
                                                                                             
                                                     
 

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 26/02/2018 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Brandon Samuel 

INÍCIO DA SESSÃO: 14:08 TÉRMINO DA SESSÃO: 16:37 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Munícipes. 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 14:09 16:37 

DANIEL MILLA 14:08  

DIVO   16:37  

MINGO 14:09  

EDUARDO KALINOSKI   

PASTOR EZEQUIEL  16:37 

FELIPE PASSOS 13:58 16:37 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:10 16:37 

GERALDO STOCCO 14:12  

SARGENTO GUIARONE  16:37 

FLORENAL 13:58  

JORGE DA FARMÁCIA 14:03 16:37 

DR. ZECA AUS. JUS. AUS. JUS. 

DR. MAGNO  16:37 

PAULO BALANSIN 14:03 16:37 

PIETRO ARNAUD  14:03 16:37 

RICARDO ZAMPIERE 14:13 16:37 

ROGÉRIO MIODUSKI 14:08  

PROFESSORA ROSE 13:59 16:37 

RUDOLF POLACO 13:58  

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 14:03 16:37 

VINÍCIUS CAMARGO  16:37 

VALTÃO 14:09 16:37 

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR: 

 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: comenta sobre a audiência púbica que aconteceu semana 

passada, reclama que o Prefeito e Representantes de algumas Secretarias, como a de Meio Ambiente, não 

compareceram, bem como o Deputado Sandro Alex. Porém o Dep. Aliel Machado esteve presente, diz 

vereador. Outro político que não compareceu na audiência foi o Marcio Paulik. Justifica o vereador que 

escolheram a sexta-feira para marcar a audiência, pois durante os outros dias os deputados e vereadores estão 

com a agenda muito lotada. Reclama que a população não esteve presente em grande quantidade, mas diz 

compreender que a ausências dos mesmo, uma vez que a política não é um assunto que muitos são atraídos a 

debater e conversar. Enfatiza que a questão do Lixo na cidade de Ponta Grossa deve ter um solução a longo 

prazo e não usando medidas paliativas.  

 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: diz que o Deputado Marcio Paulik está empenhado em construir 

o Centro de Triagem em Ponta Grossa. Fala sobre uma postagem que o vereador Felipe Passos fez a respeito 

dos gastos do mesmo e critica dizendo que os outros vereadores ficaram com uma fama de gastar demais. Os 

vereadores Walter, Daniel, Profs. Rose pediram apartes reforçando o questionamento em relação ao 



                                                                                             
                                                     

demonstrativo de gastos do vereador. Vereador George, apartando faz uma sugestão de um plano telefônico 

para controle de gastos com celulares, sendo este um dos temas tratados na Postagem. 

 

VEREADOR SGT. GUIARONE: o vereador comenta sobre a CEI do Lixo, elogia o trabalho do vereador 

George no decorrer da investigação. Acredita no bom resultado da audiência e fala que a população não 

consegue acompanhar tudo o que é debatido na Câmara Municipal devido a semana agitada, etc. Diz estar 

otimista com o resultado da investigação. Enfatiza a eficiência do trabalho que ele e seus demais colegas 

executam na Câmara. 

 

             Câmara Municipal de Ponta Grossa 

               Estado do Paraná 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
ORDEM DO DIA: 26/02/2018                      _______   SESSÃO ORDINÁRIA 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO  

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 442/17 - Altera a Lei nº 7.500, de 13/02/2004, conforme especifica. 

 

VEREADORES 1° VOTAÇÃO 2° VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Daniel Milla  FAVORÁVEL 

Divonsir Pereira Antunes  FAVORÁVEL 

Domingos Menezes  FAVORÁVEL 

Eduardo Kalinoski  FAVORÁVEL 

Ezequiel Bueno  FAVORÁVEL 

Felipe Passos  FAVORÁVEL 

George Luiz de Oliveira  FAVORÁVEL 

Geraldo Stocco  FAVORÁVEL 

Guiarone De Paula  FAVORÁVEL 

João Florenal  FAVORÁVEL 

Jose Carlos - Dr. Zeca  AUS. JUS. 

Jorge Rodrigues  FAVORÁVEL 

Magno Zanellato  FAVORÁVEL 

Paulo Balansin  FAVORÁVEL 



                                                                                             
                                                     

Pietro Arnaud  FAVORÁVEL 

Ricardo Zampieri  FAVORÁVEL 

Rogerio Mioduski  FAVORÁVEL 

Roseli Mendes  FAVORÁVEL 

Rudolf Polaco  FAVORÁVEL 

Sebastião Mainardes  FAVORÁVEL 

Vinicius Camargo  FAVORÁVEL 

Walter José  FAVORÁVEL 

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 VOTOS - APROVADO 

 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

PROJETO DE LEI Nº 193/17 - Dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição em corridas rústicas realizadas 

pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa aos doadores voluntários de sangue. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                           Voto em separado do Vereador Felipe Passos manifestando-se pela inadmissibilidade 

                           CFOF    - Favorável 

                           COSPTTMUA  - Favorável 

                           CECE   - Favorável 

 

VEREADORES 1° VOTAÇÃO 2° VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORÁVEL  

Daniel Milla FAVORÁVEL  

Divonsir Pereira Antunes FAVORÁVEL  

Domingos Menezes FAVORÁVEL  

Eduardo Kalinoski FAVORÁVEL  

Ezequiel Bueno FAVORÁVEL  

Felipe Passos CONTRÁRIO  

George Luiz de Oliveira FAVORÁVEL  

Geraldo Stocco FAVORÁVEL  



                                                                                             
                                                     

Guiarone De Paula FAVORÁVEL  

João Florenal FAVORÁVEL  

Jose Carlos - Dr. Zeca AUS. JUS.  

Jorge Rodrigues FAVORÁVEL  

Magno Zanellato FAVORÁVEL  

Paulo Balansin FAVORÁVEL  

Pietro Arnaud FAVORÁVEL  

Ricardo Zampieri FAVORÁVEL  

Rogerio Mioduski FAVORÁVEL  

Roseli Mendes FAVORÁVEL  

Rudolf Polaco FAVORÁVEL  

Sebastião Mainardes FAVORÁVEL  

Vinicius Camargo FAVORÁVEL  

Walter José FAVORÁVEL  

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 21 VOTOS – APROVADO  

DO VEREADOR DANIEL MILLA 

PROJETO DE LEI Nº 297/17 - Promove alterações na Lei nº 8.736, de 07/12/2006, que altera e consolida a legislação 

que dispõe sobre a isenção de IPTU e Taxas de Serviços Urbanos, e dá outras providências. 

 

PARECERES:  CLJR    -  Pela admissibilidade nos termos da Emenda de Redação em apenso 

                          CFOF    - Favorável nos termos da Emenda de Redação apresentada pela CLJR 

 

RETIRADO PARA VISTAS – VEREADOR SGT. GUIARONE 

 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

PROJETO DE LEI Nº 357/17 - Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o Dia Municipal de Valorização da 

Família. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 

                           CECE   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 



                                                                                             
                                                     

 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

PROJETO DE LEI Nº 389/17 - Obriga os hospitais e maternidades situados no Município de Ponta Grossa a fazerem 

inserção do tipo sanguíneo e do fator RH do recém-nascido e de sua mãe, juntamente com os demais elementos 

identificadores de nascimento, por meio da certidão fornecida após o nascimento da criança nas unidades hospitalares ou 

maternidades. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 

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

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

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 401/17 - Autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno no Distrito Industrial à Empresa 

Polimix Concreto Ltda., e dá outras providências.  

 

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável  

 

RETIRADO PARA VISTAS – SGT. GUIARONE 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 403/17 - Autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno no Distrito Industrial à Empresa 

PEDRO DUARTE e Cia. Ltda., e dá outras providências.  

 

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 



                                                                                             
                                                     

                         CAPICTMA  - Favorável  

 

VEREADORES 1° VOTAÇÃO 2° VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORÁVEL  

Daniel Milla FAVORÁVEL  

Divonsir Pereira Antunes FAVORÁVEL  

Domingos Menezes FAVORÁVEL  

Eduardo Kalinoski FAVORÁVEL  

Ezequiel Bueno FAVORÁVEL  

Felipe Passos FAVORÁVEL  

George Luiz de Oliveira FAVORÁVEL  

Geraldo Stocco FAVORÁVEL  

Guiarone De Paula FAVORÁVEL  

João Florenal FAVORÁVEL  

Jose Carlos - Dr. Zeca AUS. JUS.  

Jorge Rodrigues FAVORÁVEL  

Magno Zanellato FAVORÁVEL  

Paulo Balansin FAVORÁVEL  

Pietro Arnaud FAVORÁVEL  

Ricardo Zampieri FAVORÁVEL  

Rogerio Mioduski FAVORÁVEL  

Roseli Mendes FAVORÁVEL  

Rudolf Polaco FAVORÁVEL  

Sebastião Mainardes FAVORÁVEL  

Vinicius Camargo FAVORÁVEL  

Walter José FAVORÁVEL  

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 VOTOS - APROVADO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 408/17 - Altera a Lei nº 11.942, de 25/09/2014, conforme especifica.  

 

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável  

 

VEREADORES 1° VOTAÇÃO 2° VOTAÇÃO 



                                                                                             
                                                     

Celso Cieslak FAVORÁVEL  

Daniel Milla FAVORÁVEL  

Divonsir Pereira Antunes FAVORÁVEL  

Domingos Menezes FAVORÁVEL  

Eduardo Kalinoski FAVORÁVEL  

Ezequiel Bueno FAVORÁVEL  

Felipe Passos FAVORÁVEL  

George Luiz de Oliveira FAVORÁVEL  

Geraldo Stocco FAVORÁVEL  

Guiarone De Paula FAVORÁVEL  

João Florenal FAVORÁVEL  

Jose Carlos - Dr. Zeca AUS. JUS.  

Jorge Rodrigues FAVORÁVEL  

Magno Zanellato FAVORÁVEL  

Paulo Balansin FAVORÁVEL  

Pietro Arnaud FAVORÁVEL  

Ricardo Zampieri FAVORÁVEL  

Rogerio Mioduski FAVORÁVEL  

Roseli Mendes FAVORÁVEL  

Rudolf Polaco FAVORÁVEL  

Sebastião Mainardes FAVORÁVEL  

Vinicius Camargo FAVORÁVEL  

Walter José FAVORÁVEL  

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 VOTOS – APROVADO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 419/17 - Altera a Lei Municipal nº 12.862, de 14/08/2017, conforme especifica.  

 

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA    - Favorável 

                         CSAS  - Favorável  

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO 

 

DO PODER EXECUTIVO 



                                                                                             
                                                     

PROJETO DE LEI Nº 17/18 - Altera a Lei Municipal nº 13.029, de 18/02/2017, conforme especifica.  

 

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável              

 

RETIRADO PARA VISTAS – VEREADOR RICARDO ZAMPIERI             

 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA Nº 15/18 - Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Marcelo Rangel Cruz de 

Oliveira, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de 

Lei, instituindo "IPTU e ISSQN Premiado". 

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 16/18 – Dirigida à equipe do Restaurante Popular Guilherme Cavina, pelo trabalho sério e 

eficiente, sempre buscando oferecer uma alimentação de qualidade, com garantia higiênico-sanitária à População ponta-

grossensense. 

APROVADAS  

 

INDICAÇÕES 

 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 201/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando notificar o proprietário para a limpeza do terreno situado em frente a Rua 

Navajo, esquina com a Avenida Quatorze Bis, Bairro Cará-Cará. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 



                                                                                             
                                                     

INDICAÇÃO Nº 202/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a instalação de duas lombadas elevadas junto a Escola Municipal Domingo 

Cirylo Ricci, na Rua Prefeito Albary Guimarães, Bairro Contorno. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 203/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o cascalhamento e patrolamento da Rua Rio Amazonas, Bairro Periquitos. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 204/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica no final da Rua Francisco Manoel, com a Rua Afonso 

Celso, Bairro de Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 205/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a pintura de faixa amarela na lombada situada na Rua Fagundes Varela, Bairro 

Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 206/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a recuperação poliédrica da Avenida Ana Rita, Bairro de Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 207/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a reconstituição asfáltica em toda a extensão da Rua Doutor João Cecy Filho, 

Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 208/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a reconstituição asfáltica em toda a extensão da Rua Afonso Celso, Bairro 

Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 209/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a reconstituição asfáltica em toda a extensão da Avenida Ana Rita, Bairro 

Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 210/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a reconstituição asfáltica em toda a extensão da Rua Fagundes Varela, Bairro 

Uvaranas. 



                                                                                             
                                                     

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 211/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a reconstituição asfáltica em toda a extensão da Avenida Bispo Dom Geraldo 

Pellanda, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 212/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Parque do Iguaçu, Bairro Contorno. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 213/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Vicente de Matos, Bairro Cará-Cará.  

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 214/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a reconstituição asfáltica na Rua Antônio Haas, próximo a Igreja Assembléia de 

Deus, Bairro Contorno. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 215/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a manutenção dos alambrados do Ginásio de Esportes Waldemar Teodoro, na 

Rua Fagundes Varela, na Vila 31 de Março, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 216/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando realizar tapa buraco na Rua Melvin Jones, Jardim Sabará, Bairro Chapada. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 217/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza e poda de mato no Ginásio de Esportes Waldemar Teodoro, na Rua 

Fagundes Varela, na Vila 31 de Março, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 218/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza, reparos e manutenção imediata do Centro Esportivo do Distrito de 

Guaragi. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 219/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos imediatos com limpeza de bueiro e galerias na Rua Olívio Scorsin, 

Parque do Café - Chapada. 



                                                                                             
                                                     

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 220/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando que a rota da liha de ônibus "Guaíra" acrescente o seguinte percurso: Rua 

Iguaraçu - Rua Tijucas do Sul, rua da igreja e condomínio Bellas Oficinas, Vila Cipa. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 221/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de semáforo na Rua Balduíno Taques, esquina com a Avenida Dr. 

Francisco Búrzio, próximo ao Cemitério Municipal -Centro. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 222/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a verificação de empecilhos à motoristas, na Rua Florestópolis, próximo a Bellas 

Oficinas, Vila Cipa - Oficinas. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 223/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando pintura de faixa, lombada, colocação de tartarugas e reparos nas placas de 

sinalização, nas ruas que fazem acesso à rotatória em frente ao Campus UEPG e Colégio CAIC - Uvaranas. 

DA VERADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 224/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua Professor Dias de Carvalho, entre 

as Ruas Vereador Marcos Tozeto e João Amaral de Almeida, Bairro Contorno. 

DA VERADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 225/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na Rua Fontoino Xavier Domingos de 

Magalhães, na altura do nº 456, Bairro Nova Rússia. 

DO VEREADOR DR. MAGNO 

INDICAÇÃO Nº 226/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando realizar operação tapa buraco e corte de mato com limpeza na Rua Rio 

Cavernoso, Pitangui. 

DO VEREADOR DR. MAGNO 

INDICAÇÃO Nº 227/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e cascalhamento em todo o Bairro Parque Auto Estrada. 

DO VEREADOR DR. MAGNO 



                                                                                             
                                                     

INDICAÇÃO Nº 228/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando realizar 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 DR. MAGNO 

INDICAÇÃO Nº 229/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando realizar operação tapa buraco ou recapeamento asfáltico na Rua XV de 

Setembro, na altura do Colégio Sagrada Família, destino Jardim Conceição. 

DO VEREADOR DANIEL MILLA 

INDICAÇÃO Nº 230/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando notificar a empresa Rumo Logística, para que realize a roçada e limpeza nas 

áreas entre as Ruas Kamal Tebcherani e Visconde do Rio Branco, em toda a sua extensão, situada no Bairro de Oficinas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 231/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Jaime Pinto Rosas, entre a 

Rua Monte Alverne e Avenida Rocha Pombo, Jardim Carvalho. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 232/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na antiga rua da Olaria do Zuk, 

que fica atrás da Rua Engenheiro Carlos Alberto Haddad, em Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 233/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Capitão Rivadávia Maciel, 

em Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 234/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a implantação de redutores de velocidade ao longo da Rua Luiz Carlos Prestes, 

Jardim Cerejeira. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 235/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando serviço de tapa buracos na Rua Monte Alverne, entre as Ruas Graciliano Ramos 

e Dr. Ronie Cardoso, no Jardim Carvalho. 

DO VEREADOR FLORENAL 



                                                                                             
                                                     

INDICAÇÃO Nº 236/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Décio Vergani, frente ao nº 

1597, Jardim Paraíso 2. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 237/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o serviço de tapa buracos em torno da Praça localizada na Avenida Rocha 

Pombo, próximo ao Colégio Meneleu, no Jardim Carvalho. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 238/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de patrolamento na Rua Primitiva Barnabé Bresciane, 

no Bairro Contorno. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 239/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos ao longo da Rua Teixeira Mendes, em 

Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 240/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos ao longo da Rua Evaristo da Veiga, no 

Jardim Carvalho. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 241/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Teófilo Otoni, entre a Rua 

Evaristo da Veiga e Avenida Rocha Pombo, no Jardim Carvalho. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 242/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de roçada ao longo do passeio, na Rua Siqueira Campos. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 243/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos ao longo da Rua Souza Caldas, em 

Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 244/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos ao longo da Rua João Tomé, em 

Uvaranas. 



                                                                                             
                                                     

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 245/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Augusto Canto, Jardim Carvalho. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 246/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de roçada ao longo do passeio da Avenida Aldo Bonde, 

nas proximidades do Centro de Eventos e Centro Agropecuário. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 247/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Padre João Antonio, em frente 

ao Colégio Polivalente. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 248/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de roçada na Praça do Núcleo Borsato. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 249/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de roçada no Cemitério São Vicente de Paula 

(Vicentino). 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 250/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Haroldo Franze, em 

Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 251/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Pascoalino Provisiero, em 

Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 252/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Guilherme Scheiffer, em 

Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 



                                                                                             
                                                     

INDICAÇÃO Nº 253/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Dr. Mario Jorge, em 

Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 254/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Dr. Cid Cordeiro Prestes, 

em Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 255/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Cel. Leopoldo Alves 

Almeida, em Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 256/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Javerte Ribeiro da Fonseca, 

em Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 257/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na Rua João Holzmann, entre as 

Ruas Enfermeira Adelaida Pareta e Professora Braulina Carneiro dos Santos e no prolongamento da mesma, entre as Ruas 

Rodrigo Silva e Capitão Rivadávia Maciel, em Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 258/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Raposo Tavares, em 

Uvaranas_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 259/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando melhoria na sinalização vertical e horizontal no cruzamento das Ruas Almirante 

Barroso com Washington Luiz. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 260/18 – 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 261/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos no cruzamento das Ruas Almirante 

Barroso e Washington Luiz; 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

INDICAÇÃO Nº 262/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Gustavo Adolfo Roedel, Parque Santa 

Lúcia. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 263/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza e corte de mato do terreno localizado na Rua Miguel Dropa, em frente 

ao CMEI Leopoldo Lopes Sobrinho, no Tarobá, bem como a construção de uma praça no mesmo local. 

APROVADAS POR UNANIMIDADE 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 23 de fevereiro de 2.018. 

 

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA 

Presidente                                                               1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FELIPE PASSOS: esclarece alguns pontos em relação a sua postagem no facebook. Menciona 

que houve um equívoco de alguns vereadores ao interpretarem de maneiro errônea a sua publicação, pois sua 

escrita estava no tempo futuro e não sobre o último ano. Explica que há gastos da Câmara que podem ser evitadas. 

 

VEREADOR FLORENAL: enfatiza que os vereadores precisam ser responsáveis ao publicar algum parecer 

sobre a Câmara para que não haja desentendimentos. Fala a respeito das moções, em seu posicionamento diz que 

algumas moções, senão todas, poderiam ser entregues no próprio gabinete do vereador.  

 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: fala sobre os 50% de repasse monetário por parte da Sanepar que não foi 

feito. Diz ainda que os vereadores precisam prestar atenção no que dizem acerca de alguns contratos e assuntos 

de empresas que querem prestar serviços ao município. Expõe a sua opinião sobre a publicação do facebook 

dizendo que faltou decoro por parte do mesmo. 

 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA:  fala sobre uma reunião com o Deputado Marcio Paulik para a 

apresentar um Grupo Táctico para a Segurança da Cidade de Ponta Grossa. Diz não estar satisfeito com as 

explicações do vereador Felipe Passos, fala que a Câmara devolveu 8 milhões de reais para a Prefeitura e que 



                                                                                             
                                                     

todos os vereadores fizeram a sua parte na economia, acredita também que este ano será economizado ainda 

mais. 

 

VEREADOR VALTÃO: dirige a fala ao vereador Felipe Passos, diz que pela maneira com que o vereador fala 

dá a entender que apenas ele faz o que deve ser feito na Câmara e os demais dos vereadores não trabalham tanto 

quanto; menciona o Observatório Social que está a par de todos os gastos da Câmara. Enfatiza que todos os 

vereadores devem cuidar do seu mandato sem demagogia e com responsabilidade.  

 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: diz que ele e alguns outros vereadores começaram as suas campanhas 

com uma ideia de política nova. Fala que as suas escolhas de economizar não precisam ser divulgadas para que 

isso gere alguma forma de mídia e propaganda, mas comenta que o a prestação de contas sim, é muito mais que 

importante, é um dever.  

 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL:  fala sobre autovalorização, cada um deve se valorizar e prestar conta. 

Comenta que os políticos corruptos denegriram a imagem da política. Enfatiza que nem todos os políticos são 

corruptos e não devem ser colocados no “mesmo saco”. 

 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: diz que não debaterá mais a respeito de suas atitudes, uma 

vez que a o vereador Felipe Passos quer apenas fazer propagandas e ainda o chama de mentiroso por causa das 

suas alegações. Critica as reivindicações do vereador Felipe Passos em relação a infraestrutura da Câmara e 

quando foi atendido não utilizou.  

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

ATA DA OCTOGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO. (XVII 

LEGISLATURA) 

          Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 a Vereadora Roseli A. Mendes - Professora Rose 

- Terceira Secretária, com a ausência justificada do Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca", presentes os 

Vereadores Celso Cieslak, Daniel A. Fracaro - Daniel Milla, 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, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, 

Rogério Mioduski, Rudolf E. Christensen - Rudolf Polaco, Dr. Magno Zanellato, Vinícius Camargo e Walter 

José de Souza - Valtão. À hora regimental o Senhor Presidente abriu os trabalhos, ocasião em que o Vereador 

Rudolf Polaco propôs e foi acatado por todos os demais pares a suspensão da presente sessão para a entrega de 

Moção de Aplauso à Atleta Verônica Balsano, considerando que a mesma representou Ponta Grossa na Natação 

Feminina, com um novo recorde, recebendo medalha de ouro nos Jogos Abertos do Paraná, tendo recebido  a 

Moção de Aplauso nº 11/18, Vereador Rudolf Polaco, acompanhado dos membros da Mesa Executiva e demais 

vereadores. Reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em 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 SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Of. nº 26/18-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 13.064. Of. nº 62/18-GP, encaminhando, cumprindo o disposto no Art. 14 da Lei nº 13.053, arquivo 

digitalizado (CD-ROM em apenso) a Lei de Orçamento Anual, com os respectivos anexos em sua forma 

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


                                                                                             
                                                     

consolidada. Of. nº 106/18-GP, em atendimento ao Requerimento nº 04/18, de autoria do Vereador George Luiz 

de Oliveira; Of. nº 107/18-GP, em atendimento ao Requerimento nº 07/18, de autoria do Vereador George Luiz 

de Oliveira. Of. nº 108/18-GP, em atendimento ao Requerimento nº 01/18, de autoria do Vereador George Luiz 

de Oliveira; Of. nº 109/18-GP, em atendimento ao Requerimento nº 05/18, de autoria do Vereador George Luiz 

de Oliveira.Of. nº 110/18-GP, em atendimento ao Requerimento nº 12/18, de autoria do Vereador Walter José 

de Souza - Valtão. Of. nº 111/18-GP, em atendimento ao Requerimento nº 09/18, de autoria da Comissão 

Parlamentar de Inquérito instituída através do Requerimento nº 383/17. Of. nº 112/18-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 556/17, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 113/18-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 11/18, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 115/18-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 06/18, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. Of. nº 117/18-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 08/18, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira. DO VEREADOR DANIEL MILLA - 

Projeto de Lei nº 25/18, promove alteração na Lei nº 4.588, de 16/08/1991, que dispõe sobre as ações de 

saneamento e vigilância sanitária. DOS VEREADORES PROFESSORA ROSE E RUDOLF POLACO - Projeto 

de Lei nº 24/18-GP, dispõe sobre a autenticação de cópias reprográficas de documentos exigidos pela 

Administração Pública Municipal, conforme especifica. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Projeto de Lei 

nº 26/18, institui o Julho Cinza - mês de prevenção e combate a incêndio e dá outras providências. DOS 

VEREADORES JORGE DA FARMÁCIA E DR. MAGNO - Projeto de Lei nº 27/18, dispõe sobre a 

obrigatoriedade da presença e permanência de salva-vidas nos clubes sociais com piscina e estabelecimentos que 

explorem balneários ou outros locais aquáticos abertos ao uso do público no Município de Ponta Grossa. DA 

VEREADORA PROFESSORA ROSE - Projeto de Lei nº 28/18, dispõe sobre a aplicação de sanções 

administrativas nos casos de vandalismo e/ou depredação do patrimônio público no âmbito do Município de 

Ponta Grossa, conforme especifica. DO VEREADOR FLORENAL - Projeto de Lei nº 29/18, dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas de construção civil e prestadores de serviços no Município de Ponta Grossa a 

contratar e manter empregados prioritariamente trabalhadores domiciliares no Município e dá outras 

providências. DOS VEREADORES CELSO CIESLAK E SGT. GUIARONE JÚNIOR - Emenda Aditiva ao 

Projeto de Lei nº 375/17, acrescentando o Inciso VI ao Art. 1º. DO VEREADOR RUDOLF POLACO - Moção 

de Aplauso nº 17/18, dirigida ao Magnífico Reitor da Universidade Tecnológica do Paraná - Luiz Alberto Pilatti. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Moção de Aplauso nº 18/18, dirigida ao Projeto Antares, 

desenvolvido pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG), na gestão de 

Douglas Fanchin Taques Fonseca, idealizado pelo Dr. Eduardo Salamacha, desenvolvido sob a direção de Milene 

Aparecida Fadel Barbur e com apoio da Superintendente da ACIPG Rosmery Dal´Oglio Kostycz, da Pedagoga 

Fabiane Somer e da Estagiária Luana Karonline Piekhardt de Souza, pela premiação na 11ª edição do Prêmio 

Ozires Silva e Empreendedorismo Sustentável. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de 

Aplauso nº 19/18, dirigida ao Ministério Melhor Viver, na pessoa do seu Presidente Anderson Roberto Nicolau, 

exclusiva a toda diretoria, pelos seus dezoito anos do Ministério. DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA 

- VALTÃO - Moção de Aplauso nº 20/18, dirigida a Senhora Rosilda Aparecida Bueno Rocha, pelos 

excepcionais serviços prestados à sociedade do Município de Ponta Grossa como Professora da Rede Municipal 

de Ensino e pelo louvável e premiado Projeto Educacional "Linha do Tempo" na Escola Municipal Zilá 

Bernadete Bach, nesta cidade. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Aplauso nº 21/18, dirigida 

a FUNDAÇÃO ABC, na pessoa do Diretor Presidente ANDREAS LOS, pela edição do 21º Show Tecnológico 

de Verão, realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2.018, na cidade de Ponta Grossa/PR. DO VEREADOR 

JOSÉ CARLOS S. RAAD "DR. ZECA" - Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua ausência na 

presente sessão, (26/02/2018) por estar em compromisso, em atendimento ao Poder Judiciário. Colocado em 

discussão e votação, foi aprovado o referido requerimento. DOS VEREADORES GERALDO STOCCO, 

VINÍCIUS CAMARGO, RICARDO ZAMPIERI, CELSO CIESLAK, SGT. GUIARONE JÚNIOR, PASTOR 

EZEQUIEL BUENO, JORGE DA FARMÁCIA, FELIPE PASSOS, DANIEL MILLA, EDUARDO 

KALINOSKI, PIETRO ARNAUD, DR. MAGNO, RUDOLF POLACO E ROGÉRIO MIODUSKI - Of. nº 

02/18, com a finalidade de comunicar a respeito da constituição da FRENTE PARLAMETNAR 

AMBIENTALISTA, pelos vereadores infra-assinados, em cumprimento ao parágrafo 2º do Art. 24 do 



                                                                                             
                                                     

Regimento Interno, com o objetivo de assegurar que a agenda ambiental integre a pauta do Legislativo 

Municipal, bem como de apoiar políticas públicas e ações governamentais e da iniciativa privada que promovam 

o desenvolvimento sustentável e é composto de 14 (quatorze) partidos políticos, sendo eles: PROS, PRTB, PDT, 

PRB, PSDB, PMB, PSC, PV, SDD, REDE, PPS, PMN, PSB e PODEMOS. Por fim, em atenção ao parágrafo 1º 

do Art. 24 do Regimento Interno, informa-se que a liderança da Frente Parlamentar Ambientalista será exercida 

pelo Vereador Geraldo Stocco (REDE). Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente anunciou a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - Com a palavra,Vereadores GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para relatar 

a respeito da realização de audiência pública na última sexta-feira, para discussão de temas ligados à coleta e 

destinação dos resíduos sólidos gerados pelo Município, registrando a  presença de pessoas notáveis que 

contribuíram para como debate, porém destacou o boicote sofrido por parte do Poder Executivo, pelo não 

comparecimento de seu chefe maior e do representante da Secretaria de Meio Ambiente do Município, Paulo 

Barros, esse com justificativa de ausência e ainda não se fazendo presente o Deputado Federal Sandro Alex, 

assim também os deputados estaduais Marcio Pauliki, Plauto Miró Guimarães Filho e Péricles de Holleben 

Mello, muito menos tendo encaminhado representantes. Destacou a presença de onze dos Senhores Vereadores, 

além do Deputado Federal Aliel Machado e também do ex-prefeito Otto Santos da Cunha com sua esposa Cenir 

Cunha e pessoas ligadas ao CONDEMA. Continua defendendo com o coro de quem se fez presente na audiência 

pública, que a melhor alternativa é a realização de Parceria/Público/Privada ou concessão pública pelo prazo, no 

mínimo de dez anos. Se isso não for a vontade da prefeitura, alertou que irá buscar mecanismos legais e não 

permitir que ocorra a licitação nos moldes que foi apresentada. Solicitou ao vereador Rudolf Polaco, líder de 

governo da Casa, para que confirme a presença do Secretário de Meio Ambiente Paulo Barros para se fazer 

presente quarta-feira próxima, a fim de se submeter a sabatina dentro desta Casa, dos vinte e três vereadores. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Iniciou justificando ao Vereador George Luiz de Oliveira, que o 

Deputado Marcio Pauliki estava em Imbituva na última sexta-feira, não podendo comparecer à Audiência 

Pública. Registrou o empenho do referido deputado na construção do Centro de Triagem, que será construído 

em nossa cidade, dentro de quatro meses. Precisam com urgência que o Senhor Prefeito Municipal possa 

providenciar a localidade para sua construção. Agradeceu a presença de representantes da SANEPAR, desejando 

boas vindas. Outro assunto para manifestar sua preocupação com artigo publicado no FACEBOOK, do Vereador 

Felipe Passos, querendo entender a conta, quando o mesmo disse que em quatorze meses economizou quatro mil 

e oitocentos reais relativos a gastos com celular, treze mil reais, pelo não envio de correspondências,  a não 

utilização de diária, dezoito mil e oitocentos reais e com veículos oficial três mil reais. Cedeu aparte aos 

Vereadores Professora Rose, manifestando que a publicidade deixa parecer que os Senhores Vereadores gastam 

essa quantia, não condizendo com a realidade, solicitando ao Vereador Felipe Passos que seja mais claro em 

suas manifestações a fim de não deturpar a imagem dos demais pares. Daniel Milla, dizendo que foi realizado 

levantamento das despesas efetuadas com os Senhores Vereadores  e dividido com todos os demais pares, não 

passou de cinco mil reais durante o ano passado. Disse que foi cobrado pela população, questionando que gastava 

muito os recursos desta Casa de Leis, onde também gostaria de entender qual o cálculo utilizado pelo vereador 

Felipe para poder informar à população e assim poder demonstrar em conjunto com o mesmo ou com todos os 

Senhores Vereadores o quanto economizam para esta Casa de Leis que devolve recursos ao Poder Executivo no 

final do exercício. Vereador Valtão, ainda em aparte, considerando tal atitude pura demagogia, pois ocupa pouca 

diária nesta Casa, concordando que o mesmo continue economizando para devolver parte de seus vencimentos 

ao Poder Executivo, aí sim não será campanha antecipada e nem demagogia. George Luiz de Oliveira, para dizer 

que o vereador Felipe tem todo o direito, tendo prometido em campanha e está cumprindo, com a devolução de 

seu subsídio, considerando louvável, querendo saber qual instituição para poder responder quando for 

questionado. Com relação a gastos com telefone, disse que existe um plano para que cada vereador possa utilizar 

por mês, e se o vereador diz que não está usufruindo, entende que a Câmara está pagando para o mesmo não 

utilizar, aí sim é desperdício de dinheiro público. VEREADOR SGTO. GUIARONE JÚNIOR: Parabenizou ao 

Vereador George Luiz de Oliveira, pela audiência pública realizada na última sexta-feira, acreditando que 

obtiveram bom resultado apesar de pouco público. Disse que algumas autoridades se fizeram presentes, frisando 

a falta de comprometimento do Secretário de Meio Ambiente Paulo Barros em não ter comparecido e 



                                                                                             
                                                     

encaminhado três pessoas da secretaria que não se manifestaram. Referendou o pedido de impugnação da 

licitação, que impetrou juntamente com George e Celso e ficaram sem resposta, porque simplesmente a secretaria 

alega que foi impetrada fora do pedido. Assim, gostaria de ouvir do próprio Paulo Barros, para que esclareça de 

onde tirou cinco dias, quando no próximo edital consta que seriam dois dias. Relatou a situação de terreno situado 

defronte ao Supermercado Condor, onde elaboraram o corte de árvores e, fazendo contato com a Polícia 

Ambiental, foi informado que notificaram o Secretário do Meio Ambiente, por se tratar de Área de Preservação 

Permanente - APP, tendo sido realizado boletim de ocorrência, sem haver tomado ciência. Assim, entende 

também necessária a presença de Paulo Barros na próxima quarta-feira, para fazer as devidas explicações. Outro 

assunto, para informar que continua juntamente com o Vereador Celso Cieslak, trabalhando firme, trazendo 

informações, não havendo necessidade de ninguém que os fiscalize, pois estão procurando ajudar o governo. 

Nesta oportunidade, o Vereador Divo propôs e foi acatado pelo Senhor Presidente a suspensão da presente 

sessão, para proceder a entrega de Moção de Aplauso ás mãos do Kastilho, diretor do Time do Palmeira, campeão 

do Campeonato Amador, tendo recebido das mãos de seu proponente, Vereador Divo, acompanhado dos demais 

membros da Mesa Executiva e vereadores presentes. Não havendo mais vereadores inscritos, foi anunciada a 

ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

442/17 (Poder Executivo), altera a Lei nº 7.500, de 13/02/2004, conforme especifica: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor 

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgto. Guiarone Júnior, Florenal, Jorge 

da Farmácia, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, 

Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada 

a ausência justificada da votação do Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 193/17 (Vereador Ricardo Zampieri), dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de 

inscrição em corridas rústicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa aos doadores voluntários de 

sangue: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla, Divo, Mingo 

Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone 

Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério 

Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de 

Souza - Valtão. Ficam registrados o voto contrário do Vereador Felipe Passos, bem como a ausência justificada 

da votação do Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 297/17 (Vereador Daniel Milla), 

promove alterações na Lei nº 8.736, de 07/12/2006, que altera e consolida a legislação que dispõe sobre a isenção 

de IPTU e Taxas de Serviços Urbanos, e dá outras providências: RETIRADO, para vistas, por um dia, a pedido 

do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. PROJETO DE LEI Nº 357/17 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), institui, no 

âmbito do Município de Ponta Grossa, o Dia Municipal de Valorização da Família: APROVADO, nos termos 

do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 

389/17 (Vereador Jorge da Farmácia), obriga os hospitais e maternidades situadas no Município de Ponta Grossa 

a fazerem inserção do tipo sangüíneo e do fator RH do recém-nascido e de sua mãe, juntamente com os demais 

elementos identificadores de nascimento, por meio da certidão fornecida após o nascimento da criança nas 

unidades hospitalares ou maternidades: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação, apresentada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 401/17 (Poder Executivo), autoriza o Poder 

Executivo a doar área de terreno no Distrito Industrial à Empresa Polimix Concreto Ltda., e dá outras 

providências: RETIRADO para vistas, por quatro dias, a pedido do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. PROJETO 

DE LEI Nº 403/17 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno no Distrito Industrial à 

Empresa PEDRO DUARTE e Cia. Ltda. e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. 

Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, 

Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca". PROJETO DE LEI Nº 408/17 (Poder 

Executivo), altera a Lei nº 11.942, de 25/09/2014, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos 



                                                                                             
                                                     

Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. 

Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, 

Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca". PROJETO DE LEI Nº 419/17 (Poder 

Executivo), altera a Lei Municipal nº 12.862, de 14/08/2017, conforme especifica: APROVADO. PROJETO DE 

LEI Nº 17/18 (Poder Executivo), altera a Lei Municipal nº 13.029, de 18/02/2017, conforme especifica: 

RETIRADO para vistas por um dia, a pedido do Veeador Ricardo Zampieri. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 15/18, do Vereador Geraldo Stocco; 16/18, da Vereadora Professora Rose; 

Indicações nºs 201, 202, 203/18, do Vereador Jorge da Farmácia; 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217/18, do Vereador Ricardo Zampieri; 218, 219, 220, 221, 222, 223/18, do Vereador Celso 

Cieslak; 224, 225, 263/18, da Vereadora Professora Rose; 226, 227, 228, 229/18, do Vereador Dr. Magno; 

230/18, do Vereador Daniel Milla; 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261/18, do Vereador Florenal; 262/18, 

do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou 

aos Senhores Vereadores que os projetos lidos em Plenário, imediatamente são disponibilizados para a rede de 

computadores desta Casa de Leis, qualquer pessoa que tem interesse pode acessá-los. Informou ainda que irá 

baixar uma Normativa, disciplinando a circulação de pessoas no recinto do Plenário, onde está sendo cobrada 

essa medida pelos Senhores Vereadores, regulamentando o acesso de pessoas estranhas ao Plenário. Informou 

também quanto a entrega de moção por parte dos Senhores Vereadores, as quais fará no início da sessão, às 

quatorze horas a fim de não prejudicar o andamento normal dos trabalhos. Manifestaram-se no horário destinado 

ao PEQUENO EXPEDIENTE os Vereadores FELIPE PASSOS: Para esclarecer pontos comentados pelo 

Vereador Jorge da Farmácia, no início da sessão, quanto à sua postagem no FACEBOOK, dizendo que abrirá no 

futuro mão de privilégios oferecidos pela Câmara Municipal, onde apenas em 2.018 a economia resultará em 

redução em mais de trinta e sete mil reais em gastos do Legislativo. Esclareceu á Professora Rose que abrirá mão 

desse privilégio, nesse ano de 2.018. À questão colocada pelo Vereador Valtão, em meio a tanta polêmica em 

relação a transparência e redução de custos, acredita que é papel do legislador, do Executivo, mostrar essa 

transparência cada vez mais. Quanto a conta, citou que hoje cada vereador tem direito a oitocentas cartas por 

mês, cada unidade, custa um real e quarenta e cinco centavos, aproximadamente, resultando em mil, cento e 

sessenta reais, que cada vereador tem direito no máximo, multiplicado por vinte e três, resultará vinte e seis mil, 

seiscentos e oitenta reais. No ano pode atingir trezentos e vinte mil reais, considerando os vinte e três vereadores. 

Sugeriu aos Senhores Vereadores que diminuam as correspondências destinadas a parabenizar os munícipes. 

VEREADOR PAULO BALANSIN: Passou ao Vereador Florenal, para dizer que o vereador deve ser 

responsável quando posta matérias ou assuntos que dizem respeito ao Poder Legislativo, tendo que falar por si. 

Relatou que em 2.017 utilizou de quatro diárias e foi denunciado no Ministério Público por um ex-assessor. Tem 

que responder por aquilo que elaboram a nível de gabinete. Entende que as moções de aplauso devam ser 

entregues até no gabinete de cada vereador. Agradeceu à Secretaria de Obras que está atendendo suas 

reivindicações em prol do Bairro de Uvaranas, onde acompanhou o final de semana, as máquinas nas ruas 

fechando buracos e cascalhando as ruas, cumprimentando a pessoa de Marcio Ferreira. Quanto a questão da 

SANEPAR, disse que está autorizado o Município a parcelar a dívida, entendendo desnecessário o pedido de 

vistas que foi feito ao projeto constante da ordem do dia, citando que dívida que se encontra na justiça é muito 

maior do que o imaginado. Tem que lamentar a atitude de antigos governantes da cidade que deixaram chegar 

numa situação dessa. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Para prestar esclarecimentos diante do projeto de lei nº 

17/18, que altera a Lei Municipal nº 13.029, dizendo haver sentença da Doutora Jurema, que diz que o Município 

tem direito a cinqüenta por cento e que não foi dado, existindo duas ações, uma da SANEPAR e uma reconvenção 

do Poder Público, onde a magistrada reconheceu que não foi dado esse percentual entre outras situações, não 

dizendo o valor específico porque falou que o momento seria na liquidação da sentença. Disse que a SANEPAR 

apresentou projeto para elaborar recredi no valor de trinta e três mil, nesse sentido, efetuando o cálculo da 

liquidação da sentença já proferido em primeiro grau, aplicando a bonificação de cinqüenta por cento, que 



                                                                                             
                                                     

alcançava trinta e sete mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais. Continuando o prosseguimento das ações, já 

que a companhia já se manifestou, com relação a atualização e juros moratórios, a dívida do Município ia para 

setenta e dois milhões, seiscentos e oitenta mil reais, que considerando todos os processos, poderia chegar em 

cento e dezesseis milhões, aproximadamente. Citou que a sentença tramitou em trinta e poucos mil reais, e o 

município recebeu documento aprovado na Assembléia, da SANEPAR, oferecendo acordo por trinta e três 

milhões de reais, entendendo ser favorável ao Município. No seu entendimento está absolutamente correto, não 

tendo interesse na causa, porém disse que precisam prestar atenção, onde a sentença não cita valores. Assim, do 

seu ponto de vista, está absolutamente correta a mudança do Art. 4º. Dirigindo-se ao Vereador Felipe Passos, 

disse que quando o mesmo diz que vai economizar com suas atitudes a ser tomadas na Casa, é situação que 

manipula, trazendo informação equivocada para a população. O Senhor Presidente prestou informações quanto 

a discussão do RECREDI, que os valores que ficaram em consenso, através de perícia elaborada entre 

SANEPAR e Poder Executivo, chegava-se a trinta e sete milhões de reais, considerando todos os descontos 

previstos no contrato de concessão. Além disso a companhia ganhou desconto de mais cinco milhões de reais 

que chegou a aproximadamente trinta e três milhões de reais, sendo isso que estão autorizando a homologar 

através do Projeto de Lei nº 17/18, não podendo esta Casa correr o risco, sendo estendido até o dia vinte e oito 

o prazo, havendo necessidade de se votar em duas discussões na próxima quarta-feira, sob pena deste Poder 

Legislativo ser responsabilizado se a referida cifra ir a casa dos setenta e dois milhões de reais. VEREADOR 

DR. MAGNO: Passando ao Vereador Jorge da Farmácia, o qual relatou agenda do Deputado Marcio Pauliki, 

que estará nesta Casa, dia sete do mês próximo, com autorização do Senhor Presidente, onde será convidado o 

Secretário de Segurança Pública para apresentar o Grupo Tático SOE junto com diretores da Penitenciária, na 

pessoa de Maurício Silveira em grande evento, agradecendo pela oportunidade. Quanto a manifestação do 

Vereador Felipe Passos, agradeceu pelos esclarecimentos que trouxe, também ao Vereador Pietro, dizendo que 

foi muito bem em sua manifestação, porém mesmo assim não está satisfeito com as respostas, dizendo que da 

forma que está apresentando a imprensa e rede social, torna-se constrangedora aos vereadores que não tem 

nenhuma pretensão em gastar com correspondências e diárias. Lembrou que esta Casa devolveu oito milhões ao 

Poder Executivo o ano passado, sendo responsabilidade de todos os vereadores. VEREADOR SGTO. 

GUIARONE JÚNIOR: passando ao Vereador Walter José de Souza - Valtão, para também comentar a atitude 

do Vereador Felipe Passos, dizendo que da maneira com que divulga toda a sua economia dá a impressão que é 

o único que economiza e é moralista nesta Casa, dando conotação negativa para o Parlamento. Citou que o  povo 

quer e está carente de trabalho e transparência, o que não tem medido esforços. Afirmou que os vereadores tem 

que cuidar de seu mandato de maneira transparente e produtiva, é isso que a população espera de quem o elegeu. 

Outro assunto, para cobrar esclarecimentos do Senhor Presidente em nota explicativa, onde foi informado que 

será cortado o leite no café que é servido aos gabinetes dos Senhores Vereadores. VEREADOR RICARDO 

ZAMPIERI: Para referendar a nova política que pretende aplicar durante seu mandato, dizendo que na 

matéria  divulgada pela RPC nunca utilizou, assim como juntamente com outros dos Senhores Vereadores, de 

diárias, sendo destaque, assim como não utilizaram de ligações com celular, não precisando divulgar isso para 

afirmar seu mandato. A partir do momento da prestação de contas, daí sim irá divulgar, agora patrocinar para os 

demais, como se fosse um varejo, acredita que não é atitude que devam tomar. Com relação a SANEPAR, disse 

que não pretende atrapalhar o projeto que retirou da Ordem do Dia, por um dia, onde tentará solucionar tais 

questões, tirando algumas dúvidas, clareando que vê com antecedência a Ordem do Dia, porém disse que a 

matéria foi pouco explicada, havendo necessidade de ter mais tempo para maior entendimento. Outro ponto, com 

relação a devolução de verba pública, lembrando que em outras épocas foi realizada a Avenida dos Vereadores 

com tais recursos. Hoje a Casa devolve para ser absorvido na folha de pagamento dos servidores públicos, em 

que o Senhor Presidente precisa ajudar a Prefeitura como qualquer outro mandatário faria, penalizando pelo fato 

de que essa gestão, má administrada necessita desses valores para salvar o décimo terceiro dos servidores. Disse 

que precisa voltar a realizar obras com a devolução desses valores. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO: Para afirmar que todos os Senhores Vereadores tem que se valorizar nesta Casa, dizendo que utiliza o 

celular que está disponível de forma responsável, pagando conta todo o mês, assim como faz uso de diárias, mas 

presta contas trazendo retorno à população, no exercício de seu mandato. Disse ainda que tem que valorizar esta 



                                                                                             
                                                     

Casa, os funcionários de carreira, os assessores, onde tem em seu quadro pessoas sérias para trabalhar. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Referendando aos vereadores que o antecederam, disse que cada 

um joga o jogo que deve jogar, sendo bem definida a postura de Felipe Passos. Disse que o mesmo esqueceu de 

dizer que depois do dia quinze de dezembro inicia-se o recesso parlamentar estendendo-se até meados de 

fevereiro, onde está contabilizando também esse tempo como forma de economia, não entendendo as suas - está 

sendo mentiroso e demagogo. Lembrou que foram realizados investimentos nesta Casa, para se adaptar às 

questões de acessibilidade, onde o vereador em questão subiu à tribuna apenas uma vez no ano passado - gostaria 

de ver o mesmo utilizando mais vezes, pois insistentemente cobrou tais obras da Mesa Executiva. Na próxima 

sessão comentará a respeito da Lei de Zoonoses, citando duas pessoas que foram atacadas por cães na cidade. 

Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Felipe Passos sugeriu ao Senhor Presidente uma forma de 

fiscalizar o conteúdo e finalidade das correspondências expedidas pelos Senhores Vereadores, recebendo como 

resposta que é crime a violação de correspondências, cabendo a cada vereador a responsabilidade na sua 

utilização. Informou também a cada vereador que a utilização de celular, veículo ou diária não é privilégio, mas 

condições que esta Casa dá ao vereador para exercer seu mandato, devendo utilizar em benefício da sociedade. 

Citou que nesses quatro anos utilizou de uma única diária para ir à Brasília, em companhia do Senhor Prefeito 

Municipal e principais lideranças para ação em prol do Município, jamais tendo se beneficiado disso. Citou que 

o número de quatro diárias por vereador, é para regulamentar sua utilização, para que ninguém exorbite, assim 

como a utilização de celulares. Lembrou que o Ministério Público acompanha par e passo as atividades desta 

Casa. Frisou que foram devolvidas economias o ano passado e ninguém saiu tagarelando, cabendo ao prefeito 

fazer melhor utilização desses recursos. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando a próxima para o dia vinte e oito do mês em curso, no horário regimental, cuja 

pauta da 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 vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito. 

_____________________SECRETÁRIO   ________________PRESIDENTE 

 


