
                                                    
  

 
ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 25/10/2017  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Brandon Samuel 
INÍCIO DA SESSÃO: 14:15 TÉRMINO DA SESSÃO: 16:11 
PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Representantes do Lions Club. 
  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 
CELSO CIESLAK   

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA   
DIVO   

MINGO   
EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL   
FELIPE PASSOS   

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA   
GERALDO STOCCO   

SARGENTO GUIARONE   
FLORENAL   

JORGE DA FARMÁCIA   
DR. ZECA   

DR. MAGNO   
PAULO BALANSIN   
PIETRO ARNAUD    

RICARDO ZAMPIERE   
ROGÉRIO MIODUSKI   
PROFESSORA ROSE   
RUDOLF POLACO   

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR   
VINÍCIUS CAMARGO   

VALTÃO   
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:  
VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - relata uma matéria que fala sobre um projeto que o Deputado                
Marcio Paulik está fazendo pela cidade de Ponta Grossa. Elogia os colegas de Dep. Paulik que apoiam os                  
projetos e aprovam recursos destinados aos cofres do município. Diz que os Deputados Estaduais estão lutando                
para conseguir melhorar a infraestrutura e demais assuntos cruciais para o bem-estar social. Cita o Dep. Plauto                 
Miró que está colaborando para os projetos Dep. Márcio Paulik que trará um instituto do câncer. Fala sofre o                   
défit da cirurgia de Catarata, e agora haverá um mutirão de cirurgias voltada para esta questão. Em aparte, o                   
vereador Florenal salienta os trabalhos sociais na cidade de Ponta Grossa, fala que não há equipamento                
suficiente para os agentes de segurança façam seu trabalho de forma eficiente. Parabeniza a equipe do Dep.                 
Marcio Paulik e Plauto Miró, por estarem trabalhando pelos cidadãos de Ponta Grossa. Fala sobre o trabalho                 

 



                                                    
  

árduo que os Vereadores passam, fala que há vereadores que trabalha 30 dias no mês. Finaliza parabenizando                 
seus colegas. 
VEREADOR VINÍCIUS DE CAMARGO: fala sobre um equipamento que o governo fornecerá à UEPG, no               
setor odontológico, a emenda tem o valor de 350 mil reais, o Dep. Federal Toninho foi o responsável por trazer                    
este recurso à Universidade. Em aparte, o vereador Rudolf parabeniza as palavras do vereador Vinicíus, fala                
que a coordenadora do Curso de Odontologia é uma pessoa responsável e empenhada em seus afazeres.                
Retomando a palavra, o vereador Vinicius reforça a importância do equipamento. O vereador Walter, relata               
que o governo federal não permitiu um valor maior para a cidade, mas disse que iria trazer um investimento                   
que suprisse a necessidade da Universidade. Ressalta a importância da UEPG para a sociedade dos Campos                
Gerais. O vereador Vinícius fala que esta emenda foi uma vitória da Câmara dos Vereadores também. Em                 
aparte, o vereador Jorge da Farmácia fala sobre um Raio X que o Dep. Paulik conseguiu para o hospital Santa                    
Casa. 
VEREADOR FLORENAL: começa sua fala parabenizando pela posse do cargo de vereador Vitor Hugo.              
Dando continuidade no seu discurso fala que a UEPG é conhecida nacionalmente, fala que está sendo licitada                 
uma obra de reforma ao Campus UEPG em Uvaranas no quesito segurança. Diz que, ao ouvir reclamações dos                  
moradores da cidade, e utilizou o transporte público e percebeu que a maioria dos usuários são mulheres e                  
percebeu que os homens não dão lugar para as mulheres que fazem uso do transporte. Sendo assim, ele propõe                   
que todos os lugares dos ônibus sejam destinados a elas. Comenta que não serão contratados médicos legistas.                 
Em aparte, o vereador Ezequiel diz que pela sensibilidade do Dep. Plauto Miró, a segurança pública teve uma                  
atenção maior. Recursos para os Policiais Militares estão vindo para que consigam executar seus trabalhos com                
eficiência.  
VEREADOR GEORGE: fala sobre aos elogios aos trabalhos do Dep. Márcio Paulik e Plauto Miró. Fala                
sobre a diferença de valor nos recursos destinados à Antártida que o Dep. Sandro Alex está destinando com o                   
valor de 125 milhões, e satiriza dizendo que o Deputado está preocupado com os Pinguins e não com os                   
cidadãos de Ponta Grossa. Fala que o Chefe do IAP não foi à CEI do Lixo, e pediu para o advogado da                      
comissão ligar para ele e deu a justificativa dizendo: "Não vou, pois cheguei de férias agora". Com isso, disse                   
vai convocar novamente o representante do IAP e disse fazer isso para que não haja essa situação novamente,                  
de não quere participar de uma reunião importante como esta. Considerou uma falta de respeito as falas do                  
Chefe do IAP. Questiona se a licitação em relação ao aterro Botuquára, dizendo que a mesma não precisa ser                   
feita agora em Dezembro, para que não seja feita de qualquer maneira. Pede apoio dos vereadores para que esta                   
licitação seja feita após os resultados da CEI do Lixo.  
  
 

      Câmara Municipal de Ponta Grossa 

  Estado do Paraná 

 

 



                                                    
  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
 ORDEM DO DIA: 25/10/2017                      _______                  SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 
EM SEGUNDA 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. 

 

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  FAVORÁVEL 

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 – 23 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. 
 

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  FAVORÁVEL 

Jorge da Farmácia  FAVORÁVEL 

 



                                                    
  

Magno (Dr. Magno)  FAVORÁVEL 

Paulo Balansin  FAVORÁVEL 

Pietro Arnaud  FAVORÁVEL 

Ricardo Zampieri  FAVORÁVEL 

Rogerio Mioduski  FAVORÁVEL 

Roseli Mendes  FAVORÁVEL 

Rudolf (Polaco)  FAVORÁVEL 

Sebastião Mainardes  FAVORÁVEL 

Vinicius Camargo  FAVORÁVEL 

Walter José (Valtão)  FAVORÁVEL 

VOTAÇÃO NOMINAL – 23 VOTOS - APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
PROJETO DE LEI Nº 164/17 – Dispõe sobre a implantação do Programa “Eco Ponta Grossa” e dá outras                  
providências. 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 
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. 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 
DO VEREADOR DIVO 
PROJETO DE LEI Nº 190/17 – Institui no âmbito do Município de Ponta Grossa, o Programa de Saúde                  
Mental Comunitária. 
 

 



                                                    
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                       COSPTTMUA  - Favorável 
                       CSAS    - Favorável nos termos da Emenda Modificativa anexa 
 

VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 
PROJETO DE LEI Nº 256/17 – Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Distribuição                 
de Dietas Especiais, da Secretaria Municipal de Saúde, visando o fornecimento de insumos à segurança               
alimentar e nutricional, conforme especifica. 
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                       CFOF     - Favorável 
                       COSPTTMUA  - Favorável 
                       CSAS    - 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 FAVORÁVEL  

Jorge da Farmácia FAVORÁVEL  

 



                                                    
  

Magno (Dr. Magno) FAVORÁVEL  

Paulo Balansin FAVORÁVEL  

Pietro Arnaud FAVORÁVEL  

Ricardo Zampieri FAVORÁVEL  

Rogerio Mioduski FAVORÁVEL  

Roseli Mendes FAVORÁVEL  

Rudolf (Polaco) FAVORÁVEL  

Sebastião Mainardes FAVORÁVEL  

Vinicius Camargo FAVORÁVEL  

Walter José (Valtão) FAVORÁVEL  

VOTAÇÃO NOMINAL – 23 VOTOS - APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 
PROJETO DE LEI Nº 257/17 – Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Distribuição                 
Gratuita de Fraldas, conforme especifica. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                       CFOF  - Favorável 
                       COSPTTMUA  - Favorável 
                       CSAS   - 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 FAVORÁVEL  

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 – 23 VOTOS - APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
PROJETO DE LEI Nº 293/17 – Denomina de Alceu Primor a Rua nº 41, do Loteamento Residencial Monte                  
Hermon, no Bairro Cará-cará, nesta cidade. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                       COSPTTMUA  - Favorável 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR MINGO MENEZES 

 



                                                    
  

PROJETO DE LEI Nº 296/17 – Fica denominada de Antonio dos Anjos Lopes a via pública nº 20, situada no                    
Loteamento Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, no Município de Ponta Grossa, conforme especifica. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 
                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
PROJETO DE LEI Nº 327/17 – Promove alterações na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 
                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 
 
MOÇÕES 
 
DO VEREADOR DIVO e OUTROS 
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 Junior , que conquistou uma vaga para o Grand Slam de Taekwondo de 2.018, o qual reúne os melhores                    
lutadores do Brasil.  
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 275/17 – Dirigida a Associação de Vôlei Vila Velha que vem sendo destaque no                  
esporte da cidade e região.  
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

 



                                                    
  

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 276/17 – Dirigida a 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.  
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 278/17 – Dirigida à Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, pela                
formatura de 3.214 alunos no PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.  
 
APROVADAS 
_________________________________________________________________________________________ 
INDICAÇÕES 
 
DO VEREADOR DR. MAGNO 
INDICAÇÃO Nº 2011/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando operação tapa buraco ou recapeamento asfáltico na            
Rua Almirante Barroso, início da Escola 31 de Março até a Igreja Nossa Senhora da Glória. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2012/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Padre            
Oswaldo Gomes, Bairro Chapada. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2013/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a colocação de redutor de velocidade na Rua Zeus,              
Parque do Café, Bairro Chapada. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2014/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a mudança de ponto de ônibus, atualmente na Rua              
Balduíno Taques, nº 1565, em frente à Academia Prattique, transferindo para próximo à Clínica              
Pontagrossense de Fraturas e Ortopedia, nº 1599. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2015/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a instalação de poste de iluminação no “Carreiro”             
entre as Ruas Jabuticabeira e Tarumã, ao lado do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Guadalupe. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

 



                                                    
  

INDICAÇÃO Nº 2016/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a limpeza e poda de mato, no “Carreiro” entre as               
Ruas Jabuticabeira e Tarumã, ao lado do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Guadalupe, vila Santa                 
Paula, Bairro Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2017/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento no “Carreiro”,           
entre as Ruas Jabuticabeira e Tarumã, ao lado do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Guadalupe,                 
Vila Santa Paula, Bairro Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2018/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Rosmar            
Dinies Escobar, Vila Shangrilá, Bairro Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2019/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a pintura de faixa amarela na Rua Nicolau Kluppel              
Neto, em frente à Academia Strutura Fitness, nº 600, Vila Santa Paula, Bairro Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2020/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a mudança de ponto de ônibus, na Avenida Souza              
Naves, transferindo para próximo ao Comércio de Peças Nicosa, Bairro Chapada. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2021/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Aroldo            
Schemberger, Bairro Jardim Carvalho. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2022/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de reparo no calçamento da              
Rua Raul Mesquita, no trecho entre as Ruas Canela e XV de Setembro. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2023/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência a limpeza e revitalização da Praça do              
Jardim Primor. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 

 



                                                    
  

INDICAÇÃO Nº 2024/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de roçada no passeio da              
Avenida Dom Geraldo Pellanda. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2025/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o tapa buraco na Rua Papa João              
XXIII, entre as Ruas Abílio Holzmann e Fagundes Varela. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2026/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o tapa buraco na Ludgero Pavão,             
entre as Ruas Abílio Holzmann e Afonso Celso. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2027/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o tapa buraco na Rua Barão de              
Ramalho, entre as Ruas Ferreira de Araújo e Rodrigo Otávio, na Vila Marina. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2028/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o tapa buraco na rua Leopoldo Fróes,              
entre as Ruas Félix Pacheco e João Ribeiro. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2029/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o tapa buraco na Avenida Rocha             
Pombo, entre as Ruas Antonio João e Edson Nobre de Lacerda, no Jardim Carvalho. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2030/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização de aplicação de material fresado na             
Rua Palmas, na Vila Santana. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2031/17 – 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, em Uvaranas. 
 
APROVADAS POR UNANIMIDADE 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 24 de outubro de 2.017. 

 



                                                    
  

 
 
 

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA 
                      Presidente                                                       1º Secretário 

 
 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
VEREADOR GEORGE: fala sobre o oficio que estão assinando em relação ao CEI do lixo para que sejam 
feitos esclarecimentos sobre o uso do local atual do aterro. Diz que a prefeitura deve tomar previdências em 
relação ao chorume nos rios, em sua costa. Fala que as licitações não devem ser feitas agora, antes do resultado 
da CEI do Lixo. Diz que a Comissão está convocando os chefes da IAP e que não serão admitidas ausências na 
reunião.  

VEREADOR GERALDO STOCCO: falou que descobriu alguns fatos sobre os indígenas que os mesmos 
vêm para a cidade e vendem seus balaios e voltam para o seu território originário, pois não conseguem se 
adaptar a cidade. Não há repasse estadual ou federal para os indígenas. Fala também que está buscando 
soluções para este problema. Comenta sobre o trabalho dos Vereadores e fala sobre a dificuldade da Biometria 
para eles. Mas diz que conversou com os comerciantes usam fotos para que sejam comprovadas as ações dos 
vereadores e onde estão. Para que isso traga mais transparência a Câmara. 

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

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA,           
REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. (XVII              
LEGISLATURA) 
Aos vinte e cinco 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, 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 as Atas das Sessões ordinária e                 
extraordinária anteriormente realizadas, as quais foram aprovadas 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 - Mensagem nº 134/17 (Projeto de Lei nº 354/17), declara a                 
Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Gisele               
Maria Zander. Mensagem nº 133/17 (Projeto de Lei nº 353/17), declara a Utilidade Pública da Associação de                 
Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maricy Cardozo Teixeira Pinto.              

 

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


                                                    
  

Mensagem nº 136/17 (Projeto de Lei nº 355/17, com pedido de apreciação em regime de urgência aprovado                 
nesta oportunidade), altera a Lei nº 12.800, de 24/07/2017, conforme especifica. Of. nº 1549/17-GP, em               
atendimento a Indicação nº 1517/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1553/17-GP, em               
atendimento a Indicação nº 1522/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1558/17-GP, em               
atendimento a Indicação nº 762/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1559/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1585/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1561/17-GP, em               
atendimento a Indicação nº 1593/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1565/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1339/17, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 1566/17-GP, em               
atendimento a Indicação nº 1596/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1568/17-GP, em               
atendimento a Indicação nº 1128/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1570/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1262/17, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1571/17-GP, em               
atendimento a Indicação nº 1131/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1572/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1130/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1573/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1129/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1574/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1133/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1576/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1132/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1577/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 1160/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1578/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 788/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1581/17-GP, em atendimento                
a Indicação nº 1387/17, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 1582/17-GP, em atendimento a                
Indicação nº 1379/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº 1583/17-GP, em atendimento a Indicação                
nº 1378/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº 1584/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1328/17,                 
de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1586/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1479/17, de autoria                 
do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1587/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1476/17, de autoria do                 
Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1588/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1373/17, de autoria do               
Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1589/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1361/17, de autoria do               
Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1590/17-GP, em atendimento a Indicação nº 869/17, de autoria do Vereador                
Celso Cieslak. Of. nº 1591/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1503/17, de autoria do Vereador Geraldo                
Stocco. Of. nº 1593/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1580/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri.                
Of. nº 1595/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1576/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº                 
1596/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1506/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº               
1597/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1575/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº               
1598/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1630/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1599/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1388/17, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº               
1600/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1409/17, de autoria do Vereador Rogério Mioduski. Of. nº               
1601/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1372/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1602/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1695/17, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº               
1603/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1214/17, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº               
1604/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1700/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1605/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1333/17, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº               
1606/17-GP, em atendimento a Indicação nº 519/17, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº               
1608/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1708/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº               
1609/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1729/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº               
1610/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1702, 1705/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of.               
nº 1611/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 952, 1475/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of.                 

 



                                                    
  

nº 1612/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1703/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº                
1613/17-GP, em atendimento a Indicação nº 927/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº                
1614/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1772/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº               
1615/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1771/17, de autoria do Vereador Daniel Milla. Of. nº 1616/17-GP,                
em atendimento a Indicação nº 237/17, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1617/17-GP, em                
atendimento a Indicação nº 14/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1618/17-GP, em atendimento                
a Indicação nº 238/17, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1619/17-GP, em atendimento a Indicação                 
nº 1134/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1620/17-GP, em atendimento a Indicação nº                 
1222/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1621/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1813/17, de                 
autoria do Vereador Dr. Magno. Of. nº 1623/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1665/17, de autoria do                 
Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1624/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1822/17, de autoria do Vereador                
Ricardo Zampieri. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 349/17, proíbe inquirir sobre                
a religião e a orientação sexual de candidatos emquestionários de emprego, admissão ou adesão a empresas                
públicas ou privadas, sociedades, associações, clubes e afins e dá outras providências. Projeto de Lei nº 350/17,                 
determina tempo máximo para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestar assistência              
médica e dá outras providências. Projeto de Lei nº 351/17, dispõe sobre a criação da farmácia veterinária                 
popular intitulada “Farmácia do Pet” e dá outras providencias. DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES             
JÚNIOR - Projeto de Lei nº 352/17, concede Cidadão Honorário de Ponta Grossa, ao Sr. Paulo Roberto Veiga.                  
DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 279/17, dirigida a Rogério Scheffer,              
Diretor-Presidente da Empresa Águia Sistemas e Conselheiro do Centro Tecnológico de Logística Integrada             
(CLTI) e pelo seu incentivo ao esporte em Ponta Grossa. DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO               
(CEI), instituída através do Requerimento nº 235/17, com a finalidade de investigar a forma de despejo de                 
materiais coletados no Aterro Botuquara - Requerimento nº 390/17, requerendo após submetido à apreciação              
do Plenário, a prorrogação de prazo dos trabalhos da presente comissão por mais 90 (noventa dias). Colocado o                  
mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Of. nº 72/17,               
solicitando a prorrogação do prazo, previsto no Art. 148 do Regimento Interno desta Casa de Leis, para                 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual deste Município para o exercício de 2.018,                 
pelo período de sete dias. Colocado o referido ofício em discussão e votação, foi aprovado. Através de                 
sugestão do Vereador Felipe Passos, foi dedicado um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao               
passamento do Radialista Airton Santos. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente registrou e               
agradeceu as presenças dos representantes de Lions Clubes nesta Casa: Ponta Grossa Centro - Jorge Ávila;                
Ponta Grossa Cruzeiro do Sul - Senhora Marilu Goulart; Ponta Grossa Vila Velha - Valdemar Pimentel; Ponta                 
Grossa Pitangui - Renato Castro Vieira. Doutor Péricles Goulart, Ex-Governador do Lions 2005/2006 e              
2015/2016, Presidente do Conselho de Governadores, e ainda a todos os demais companheiros Leões. Nesta               
oportunidade consultou ao Senhores Vereadores da possibilidade de interromper a presente sessão, para a              
entrega de Moção de Aplauso em homenagem aos cem anos do Lions Clube Internacional, e concessão da                 
palavra para o Doutor Péricles Goulart, tendo sido aprovada a sua proposição. Com a sessão interrompida,                
utilizou da palavra Doutor Péricles Goulart, ocasião em que relatou as atividades e serviços humanitários               
prestados pela Associação de Lions Clubes, fundada em 07/06/1917. Em seguida recebeu Moção de Aplauso               
das mãos do Senhor Presidente acompanhado de outros vereadores. Em nome do povo de Ponta Grossa, o                 
Senhor Presidente agradeceu a presença dos companheiros pelo trabalho humanitário que realizam não             
somente no Município, mas em todo o distrito. Reaberta a presente sessão, foi anunciada a COMUNICAÇÃO                
PARLAMENTAR - VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Para referendar o trabalho realizado pelo            
Deputado Estadual Marcio Pauliki em prol de Ponta Grossa e Campos Gerais, em destaque através do Jornal                 

 



                                                    
  

Diário dos Campos, enfatizando ainda a atuação do Deputado Plauto Miró Guimarães, viabilizando através de               
suas emendas parlamentares dezessete viaturas para a Polícia Militar, sendo onze para nossa cidade e seis para                 
demais cidades da região - destacando que tem feito jus como Primeiro Secretário da Assembléia Legislativa.                
Afirmou o papel de extrema importância e grandeza do Deputado Marcio Pauliki, dando seu voto de confiança                 
aos projetos do Governador do Estado e assim, sucessivamente destinando recursos de grande importância para               
o Município. Registrou ainda a atuação do Secretário Michelle Caputto, por sua dedicação à saúde de Ponta                 
Grossa, intermediado pelos Deputados Estaduais de nossa cidade. Lembrou haver passado à Marcio Pauliki              
informações sobre a necessidade de oncologia pediátrica para Ponta Grossa, o qual, com sua sensibilidade,               
abraçou a causa, não sendo somente seu o mérito, mas de muitos vereadores. Disse que está também                 
conseguindo viabilizar junto com o Governador Beto Richa, com o Deputado Plauto Miró e Secretário               
Michelle Caputto trazer para o Hospital Regional o Instituto do Câncer dos Campos Gerais, torcendo para que                 
isso venha a acontecer. Citou também, que serão doados para a III Regional de Saúde, setecentos aparelhos                 
auditivos para contemplar crianças, através da Diretora Sheilla Mainardes que tem brigado junto ao governo               
para conseguir melhorias. Outra conquista, através de sua indicação, cirurgias de cataratas, agora com mutirão               
nos dias dois, três e quatro , as quais irão ocorrer no Hospital Regional, tendo o Secretário Michelle afirmado                   
que deseja zerar a fila de espera desse procedimento. Está feliz em fazer parte de um grupo dedicado ao                   
Município - o grupo do Deputado Marcio Pauliki, junto com o Vereador Dr. Magno, tem se dedicado em prol                   
da saúde. Cedeu aparte ao Vereador Florenal, que destacou o trabalho de deputados estaduais representantes de                
Ponta Grossa, citando que as viaturas vêm em boa hora, diante do aumento da violência. Citou que se soma                   
ainda o esforço dos Senhores Vereadores, através de audiências com representantes do Governo do Estado e                
Secretário de Segurança, o qual prometeu não medir esforços em atender a cidade. Parabenizou aos Deputados                
Marcio Pauliki e Plauro Miró, pela união em prol da população, independente de sigla partidária. Retornando,                
o Vereador Jorge da Farmácia cumprimentou ao Vereador Pietro Arnaud, somando ao mesmo quando se               
manifestou contrário em fixar os subsídios dos Senhores Vereadores a um salário mínimo, diante do trabalho e                 
dedicação prestado à comunidade, diuturnamente. VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Para prestar seu           
agradecimento ao Deputado Federal Toninho Wandscherr, do PROS, pela sua dedicação à nossa cidade,              
relatando sobre sua presença na última segunda-feira na UEPG, trazendo recurso para a cidade. Lembrou haver                
realizado Moção de Apelo no dia dezesseis de agosto, ao mesmo para que desse atenção especial à destinação                  
de equipamentos, o qual se prontificou, como emenda prioritária, em trazer benefícios não somente para a                
UEPG, mas para onze municípios que serão atendidos pelo Hospital Regional, representados em emenda no               
valor de trezentos e cinqüenta mil reais. Tal equipamento mais moderno que existe dentro do segmento, capaz                 
de trazer diagnóstico mais preciso na saúde bucal, vindo a ajudar e trazendo qualidade no atendimento.                
Parabenizou a UEPG por ter sido citada entre as mil universidades do mundo e o curso de odontologia entre o                    
mais bem avaliado do Brasil. Cedeu aparte ao Vereador Rudolf Polaco, somando às palavras, dizendo que foi                 
feliz com seu trabalho junto ao Deputado Federal, que agraciou a UEPG, no Curso de Odontologia, ressaltando                 
a seriedade da Professora Fabiana Mansani, por seu trabalho e competência não somente nesse, mas perante a                 
medicina e outros que ministra, pedindo ao orador que leve ao deputado também seu agradecimento. Lembrou                
que Toninho Wandscheer não é residente em nossa cidade, porém está realizando trabalho de excelência em                
prol da comunidade. Valtão, também em aparte, ressaltou o trabalho do Deputado Toninho Wandscheer              
Presidente do PROS ESTADUAL, onde esteve com o mesmo após a aprovação de moção nesta Casa, ocasião                 
em que juntamente com o Vereador Guiarone, falando da importância de sua emenda e solicitando a                
possibilidade de recurso ainda maior, o qual se propôs procurar trazer mais cento e cinqüenta mil reais para o                   
curso de medicina, como assim o fez, em oficializar quinhentos mil reais, em emendas dos quais trezentos e                  
cinqüenta mil foram através de pedido feito pela referida moção de apelo. Parabenizou-o por haver atendido os                 

 



                                                    
  

três vereadores Vinícius, Valtão e Guiarone, destacando ser um momento importante a cerimônia não somente               
para Ponta Grossa, mas para todo o Estado do Paraná, inclusive deixou claro que sofreram críticas da imprensa                  
por não haverem participado da Sessão Extraordinária, lembrando que souberam na hora daquele ato, porém se                
fizeram presentes a pedido do Deputado, tendo saído para participar, com autorização desse Plenário. Vinícius               
também registrou a presença no evento de Alysson Wandscheer, Presidente Estadual do Partido da Mulher               
Brasileira. Ainda em aparte o Vereador Jorge da Farmácia, registrou que deputados federais de outras cidades                
estão fazendo por Ponta Grossa. Lembrou ainda que o Deputado Marcio Pauliki conseguiu viabilizar raio x                
para Santa Casa de última geração, estando feliz pela atuação dos deputados em prol da cidade. VEREADOR                 
FLORENAL: Parabenizou Victor Hugo por haver sido empossado vereador, desejando boas vindas. Reforçou             
que esta Casa não mediu esforços quando foi chamada a ajudar a UEPG, através de várias viagens a Curitiba,                   
com diversos vereadores em busca de recursos e os mesmos vieram. Referendou as palavra de Vinícius                
Camargo, que deputado de outra região também trouxe recursos para a UEPG. Destacou que está sendo                
licitada uma obra de grande porte, a reforma do Campus de Uvaranas na parte de iluminação e segurança, a fim                    
de não mais acontecer absurdos de alunos serem assaltados e baleados em seu interior. Falou sobre projeto em                  
pauta, atendendo reclamações de Uvaranas, promovendo alterações na Lei nº 7.018, destinando todos os              
lugares para uso preferencial por passageiros, idosos, pessoas com deficiência física que tenham mobilidade              
reduzida, pessoa com limitação temporária de locomoção, mulheres ou pessoas com crianças de colo - através                
do Projeto de Lei nº 327/17. Disse que pesquisando a respeito, resolveu apresentar a matéria, no sentido de                  
incluir todas as mulheres como preferenciais nos assentos, visando minimizar todo o sofrimento das mesmas, a                
parte mais sensível da sociedade, restando fiscalizar para que isso seja respeitado. Também falou sobre assunto                
que está em evidência, políticos tirando proveito da situação do IML de Ponta Grossa, prometendo o mesmo                 
em outras cidades como Piraí do Sul, Castro, Tibagi, não sendo essa a realidade, sabendo que esse problema                  
que já existe em nossa cidade e vem rolando a mais de vinte anos, onde tem informação precisa que não irá ser                      
contratado médico legista para Ponta Grossa. Vê em blogs e redes sociais pessoas tirando proveito disso, e tem                  
que alertar que o problema irá continuar. Em aparte, o Vereador Pastor Ezequiel Bueno disse que todas as                  
vezes que ocupou a Tribuna foi para cobrar o respeito pelas Polícias Militar,Civil, forças de segurança, Corpo                 
de Bombeiro, PROERD, Patrulha Escolar, onde sempre pregou a justiça. Lembrou que foi por diversas vezes                
até Curitiba e continuará viajando, mesmo em dia de sessão, onde tentará voltar à tempo, porém está                 
trabalhando, indo atrás de recurso. Agradeceu a sensibilidade de Plauto Miró Guimarães que vem dando               
respeito à população de nossa cidade. Citou a formatura de alunos através da Patrulha Escolar, diante do                 
PROERD, estando vindo viaturas para a mesma, além do batalhão que atende toda a região, onde policiais tem                  
se esforçado para atender a população, referendando o sucateamento do Corpo de Bombeiros. Agradeceu a               
todos que se esforçaram: Deputados Marcio Pauliki e Plauto Miró Guimarães. VEREADOR GEORGE LUIZ              
DE OLIVEIRA: Também enfatizou a participação da atuação de deputados em prol de nossa cidade, dizendo                
que através de emenda do Deputado Aliel Machado, estarão incrementando projeto da APAE em Ponta Grossa,                
na casa de duzentos mil reais, agradecendo por demais, ao mesmo pelo empenho, havendo de concretizar isso                 
para o próximo ano. Disse se incomparável esse valor com o que está sendo conseguido por outro deputado                  
federal, Sandro Alex, que com muito espírito público está destinando verba de cento e vinte e cinco milhões de                   
reais para a Antártida - Programa Antártico Brasileiro, para pesquisas - “eu queria saudar e parabenizar o                 
Deputado Federal Sandro Alex, que está preocupado com os pingüins, demonstra uma preocupação com os               
pingüins, a mesma preocupação não demonstra com a população pontagrossense, porque a maior parte das suas                
emendas impositivas foram para outros municípios que não Ponta Grossa e agora me deparo com essa notícia                 
no jornal”. Comentou em relação a Comissão Especial do Lixo, que iniciou seus trabalhos ontem as treze horas                  
e trinta minutos, onde esperavam o Chefe Regional do IAP de Ponta Grossa Edmilson Luiz Quadros. As                 

 



                                                    
  

dezesseis horas receberam Marcos Vinícius Borsato, Diretor-Presidente da Ponta Grossa Ambiental e as             
dezessete horas e vinte minutos receberam Caroline Shcemberger, Presidente do CONDEMA, citando o             
trabalho exaustivo mas produtivo. Disse que poorém o Chefe Regional do IAP simplesmente não compareceu               
à CEI, desrespeitando os trabalhos. Dessa maneira, disse que tomaram atitude de ligar ao mesmo e esse deu                  
como resposta que não viria, por ter retornado das férias, não tendo sido programado. Porém foi convocado dia                  
vinte e de outubro, apresentando carimbo do IAP na convocação recebida por uma de suas secretárias. Como o                  
mesmo não compareceu e não quer que se torne prática essa falta de respeito com a comissão, foi até Curitiba e                     
fez visita ao superior de Edmilson Luiz Quadros, onde levou ofício de desagravo ao Diretor Presidente do                 
Instituto, esclarecendo tudo que aconteceu. Irá convocar novamente o representante, pois a comissão tomou              
essa atitude no sentido de coibir que outras pessoas ao serem convocadas pura e simplesmente digam que não                  
virão. Chamou atenção a um dado relatado por Vinícius Borsato, quando disse que o Aterro do Botuquara tem                  
capacidade, por laudo técnico, em suportar a deposição de detritos por mais cinqüenta e cinco meses através da                  
quinta célula, não estando entendendo a pressa em promover licitação de qualquer jeito, não havendo pressa                
em promover a mesma agora em dezembro ou janeiro, quando se tem tempo. Mais uma vez rogou as                  
autoridades e vereadores que o apóiem no sentido de não se promover licitação antes de findar os trabalhos                  
desta CEI. Acredita que seu pedido irá ser acatado pelo Poder Judiciário, Ministério Público e autoridades                
competentes para que a licitação só seja convocada após o término dos trabalho da CEI. Informou ainda que a                   
mesma tem mais noventa dias, havendo aprovado no dia de hoje, para trabalhar, tendo muita gente para ouvir e                   
apresentar relatório final. Encerrada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM               
REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA 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, Mingo Menezes,            
Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt.              
Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo               
Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Victor Hugo de             
Oliveira, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE                
LEI Nº 164/17 (Vereadora Professora Rose), dispõe sobre a implantação do Programa “Eco Ponta Grossa” e dá                 
outras providências: APROVADO. 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. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 190/17 (Vereador Divo),              
institui no âmbito do Município de Ponta Grossa, o Programa de Saúde Mental Comunitária: APROVADO,               
nos termos da Emenda Modificativa apresentada pela Comissão de Saúde e Ação Social. PROJETO DE LEI                
Nº 256/17 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Distribuição de                
Dietas Especiais, da Secretaria Municipal de Saúde, visando o fornecimento de insumos à segurança alimentar               
e nutricional, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo,             
Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo              
Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro               
Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior,            
Victor Hugo de Oliveira, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 257/17                  
(Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Distribuição Gratuita de               
Fraldas, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo             
Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco,              
Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud,               

 



                                                    
  

Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Victor            
Hugo de Oliveira, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 293/17 (Vereador                  
Florenal), denomina e Alceu Primor a Rua nº 41, do Loteamento Residencial Monte Hermon, no Bairro                
Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 296/17 (Vereador Mingo Menezes), fica             
denominada de Antonio dos Anjos Lopes a via pública nº 20, situada no Loteamento Monte Hermon, Bairro                 
Cará-Cará, no Município de Ponta Grossa, conforme especifica: APROVADO, nos termos do Substitutivo             
Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 327/17 (Vereador               
Florenal), promove alterações na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica: APROVADO, nos termos              
do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. EM DISCUSSÃO ÚNICA              
- Foram APROVADAS: Moções nºs 272/17, do Vereador Divo e outros; 273/17, do Vereador Dr. Magno;                
274/17, do Vereador Geraldo Stocco; 275/17, do Vereador Felipe Passos; 276/17, do Vereador Sgt. Guiarone               
Júnior; 277, 278/17, do Vereador Vinícius Camargo; Indicações nºs 2011/17, do Vereador Dr. Magno; 2012,               
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/17, do Vereador Ricardo Zampieri; 2022, 2023, 2024,                
2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031/17, do Vereador Florenal. O Vereador Rudolf Polaco nesta               
oportunidade convocou a todos os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para reunião junto                
ao Gabinete do Vereador Vinícius Camargo, logo após o término da presente sessão. O Senhor Presidente                
ainda informou a respeito da realização de Sessão Solene, dia vinte e seis, às vinte horas no Plenário desta Casa                    
de Leis, convocando a todos os Senhores Vereadores, ocasião em que será procedida a entrega de Título de                  
Cidadania à seguintes personalidades: Professora América Andrade da Cunha, Antonio Tozetto Júnior, Aramis             
de Mello Sá Junior, Ari Nóra Guimarães Filho, Eriel Biagini Sabino, Dr. Francisco Carlos de Moraes, Gianna                 
Banat, Lauro Schoenberger Filho, Paulo César Mocelim. Em seguida abriu espaço para o PEQUENO              
EXPEDIENTE - VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para comentar a respeito da CEI DO LIXO,               
informando estar assinando ofício solicitando ao Diretor Presidente da Concessionária, da existência de laudo              
técnico de ocupação do aterro, dando conta que o mesmo pode ser operado por mais cinco anos. Assim, disse                   
que tem que rechaçar a pressa, porque se realmente existe esse laudo, alguém deseja colocar a “carroça na                  
frente dos bois”. Entende que a Prefeitura, através dos departamentos competentes e da Secretaria Municipal               
de Meio Ambiente, obviamente tem que tomar providências com relação ao transbordo, às lagoas onde são                
lançados os chorumes, acreditando que com essas, não precisa toda essa pressa, considerando a informação               
prestada pelo Diretor Presidente da Ponta Grossa Ambiental, que o aterro tem condições de receber por mais                 
cinqüenta e cinco meses. Também informou que na próxima terça-feira, trinta e um de outubro, a partir das                  
quatorze e trinta horas, colherá mais dois interrogatórios nesta Casa, do Senhor Osires Geraldo Kapp, Servidor                
Público Municipal, sendo um dos fiscais do contrato e do ex-chefe regional do IAP em nossa cidade, Marcos                  
Zanis, considerando sua vasta experiência. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para comunicar que esteve            
presente na Assistência Social, onde conversaram a respeito da Casa do Índio, salientando que os mesmos não                 
vêm tentar fixar residência em nossa cidade, mas para vender seus produtos e logo retornar. Disse que seria                  
interessante todos se dirigir à Assistência Social conversar com a Servidora Mônica para se informar como                
tratar essas pessoas, parabenizando a equipe que trabalha nesse sentido. Descobriu ainda que não existe repasse                
para a Casa do Índio, nem estadual nem federal onde está analisando diversas leis, no sentido de conseguir                  
recurso junto a FUNAI - ainda está tentando trazer representantes da FUNAI, em nossa cidade, para analisar a                  
situação do indígena no Município. Comentou sobre o trabalho externo dos Senhores Vereadores e de               
gabinete, sendo fundamental e por conta disso entende que uma biometria fica difícil se implantar nesta Casa.                 
Dessa forma, conversando com empresários, ficou sabendo que representantes comerciais realizam seu ponto             
através de fotos, comprovando seu trabalho. Nesse sentido, disse que está pesquisando para viabilizar esse               
procedimento na Casa de Leis, considerando que os funcionários concursados cumprem horário, talvez possam              

 



                                                    
  

também cumprir juntamente com os assessores, onde segunda-feira trará relação de empresas que já utilizam               
pontos digitais com fotos. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão,                 
convocando outra para o dia trinta do mês em curso segunda-feira, no horário regimental, informando que a                 
Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição via rede de                  
computadores. Eu Vereador Jorge da Farmácia, Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual               
segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte e                 
cinco de outubro de dois mil e dezessete. 

_______________________SECRETÁRIO   ______________________PRESIDENTE 
 

  

 

 

 

 


