
                                                    
  

 
ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 30/10/2017  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Brandon Samuel 
INÍCIO DA SESSÃO: 14:11 TÉRMINO DA SESSÃO: 16:05 
PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Munícipes. 
  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 
CELSO CIESLAK 14:07 15:54 

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA 14:01  15:54 
DIVO 14:10  16:05 

MINGO 14:10  15:54 
EDUARDO KALINOSKI 14:33 16:05 

PASTOR EZEQUIEL 14:04  15:54 
FELIPE PASSOS 14:09  16:05 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 
GERALDO STOCCO 14:12 16:05 

SARGENTO GUIARONE 14:10  15:54 
FLORENAL 14:05 16:02 

JORGE DA FARMÁCIA AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 
DR. ZECA AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

DR. MAGNO 14:06 16:02 
PAULO BALANSIN 14:09  16:02 
PIETRO ARNAUD  14:17  15:54 

RICARDO ZAMPIERE 14:10  15:54 
ROGÉRIO MIODUSKI 14:09  16:02 
PROFESSORA ROSE 14:00  16:02 
RUDOLF POLACO 14:05  15:54 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 14:05  16:02 
VINÍCIUS CAMARGO 13:57  15:54 

VALTÃO 14:34  16:02 
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:  
VEREADOR FLORENAL - inicia sua fala sobre o proj. apresentado na última sessão. Explica que seu                
projeto é muito simples e que é obrigação de dar o lugar no ônibus para as mulheres sentarem quando os                    
transportes públicos estiverem lotados. Justifica que seu projeto é apenas algo que está dentro da nossa                
educação, de ceder o lugar para as mulheres. Fala que a partir do momento que o ônibus estiver cheio o fato da                      
mulher estar sentada ajudará a reduzir os assédios feitos por homens. Comenta sobre o IML da cidade, relata                  

 



                                                    
  

que o IML não tinha médico para liberar o corpo de um jovem. Fala que este problema é do governo do Estado                      
do Paraná, reclama que há muito tempo não temos um médico específico. Enfatiza ainda, em relação ao seu                  
projeto, que preferência é diferente de obrigatoriedade.  
VEREADOR VITOR HUGO - fala sobre o curso de qualificação profissional na associação comercial de PG                
junto com a prefeitura. E a ideia do projeto é capacitar os trabalhadores para se tornarem vendedores nas vagas                   
que abrem logo antes da temporada de festas, pois neste período as lojas abrem vagas temporárias. Fala sobre                  
o time de PG que ganhou todos os jogos em Londrina, diz que este título ganho no campeonato é algo inédito                     
para cidade. Comenta sobre o time campeão de Xadrez. Em aparte, o vereador Florenal enfatiza a importância                 
dos cursos profissionalizantes e sugeste que estes cursos sejam aplicados nos bairros para facilitar a o                
deslocamento. Termina concordando com a fala do vereador Florenal.  
 

    Câmara Municipal de Ponta Grossa 

 Estado do Paraná 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
 ORDEM DO DIA: 30/10/2017                      _______                  SESSÃO ORDINÁRIA 

 
EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

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

VOTAÇÃO SIMBÓLICA – 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. 
 

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  AUSÊNCIA 
JUSTIFICADA 

Geraldo Stocco  FAVORÁVEL 

Sargento Guiarone   FAVORÁVEL 

João Florenal  FAVORÁVEL 

Jorge da Farmácia  AUSÊNCIA 
JUSTIFICADA 

José Carlos - Dr. Zeca  AUSÊNCIA 
JUSTIFICADA 

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 – 20 SIM – 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. 
 

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  AUSÊNCIA 
JUSTIFICADA 

Geraldo Stocco  FAVORÁVEL 

 



                                                    
  

Sargento Guiarone   FAVORÁVEL 

João Florenal  FAVORÁVEL 

Jorge da Farmácia  AUSÊNCIA 
JUSTIFICADA 

José Carlos - Dr. Zeca  AUSÊNCIA 
JUSTIFICADA 

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 – 20 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. 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR MINGO MENEZES 
PROJETO DE LEI Nº 296/17 – Denomina de ANTONIO DOS ANJOS LOPES a Rua nº 20 do Loteamento                  
Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.  

 



                                                    
  

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
PROJETO DE LEI Nº 327/17 – Promove alterações na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. 
 

RETIRADO PARA VISTAS POR 2 (DOIS) DIAS – VER. CELSO CIESLAKI 

_________________________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
 
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 
PROJETO DE LEI Nº 123/17 – Institui o Disque Denúncia de Corrupção no Município de Ponta Grossa. 
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                       CFOF    - Favorável 
                       COSPTTMUA   - Favorável  
 
EMENDA MODIFICATIVA (de autoria do Vereador Vinícius Camargo) 
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                       CFOF    - Favorável 
                       COSPTTMUA  - Favorável 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 
DOS VEREADORES GERALDO STOCCO E RUDOLF POLACO 
PROJETO DE LEI Nº 214/17 – Estabelece a obrigatoriedade de contratação de cantores, instrumentistas,              
bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais financiados por recursos               
públicos. 
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 
                       CFOF   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
                       COSPTTMUA    - Favorável nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
                       CAPICTMA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral 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 AUSÊNCIA 
JUSTIFICAD

A 

 

Geraldo Stocco FAVORÁVEL  

Sargento Guiarone  FAVORÁVEL  

João Florenal FAVORÁVEL  

José Carlos - Dr. Zeca AUSÊNCIA 
JUSTIFICAD

A 

 

Jorge da Farmácia AUSÊNCIA 
JUSTIFICAD

A 

 

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 – 20 VOTOS - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 
PROJETO DE LEI Nº 225/17 – Dispõe sobre o acesso de carrinhos de bebê no transporte público coletivo do                   
Município de Ponta Grossa.. 
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 
                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
 
RETIRADO PARA VISTAS POR 2 (DOIS) DIAS – VER. VALTÃO 

_________________________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 
PROJETO DE LEI Nº 298/17 – Cria  a sala virtual de licitações da Administração Municipal. 
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                       COSPTTMUA  - Favorável 
 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
 
MOÇÕES 
 
DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

 



                                                    
  

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 279/17 – Dirigida a Rogério Scheffer, que é diretor-presidente da empresa               
Águia Sistemas e Conselheiro do Centro Tecnológico de Logística Integrada (CLTI) e pelo seu incentivo ao                
esporte em Ponta Grossa.  
 
APROVADO 
_________________________________________________________________________________________ 
INDICAÇÕES 
 
DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD – DR. ZECA 
INDICAÇÃO Nº 2032/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência a sinalização com placa preferencial,            
no cruzamento da Rua Silvia Machado de Souza com a Rua João Maurício Faivre. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 
INDICAÇÃO Nº 2033/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a eliminação de um buraco que se abriu na galeria,               
localizada na Rua Bituruna, entre as ruas Itapetininga e Jussara, Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 
INDICAÇÃO Nº 2034/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando realizar operação tapa buraco na Rua Ribeirão            
Claro, São Gabriel, Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 
INDICAÇÃO Nº 2035/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando efetuar os serviços de recapeamento asfáltico           
(operação tapa buraco) na Rua Antonio Hass, trecho compreendido entre as Ruas Nicolau Klüppel Neto e                
Professor Coelho de Souza, Santa Paula, Bairro Contorno. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2036/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua              
Rodrigo Alves, entre as Ruas Balduíno Taques e Rio Grande do Sul, São José. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 

 



                                                    
  

INDICAÇÃO Nº 2037/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a pintura de faixas para pedestres e melhorias na              
sinalização vertical da Avenida Carlos Cavalcanti, Rotatória de acesso ao Campus UEPG. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2038/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência, serviço de reparos em bocas de lobo,              
na Rua Ludgero Pavão, no trecho entre a Rua Quinze de Novembro e a Rotatória da Avenida Dom Geraldo                   
Pellanda. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2039/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência a roçada no CRAS do Núcleo             
Habitacional 31 de Março. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2040/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua              
Amante Garcia, Jardim Carvalho. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2041/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando melhoria na sinalização vertical e horizontal, na            
rotatória da Rua Siqueira Campos, em frente ao posto BV, em Uvaranas. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2042/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a colocação de sinalização vertical e horizontal na             
travessia de pedestres, na saída do Conjunto Veneza para a Rua Siqueira Campos. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2043/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência serviço de reparos nas bocas de lobo,              
na Rua Pereira Passos, em frente ao Jockey Clube, no Bairro de Uvaranas. 

 



                                                    
  

 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2044/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência a retirada (demolição) de uma            
estrutura de concreto danificada no Estádio Acústico da Praça Rio Verde, localizada na Rua Rio Iapo, Núcleo                 
Rio Verde. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL 
INDICAÇÃO Nº 2045/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Avenida              
General Aldo Bonde, ao longo do seu trajeto. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
INDICAÇÃO Nº 2046/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco na esquina da              
Rua Riachuelo com a Rua Sete de Setembro, próximo a Universidade Estadual de Ponta Grossa - Centro. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 
INDICAÇÃO Nº 2047/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando melhoria na Rua General Aldo Bonde, em toda a              
sua extensão, Bairro Santa Terezinha. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2048/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a limpeza no passeio público e poda de mato na               
Rua Sapucaia, Jardim Aroeira, Bairro Jardim Carvalho. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2049/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Lauro            
Bittencourt Neto, Bairro Jardim Carvalho. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

 



                                                    
  

INDICAÇÃO Nº 2050/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Tenente            
João Bukowitz, Bairro Neves. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2051/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a limpeza de lote da COPEL, entre as Ruas              
Tenente João Bukowitz e Sérgio Nerone, Bairro Neves. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2052/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua César            
Marquis Agostinho, Bairro Neves. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2053/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Ronaldo            
Piekarski, Bairro Neves. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2054/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Domingos            
Tozetto, Bairro Neves. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2055/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Acelino            
Bueno de Freitas, Bairro Neves. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2056/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando pintura de faixa amarela na lombada localizada na             
Rua Arichernes Carlos Gobbo, em frente ao nº 180, Bairro Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2057/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando pavimentação asfáltica na Rua Coronel Leopoldo           
Alves de Almeida, com a Rua Enfermeira Pareta, Bairro Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 

 



                                                    
  

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2058/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando pavimentação asfáltica na Rua Darcy Sucena,           
Bairro Contorno. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2059/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Sérgio            
Nerone, Bairro Neves. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2060/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Luis            
Noviski Júnior, Bairro Neves. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2061/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Vitor do             
Nascimento, Bairro Neves. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2062/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Francisco            
Manoel da Silva, Bairro Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2063/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o desentupimento de galeria pluvial, na Rua            
Francisco Manoel da Silva com a Rua Afonso Celso, Bairro de Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2064/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando o desentupimento de galeria pluvial, na Rua            
Afonso Celso, em frente ao nº 1105, Bairro de Uvaranas. 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2065/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando implantação de linha de ônibus na Vila Baraúna,             
Bairro Jardim Carvalho. 

 



                                                    
  

 
_________________________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 
INDICAÇÃO Nº 2066/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos             
Competentes da Municipalidade, providências objetivando a limpeza e poda de mato nos pontos de ônibus,               
em toda a extensão do Conjunto Habitacional Jardim Aroeira, Bairro Jardim Carvalho. 
 
APROVADOS POR UNANIMIDADE 
_________________________________________________________________________________________ 
 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 27 de outubro de 2.017. 
 
 

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

 
 
  
 
 
 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
VEREADOR VINICIUS CAMARGO fala sobre o evento da 3 corrida do Esquadrão da Vida, projeto que,                
segundo o vereador, tem renome nacional e salva muitas vidas. Fala que todo lucro gerado pela corrida será                  
direcionado a própria instituição 

VEREADOR GERALDO STOCCO parabeniza o Esquadrão da Vida e o Vereador Vinícius que está a               
frente desse evento. Fala ainda sobre a questão do Uber no Senado Federal e fala que da maneira que os                    
senadores querem regulamentar vai inviabilizar o serviço prestado pelo Uber e que este aplicativo. E ainda fala                 
que este programa é uma saída para o desemprego. Fala que essa regulamentação vai beneficiar alguém, diz                 
que precisamos nos adaptar às novas tecnologias que vem para facilitar a nossa vida e não as regulamentar                  
para que não saiam do padrão do sistema. 

ATA DA SESSÃO DIPONÍVEL EM: http: //www.cmpg.pr.gov.br/  
ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA           
GROSSA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. (XVII             
LEGISLATURA) 
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Aos trinta 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             
pelo Vereador João Florenal da Silva - Florenal - Segundo Secretário, fazendo também parte da Mesa                
Executiva a Vereadora Roseli A. Mendes - Professora Rose - Terceira Secretária, com as ausências               
justificadas dos Vereadores José Carlos S. Raad - Dr. Zeca, George Luiz de Oliveira e Jorge da Farmácia,                  
presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Domingos B. Menezes Jr. - Mingo                
Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Dr.              
Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, Rogério Mioduski, Rudolf E. Christensen             
- Rudolf Polaco, Victor Hugo de Oliveira, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. À hora                  
regimental o Senhor Presidente abriu os trabalhos, colocando em discussão e votação a Ata da Sessão                
anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida a leitura do Expediente                
que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO              
MUNICIPAL - Of. nº 1680/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 361/17, de autoria do Vereador Dr.                
Magno. Of. nº 1695/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 376/17, de autoria do Vereador George Luiz                
de Oliveira. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 356/17, autoriza o Poder                
Executivo a instituir o PROMUPE - Programa Municipal do Primeiro Emprego e dá outras providências.               
Projeto de Lei nº 357/17, institui no âmbito do Município de Ponta Grossa, o Dia Municipal de Valorização da                   
Família. DO VEREADOR FLORENAL - Projeto de Lei nº 358/17, institui, no âmbito do Município de Ponta                 
Grossa, a Semana da Saúde da Coluna Vertebral e da realização do Teste de Avaliação Ortopédica da Coluna                  
conforme especifica. DOS VEREADORES PROFESSORA ROSE E EDUARDO KALINOSKI - Projeto de            
Lei nº 359/17, dispõe sobre benefício para os atletas de baixa renda e doadores de sangue participantes de                  
corridas, caminhadas e ciclismo de rua, no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme especifica. DO                
VEREADOR SARGENTO GUIARONE JÚNIOR - Projeto de Lei nº 360/17, concede Título de Cidadão              
Honorário de Ponta Grossa ao Senhor Cabo Luiz Sérgio Camargo do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar                 
do Estado do Paraná.DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO - Projeto de Lei nº 361/17, denomina de RUA                
DA ORAÇÃO a Rua que inicia na praça pública localizada na confluência das Ruas Maria Rita Perpétuo da                  
Cruz, Medeiros de Albuquerque, Leopoldo Guimarães da Cunha e Avenida dos Vereadores Jorge Rosas              
Demiate e segue até a Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz, Bairro Oficinas, neste Município. DO VEREADOR                 
VINÍCIUS CAMARGO - Projeto de Lei nº 362/17, denomina de RABONE a Rua entre a Avenida dos                 
Vereadores Jorge Rosas Demiate e a Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz, Bairro Oficinas, neste Município.                
Projeto de Lei nº 280/17, dirigida à CARLOS CESAR GRAVINA pela conquista do Título de Campeão                
Master 6 no Campeonato Brasileiro de Veteranos promovido pela Confederação Brasileira de Judô, neste mês               
de outubro de 2.017. DO VEREADOR MINGO MENEZES - Moção de Aplauso nº 281/17, dirigida aos                
Ilustríssimos cidadãos pontagrossenses Senhor Alencar Frederico Margraf e a a Senhora Priscila Sutil de              
Oliveira, pela autoria da obra intitulada Quilombos Brasileiros. Constitucionalismo Contemporâneo e Políticas            
Públicas em defesa dos remanescentes de Quilombolas (segunda edição). DA COMISSÃO ESPECIAL DE             
INVESTIGAÇÃO, constituída pelo Requerimento nº 116/17, com a finalidade de promover análise            
pormenorizada das leis municipais em vigor, mormente se as mesmas cumprem a sua efetividade sendo               
regularmente aplicadas pelo Município de Ponta Grossa, vem requerer que seja submetido ao Plenário a               

 



                                                    
  

prorrogação de prazo dos trabalhos da presente comissão por mais 90 (noventa) dias. Colocado em discussão e                 
votação, foi aprovado o referido requerimento. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA -             
Requerimento: "No uso de minhas atribuições legais, respeitosamente, venho à presença de Vossa Excelência,              
com fundamento no § 1º do Art. 18 do Regimento Interno, requerer que seja justificada a minha ausência, na                   
Sessão Ordinária do dia 30 de outubro do corrente ano por motivos parlamentares. O Vereador estará na                 
Assembléia Legislativa do Paraná no Instituto Ambiental do Paraná e na Companhia Paranaense de              
Saneamento". Colocado o referido requerimento em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR             
JOSÉ CARLOS S. RAAD "DR. ZECA" - Requerimento, "O Vereador que o presente subscreve, requer na                
forma regimental justificar a sua ausência na Sessão Ordinária do dia 30/10/2017 por estar em compromissos                
em atendimento do Poder Judiciário nos Autos nº 15010-16.2017.8.16.0019, com oitiva marcada para             
30/10/2017 às 14:30min". Colocado o referido requerimento em discussão e votação foi aprovado. DO              
VEREADOR DR. MAGNO - Requerimento, "O Vereador Jorge da Farmácia que o presente subscreve,              
requer, na forma regimental, seja justificada a sua ausência na presente Sessão Ordinária por estar de atestado                 
médico". Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR RUDOLF POLACO -               
Requerimento, "O vereador que o presente subscreve, vem à presença de Vossa Excelência requerer, nos               
termos do § 2º, do art. 98, do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei nº 267/2017, de sua autoria.                     
Colocado em discussão e votação, foi aprovado o presente requerimento. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO              
- Comunicados nºs 194631 a 194709, comunicando a liberação de recursos à várias Associações de Pais e                 
Mestres das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente                 
anunciou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR FLORENAL: Para tecer comentários a           
respeito do projeto de lei de sua autoria, constante da Ordem do Dia, de nº 327/17, no qual promove alterações                    
na Lei nº 7.018, rebatendo a polêmica gerada diante da matéria, esclarecendo que a mesma dispõe que todos os                   
assentos dos veículos de transporte coletivo são adotados como preferenciais para que as mulheres sejam               
transportadas sentadas. "Isso simplesmente é um cavalheirismo que foi colocado dentro de uma lei". Citou que                
tradicionalmente dentro da cultura e educação, os homens tem que ser cavalheiros. Relatou que a partir do                 
momento em que o ônibus estiver lotado, o cidadão do sexo masculino sabe que tem lei que dá preferência às                    
mulheres de se sentarem. Com a medida, entende ainda que irá minimizar casos de assédio sexual que ocorrem                  
em veículos de transporte coletivo, não vendo motivo de existir polêmica ou sua retirada para vistas, ou a                  
apresentação de emendas, descaracterizando-o. Outro assunto, para lamentar a situação apresentada pelo            
Instituto Médico Legal - IML de nossa cidade, relatando problema ocorrido, quando não tinha médico para                
liberar corpo de adolescente que faleceu em acidente na última sexta-feira à noite, somente acontecendo no                
sábado às quatorze horas, não sendo culpa dos médicos legistas, mas da falta de estrutura do Estado,                 
lembrando que tem informações de que não irão ser contratados profissionais nessa área, continuando essa               
situação por muitos anos. VEREADOR VICTOR HUGO DE OLIVEIRA: Comentou sobre o curso que está               
sendo finalizado nesta data, na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa - ACIPG, de                
qualificação profissional, para formação de vendedores, através de parceria com a Prefeitura Municipal e a               
referida associação, realizado pelo SENAC. Salientou que o mesmo é para suprir a demanda de mão de obra                  
de vendedores temporários, preenchendo vagas que serão abertas no comércio durante o final de ano, perante a                 
Agência do Trabalhador, sendo sessenta alunos que estarão se formando. Informou que para o próximo ano, o                 

 



                                                    
  

Senhor Prefeito Municipal já disponibilizou recursos da ordem de cem mil reais para promover o referido                
curso, que é voltado ao comércio. Outro assunto, para comentar o sucesso dos Jogos da Juventude, em                 
Londrina durante a semana que se passou, em que a delegação de Ponta Grossa sagrou-se campeã ganhando                 
todos os jogos do Futebol de Campo, sob responsabilidade do Professor Cristiano Gonzaga da Cruz, também                
Willian Borges, da Escolinha do Operário Ferroviário Esporte Clube, título que a cidade até então não tinha.                 
Citou ainda a equipe de xadrez masculina, que foi campeã, a feminina ficando em segundo lugar. Ressaltou a                  
necessidade de estar sendo colocado sempre em discussão o esporte de nossa cidade. Em aparte cedido ao                 
Vereador Florenal, o mesmo disse que são bem vindos os cursos de qualificação profissional, sugerindo que se                 
possa levar os mesmos até os bairros, facilitando assim o deslocamento, considerando que muitos interessados               
em fazer não dispõe de recursos para o transporte. Professora Rose, também em aparte, referendou o destaque                 
na área do esportes, cumprimentando a Professora Flávia, que foi contemplada com um veículo zero               
quilômetro no projeto Agrinho, nesta manhã, na Capital do Estado, sendo mais um destaque tanto na área do                  
Esporte como da Educação, parabenizando-a, a qual é diretora da Escola José Pinto Rosas, e vem orgulhar a                  
educação de Ponta Grossa. Seguindo, Victor Hugo esclareceu ao Vereador Florenal, dizendo que na parceria, a                
prefeitura entrou com recurso para pagar o curso com o SENAC e a ACIPG cedeu espaço, com isso                  
conseguiram ter um curso mais barato e as vagas foram abertas na Agência do Trabalhador. Porém acatou a                  
sugestão do mesmo, crendo que no próximo ano dará para fazer algo parecido, contemplando pessoas que                
moram nos bairros da cidade. Finda a Comunicação Parlamentar, o Senhor Presidente informou aos Senhores               
Vereadores haver substituído os cabeamentos dos microfones do Plenário, ganhando qualidade no som, sem              
interferências. Também informou haver realizado reunião na última sexta-feira com os Vereadores Ricardo             
Zampieri e George Luiz de Oliveira, dizendo que se houver concordância do Plenário em formar a Comissão                 
Especial de Investigação, quanto ao requerimento protocolado nesta Casa, de nº 383, com a finalidade de                
proceder análise quanto a organização e exploração da 28ª Münchenfest, consultando aos demais vereadores,              
para formar a mesma na próxima quarta-feira, dia primeiro de novembro do ano em curso, tendo sido aprovada                  
a sua proposição. Em seguida anunciou a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE                 
LEI Nº 190/17 (Vereador Divo), institui no âmbito do Município de Ponta Grossa, o Programa de Saúde                 
Mental Comunitária: APROVADO. 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, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, 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.               
ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira, Jorge da               
Farmácia e José Carlos S. Raad - Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 257/17 (Poder Executivo), autoriza o Poder                   
Executivo a instituir o Programa Municipal de Distribuição Gratuíta de Fraldas, conforme especifica:             
APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo            
Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, 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.                
Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira, Jorge da               
Farmácia e José Carlos S. Raad - Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 293/17 (Vereador Florenal), denomina de                  
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), denomina de ANTONIO DOS             
ANJOS LOPES a Rua nº 20 do Loteamento Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO.               
PROJETO DE LEI Nº 327/17 (Vereador Florenal), promove alterações na Lei nº 7.018, de 15/11/2002,               
conforme especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por dois dias, a pedido do Vereador Celso Cieslak, o qual                
formulou o pedido verbal, tendo sido votado através de chamada nominal, proposta pelo Vereador Florenal,               
recebido votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel             
Bueno, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Dr. Magno, Ricardo Zampieri, Rudolf Polaco, Victor Hugo de               
Oliveira, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão e contrários dos Vereadores Divo, Felipe Passos,                 
Florenal, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Rogério Mioduski e Professora Rose. Ficam registradas as ausências              
justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia e José Carlos S. Raad -                  
Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 123/17 (Vereador Vinícius Camargo),              
institui o Disque Denúncia de Corrupção no Município de Ponta Grossa: APROVADO, com a inclusa Emenda                
Modificativa, apresentada pelo Vereador Vinícius Camargo. PROJETO DE LEI Nº 214/17 (Vereadores            
Geraldo Stocco e Rudolf Polaco), estabelece a obrigatoriedade de contratação de cantores, instrumentistas,             
bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais financiados por recursos               
públicos: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e              
Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski,             
Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, 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. Ficam                
registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores George Luiz de Oliveira, Jorge da Farmácia               
e José Carlos S. Raad - Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 225/17 (Vereador Vinícius Camargo), dispõe sobre o                   
acesso de carrinhos de bebê no transporte público coletivo do Município de Ponta Grossa: RETIRADO PARA                
VISTAS, por dois dias, a pedido do Vereador Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 298/17                   
(Poder Executivo), cria a sala virtual de licitações da Administração Municipal: APROVADO.            
Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Pietro Arnaud convocou os membros que compõe a               
Corregedoria para participarem de reunião no Gabinete do Vereador Vinícius Camargo, logo após o término               
da presente sessão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moção nº 279/17, do Vereador Felipe               
Passos e Indicações nºs 2032/17, do Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca; 2033, 2034/17, do Vereador                  
Eduardo Kalinoski; 2035/17, do Vereador Vinícius Camargo; 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042,              
2043, 2044, 2045/17, do Vereador Florenal; 2046/17, da Vereadora Professora Rose; 2047/17, do Vereador              
Jorge da Farmácia; 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061,                 
2062, 2063, 2064, 2065, 2066/17, do Vereador Ricardo Zampieri. Finda a votação da Ordem do Dia, foi aberto                  
espaço para as manifestações no PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: Na            
condição de Presidente da Frente Parlamentar de Políticas Sobre Drogas, informou a todos os vereadores e                

 



                                                    
  

interessados a respeito de evento, com respeito a Terceira Corrida Resgatando Vidas, do Esquadrão da Vida,                
comunidade que tem trinta e nove anos, uma das mais antigas do Brasil, bem conceituadas. Disse ser um                  
evento fantástico que traz recursos, mais acesso as pessoas para conhecer o trabalho do Esquadrão da Vida, o                  
considera magnífico que vem salvando vidas a muito tempo. Disse que a referida corrida irá ser realizada no                  
dia quinze de novembro, com percursos de cinco, dez e vinte e um quilômetros, além da caminhada, cujos                  
recursos arrecadados serão revertidos para a própria instituição, para proporcionar mais vagas e melhorar ainda               
mais o trabalho desta Casa. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para parabenizar ao Vereador Vinícius             
Camargo pela Frente Parlamentar de Políticas Sobre Drogas e também por ser um dos organizadores do                
Evento Corrida Resgatando Vidas, que será realizada dia quinze de novembro, estendendo ainda ao Esquadrão               
da Vida pelo trabalho excelente prestado em prol da comunidade. Comentou também a respeito do aplicativo                
de transporte de pessoas denominado UBER, relatando estar no Senado Federal, o qual será votado nesta data                 
o Projeto de Lei Complementar nº 28/17, dizendo que da maneira que pretendem regulamentar, irão               
inviabilizar esse serviço de excelência que é praticado no mundo todo e em nossa cidade. Informou que estará                  
elaborando moção de apelo aos Senadores do Paraná, para que possam votar favoráveis ao referido aplicativo,                
salientando que é a fonte de renda de muitas famílias, cujas pessoas perderam seus empregos. Não havendo                 
mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia                 
primeiro de novembro, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará 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 trinta de                 
outubro de dois mil e dezessete. 

 
_______________________SECRETÁRIO   ______________________PRESIDENTE 

 
  
 

 


