa. Projeto de Lei nº 348/17, dispõe sobre                  
divulgação de fotos e dados de pessoas idosas, adultos, jovens e crianças desaparecidas do Município de Ponta                 
Grossa e dá outras providências. DO VEREADOR DIVO - Moção de Repúdio nº 272/17, com relação a                 
liminar concedida pela Justiça Federal de Brasília, a partir de ação movida pelo Conselho Federal de Medicina,                 
que suspendeu a requisição de exames por enfermeiros na Atenção Básica. DO VEREADOR DR. MAGNO -                
Moção de Aplauso nº 273/17, dirigida à Rede Feminina de Combate ao Câncer, pelas ações realizadas durante                 
a campanha “Outubro Rosa” e por todo brilhante trabalho realizado diariamente em prol da população. DO                
VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 274/17, dirigida ao atleta ponta-grossense de              
Taekwondo Alberto Inácio da Silva Júnior, que conquistou uma vaga para o Grand Slam de Taekwondo de                 

 



                                                    
  

2018, o qual reúne os melhores lutadores do Brasil. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso                 
nº 275/17, dirigida a Associação de Volei Vila Velha que vem sendo destaque no esporte da cidade e região.                   
DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR - Moção de Aplauso nº 276/17, dirigida à Professora Camila               
Leria, Diretora da Cia Artheiros, através do Projeto Social “Dança nos Bairros”. DO VEREADOR VINÍCIUS               
CAMARGO - Moção de Aplauso nº 277/17, dirigida à 5ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar                
Comunitária pela formatura de 3.214 alunos no PROERD - Programa educacional de Resistência às Drogas e à                 
Violência, neste Município de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 278/17, dirigida à Secretaria Municipal de                
Educação de Ponta Grossa, pela formatura de 3.214, alunos do PROERD - Programa Educacional de               
Resistências às Drogas e à Violência. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Requerimento nº 383/17,              
solicitando a constituição de COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO, a qual deverá ter como             
finalidade a análise e investigação da realização, organização e exploração da 28ª Münchenfest, a ser realizada                
no ano vigente, conforme especifica. Colocado o mesmo em discussão e votação foi aprovado. Finda a leitura                 
do Expediente, o Senhor Presidente solicitou às lideranças partidárias para que indicassem os membros para               
compor a CPI instaurada através do Requerimento nº 383/17, constando de cinco vereadores, os quais, se não                 
forem escolhidos por consenso, paralisará a sessão na próxima quarta ou segunda-feira para efetuar a referida                
formação através da reunião das mesmas. Cumprimentou nesta oportunidade pelas presenças de representantes             
da Secretaria de Indústria e Comércio, através do Secretário Paulo Carbonar, do Ex-Secretário Álvaro Sheffer,               
acompanhado de assessoria da Metalúrgica Águia. Em seguida, convocou o senhor Victor Hugo de Oliveira,               
primeiro suplente da Coligação Cidade Sustentável (PV/PTB), para que prestasse seu compromisso da tribuna              
e assinasse o Termo de Posse como Vereador, após a leitura efetuada pelo Primeiro Secretário, juntamente dos                 
demais membros da Mesa Executiva. Tendo sido empossado vereador nesta oportunidade, o Senhor Presidente              
cedeu ao mesmo o uso da Tribuna para proferir seu discurso de posse e, posteriormente ocupou a cadeira de                   
seu titular afastado, Vereador Daniel Milla, tendo em vista o mesmo haver solicitado licença, conforme o                
Requerimento nº 381/17 pelo prazo de 31 dias, a partir do dia 19/10/17, para tratamento de saúde. O Vereador                   
Celso Cieslak solicitou a cessão de espaço da Tribuna para a Delegada Dra. Tânia Maria Sviercoski Pinto, da                  
Delegacia da Mulher e posteriormente efetuar a entrega de Moção de Aplauso à mesma juntamente com                
representantes, tendo sido aprovada a sua proposição. Com a sessão interrompida, utilizou da Tribuna a Dra.                
Tânia Maria Sviercoski Pinto, que comentou a respeito dos trabalhos da Seção de Homicídios da 13ª                
Subdivisão Policial de Ponta Grossa. Em seguida recebeu, juntamente com os representantes da Delegacia da               
Mulher, Moção de Aplauso das mãos do Vereador Celso Cieslak e do Senhor Presidente Vereador Sebastião                
Mainardes Júnior. Reaberta a presente sessão, o Vereador Mingo Menezes solicitou licença para se ausentar do                
Plenário. Colocada em discussão a solicitação verbal do mesmo, foi aprovada. Ainda utilizando de Questão de                
Ordem, o Vereador Jorge da Farmácia estendeu convite, em nome do Observatório Social do Brasil, através do                 
Of. nº 59/17 e também de sua representante presente nesta Casa, Tânia, do qual efetuou a leitura: “Of. nº 59/17,                    
aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, convite para participação de um encontro como adolescentes            
participantes do projeto meu vereador, a ser realizado dia 07/11/2017, no Instituto João XXIII, Rua Padre                
Piamarta, 519”. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR -VEREADOR GEORGE LUIZ DE          
OLIVEIRA: Para comentar a respeito de emendas que apresentou ao Orçamento Municipal do próximo              
exercício, dizendo que são raríssimos os prefeitos que respeitaram essas proposições dos Senhores Vereadores.              
Nesse sentido alertou esta Casa, pois na qualidade de Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e                
Fiscalização, disse que abriu prazo regimental para a apresentação de emendas ao orçamento, constituindo em               
mais de trinta e cinco milhões, não lhe cabendo dizer o que o Senhor Prefeito tem ou não que fazer, porém                     
apresentou suas emendas, das quais destacou duas, direcionando duzentos e noventa e cinco mil e novecentos                
reais à APAE, da qual irá cobrar, lembrando do compromisso assumido com o Deputado Aliel Machado, para                 
destinar o referido recurso para aquisição de ônibus à referida instituição, destacando que o Senhor Prefeito                

 



                                                    
  

Municipal pode perfeitamente receber esse dinheiro e desviar da sua finalidade. Assim, comunicou que tal               
verba será carimbada. Irá impor ainda ao Senhor Prefeito que realize aquilo que tem que ser feito. Também                  
com relação às entidades sociais, manifestou sua preocupação, considerando que o valor elencado de repasses               
não é suficiente para cumprir seus compromissos e continuar funcionando com dignidade, destacando o              
repasse para as casas assistenciais dos idosos em torno de três milhões de reais, só que a necessidade das                   
mesmas é de cinco milhões de reais, motivo pelo qual entende que a mesma tem que ser imposta por esta Casa                     
de Leis. Disse que o Prefeito tem que fazer economia e parar de gastar dinheiro com propagandas e                  
“bobagens”, para poder repassar esse dinheiro, sob pena dessas casas assistenciais entrarem em um caos. A                
partir de agora irá cobrar veemente, utilizando de sua prerrogativa. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL             
BUENO: Cumprimentou ao Vereador Victor Hugo, por sua posse como suplente de Vereador. Comentou a               
respeito do Projeto de Lei que protocolou nesta Casa, dispondo sobre a classificação indicativa de exposições,                
amostras, exibições de artes e eventos culturais no Município, em espaços públicos e privados. Reiterou às                
suas manifestações anteriores, que Ponta Grossa é uma cidade conservadora, que respeita e acredita na paz, na                 
união de pessoas. Relatou haver presenciado em Londrina a exibição de um cidadão totalmente nu, no interior                 
de uma bolha transparente em um parque público, achando um absurdo os pais ter que retirar seus filhos pelas                   
mãos, não conseguindo entender que pessoas chamam isso de normal e cultura. Irá bater muito nesta tecla,                 
utilizando desta Tribuna, para falar dessas atrocidades que cometem contra as crianças, tudo em defesa da                
família como maior das instituições. Citou diversos artigos da Constituição, tratando da responsabilidade dos              
pais em criar, garantir formação e proteção aos filhos. Irá protocolar ainda projeto de lei instituindo o Dia da                   
Valorização da Família.Terminada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM              
REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 338/17 (Poder Executivo),              
autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 2.145.891,93, e dá outras                  
providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, 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, Rogério Mioduski,              
Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Victor Hugo de Oliveira, Vinícius Camargo e              
Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Mingo                
Menezes e Ricardo Zampieri, esse por estar fora do recinto atendendo compromisso de ordem parlamentar,               
ocasião em que requereu verbalmente, tendo sido aprovado seu pedido de justificativa pelos demais pares.               
PROJETO DE LEI Nº 339/17 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional                
suplementar no valor de R$ 15.626.826,21, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos               
Vereadores Celso Cieslak, Divo, 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, Vinícius Camargo, Victor Hugo de Oliveira e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada                 
a ausência justificada da votação do Vereador Mingo Menezes. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE               
LEI Nº 199/17 (Vereador Eduardo Kalinoski), promove alterações na Lei nº 10.925, de 29/03/2012, que dispõe                
sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD: APROVADO. PROJETO DE               
LEI Nº 282/17 (Vereador Celso Cieslak), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Professor                
Doutor WALDIR ULLER: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, 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 Júinor, Victor Hugo de Oliveira,             
Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do                 
Vereador Mingo Menezes. PROJETO DE LEI Nº 288/17 (Vereador Pietro Arnaud), concede Título de Cidadã               

 



                                                    
  

Honorária de Ponta Grossa à escritora RENATA REGIS FLORISBELO: APROVADO, com votos favoráveis             
dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz              
de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júinor, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Dr. Magno, Paulo                
Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião            
Mainardes Júnior, Victor Hugo de Oliveira, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada                 
a ausência justificada da votação do Vereador Mingo Menezes. PROJETO DE LEI Nº 289/17 (Vereadora               
Professora Rose), denomina de PROFESSORA TEREZINHA DE LOURDES o Centro Municipal de            
Educação Infantil, localizado na Rua Nunes Machado, nº 508, da Vila Maria Otília, Bairro Colônia Dona                
Luiza, nesta cidade: APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 301/17 (Vereador              
Sebastião Mainardes Júnior), denomina de ANGELO MOSS SOBRINHO o trecho de via pública             
compreendendo a extensão das Ruas “L1” do Conjunto Residencial Campo Belo 1 e “L2” do Conjunto                
Residencial Campo Belo 2, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 334/17              
(Poder Executivo), reabre prazo de requerimento do benefício fiscal previsto na Lei nº 6.068, de 16/11/1998, e                 
na Lei nº 8.736, de 07/12/2006, para os contribuintes cujos fatos geradores ocorreram nos últimos cinco anos, e                  
dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, 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, Victor Hugo de Oliveira,             
Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do                 
Vereador Mingo Menezes. PROJETO DE LEI Nº 342/17 (Vereadores Sebastião Mainardes Júnior, Daniel             
Milla e George Luiz de Oliveira), altera a Lei nº 12.928, de 27/09/2017, conforme especifica: APROVADO,                
com a inclusa Emenda de Redação, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos                
favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, 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, Victor Hugo de Oliveira, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica                 
registrada a ausência justificada da votação do Vereador Mingo Menezes. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº              
05/17 (Mesa Executiva), regulamenta a falta de vereadores e dá outras providências: APROVADO, com votos               
favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, 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, Victor Hugo de Oliveira, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica                 
registrada a ausência justificada da votação do Vereador Mingo Menezes. Nesta oportunidade o Vereador              
Paulo Balansin, Presidente da Comissão de Urbanismo, Obras Serviços Públicos, Trânsito, Transporte,            
Mobilidade Urbana e Acessibilidade, com apoio dos demais integrantes da mesma, Vereadores George Luiz de               
Oliveira e Eduardo Kalinoski, retirou a Emenda Supressiva apresentada ao projeto de lei em questão. Nesta                
oportunidade, o Senhor Presidente prestou informações quanto aos Requerimentos das faltas dos Senhores             
Vereadores, dizendo que a partir deste momento irão estar inseridos no Portal da Transparência, as ausências                
com respectivo requerimentos, escaneados pelo Departamento do Processo Legislativo, lembrando que o            
mesmo se trata da justificativa do vereador no momento em que não comparece às sessões, devidamente                
aprovado pelos demais pares. Além do que constará sua justificativa em Ata. Se o Vereador não justificar a sua                   
situação, terá seu dia descontado, assim como se não for claro em seu requerimento, que estará exercendo                 
atividade legislativa. Utilizando ainda de Questão de Ordem, o Vereador George Luiz de Oliveira propôs a                
realização de uma sessão extraordinária nesta data para apreciação em segunda discussão, dos Projetos de Lei                
nºs 334, 342 e Projeto de Resolução nº 05/17, tendo sido aprovada a sua proposição. EM DISCUSSÃO                 

 



                                                    
  

ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 267/17, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 268, 269/17, do               
Vereador Felipe Passos; 270/17, do Vereador Florenal; 271/17, do Vereador Ricardo Zampieri e Indicações nºs               
1988/17, do Vereador Vinícius Camargo; 1989, 1990/17, do Vereador Dr. Magno; 1991/17, da Vereadora              
Professora Rose; 1992/17, do Vereador Paulo Balansin; 1993, 1994, 1995/17, do Vereador Ricardo Zampieri;              
1996/17, do Vereador Geraldo Stocco; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005/17, do Vereador                
Florenal; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010/17, do Vereador Celso Cieslak. Solicitando Questão de Ordem o               
Vereador George Luiz de Oliveira convocou os integrantes da CEI DO LIXO, quando dia vinte e quatro                 
estarão ouvindo no Plenário: Edmilson Luiz Quadros, Chefe Regional do IAP; Caroline Schoemberger,             
Presidente do Condema e empresário Márcos Vinícius Borsato, Diretor Presidente da Ponta Grossa Ambiental,              
convidando os Senhores Vereadores e demais interessados. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor               
Presidente encerrou a presente sessão, ficando convocada Sessão Extraordinária para logo em seguida, com a               
transferência para a mesma do horário destinado ao Pequeno Expediente. 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 vinte e três de outubro de dois mil e dezessete. 

_______________________SECRETÁRIO   ______________________PRESIDENTE 
 
 

 


