
                                                   
                                                     

 

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 07/03/2018 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Brandon Samuel 

INICIO DA SESSÃO: 14:06 TERMINO DA SESSÃO: 15:56 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Munícipes, representantes das assistentes sociais 

que trabalham com pessoas com doenças mentais e representantes do SOE, grupo tático especializados no 

combate a motins e fugas nos presídios.  

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 14:09 15:56 

DANIEL MILLA AUS. JUS. AUS. JUS. 

DIVO 14:10 15:56 

MINGO 14:09 15:56 

EDUARDO KALINOSKI  15:56 

PASTOR EZEQUIEL 14:20 15:56 

FELIPE PASSOS 14:08 15:56 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:16 15:56 

GERALDO STOCCO  15:56 

SARGENTO GUIARONE 14:07 15:56 

FLORENAL 14:05 15:56 

JORGE DA FARMÁCIA 13:59 15:56 

DR. ZECA 15:09 15:56 

DR. MAGNO 14:02 15:56 

PAULO BALANSIN 14:17 15:56 

PIETRO ARNAUD   15:56 

RICARDO ZAMPIERE 14:13 15:56 

ROGÉRIO MIODUSKI 14:01 15:56 

PROFESSORA ROSE 14:01 15:56 

RUDOLF POLACO  15:56 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 14:04 15:56 

VINÍCIUS CAMARGO 14:02 15:56 

VALTÃO  15:56 

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR: 

VEREADOR GERALDO STOCCO: comenta sobre a situação da segurança das escolas municipais, 

menciona que no bairro Borsato uma escola foi arrombada e saqueada. Diz ter feito, no ano passado, uma 

moção de sugestão legislativa ao Prefeito para que atrelasse a guarda municipal às escolas municipais para 

melhorar a segurança das instituições. 

VEREADOR SGT. GUIARONE: faz um alerta a todos os vereadores sobre algumas situações que 

acontecem na secretaria de obras, diz que os vereadores da Câmara estão fazendo algumas investigações. Fala 

que alguns diretores, em cargos comissionados, estão abusando de trabalhadores de carreira; esses diretores 

estão demitindo alguns funcionários com muita experiência para contratar outras pessoas que podem ser 

beneficiados com algum trabalho na secretaria. Fala que os funcionários novos não estão trabalhando tanto 



                                                   
                                                     

 

quanto deveriam, gastam tempo com conversas e fazendo qualquer outra atividade que deveria ser feita. Avisa 

que o mesmo e o vereador Celso Cieslak estão investigando essas situações.  

VEREADORA PROFESSORA ROSE: comenta sobre o dia internacional da mulher, diz que o Brasil foi 

o último país a reconhecer o voto feminino como sendo válido e efetivo. Fala ainda que as mulheres precisam 

de mais voz ativa principalmente na política. Em aparte, o vereador Valtão dá os parabéns a todas as mulheres 

pelo seu dia. Comenta sobre a lei sancionada pelo ex-presidente Lula, a lei Maria da Penha, diz ainda que as 

mulheres estão muito bem representadas pela vereadora profa. Rose na Câmara. Utilizando a palavra, o 

vereador Florenal enfatiza a importância das mulheres para a nossa sociedade. Finaliza agradecendo as 

palavras de apoio. 

VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: fala sobre a falta de comunicação da base do governo em 

relação a prefeitura a respeito da lei sobre o Transporte Escola. Diz que há divergências na lei e ainda há 

artigos que não deveria estar inseridos na redação da lei. Fala que a questão do imposto sindical é problema 

do sindicato com os seus empregados. E não sabe o porquê do veto a respeito da lei sobre o transporte escolar. 

Em aparte, o vereador Rudolf diz que o projeto está dentro das conformidades e fala que o veto do prefeito 

não está correto. Retomando a palavra, o vereador George diz que o prefeito não respeita a liderança do 

vereador Rudolf, sendo que este é faz parte da liderança da base do governo.  

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: fala sobre a sua reunião na Secretaria de Segurança Pública, diz que 

foi muito bem atendido pelo pessoal da Câmara e Prefeitura. Comenta que há matérias de segurança dos 

policiais guardados na Secretaria. E enfatiza que a vida dos policiais não têm preço, pois estes são pais e mães 

de família. Parabeniza as mulheres, fala sobre a eficiência e eficácia da lei Maria da Penha. E parabeniza 

todas as mulheres do atual governo. 

VEREADOR JORGE DA FAMÁCIA: fala a necessidade de licenciamento de fisioterapia, para que o 

secretário responsável assine, assim que possível, um documento de liberação para que tenha mais clínicas 

atendendo os pacientes. Diz que a Prefeitura pode perder 4 milhões de reais para o Distrito Industrial e enfatiza 

que o município de Ponta Grossa não pode perder esse dinheiro. Em aparte, o vereador Mingo esclarece que 

o prefeito já assinou um documento que garante o dinheiro para os cofres da cidade. Retomando a palavra o 

vereador Jorge diz que o prefeito ainda não tem projeto para a aplicação da desse recurso e que sem projeto 

o dinheiro será perdido. 

 

             Câmara Municipal de Ponta Grossa 

              Estado do Paraná 
 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
 



                                                   
                                                     

 

ORDEM DO DIA: 07/03/2018                      _______   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

PROJETO DE LEI Nº 218/17 - Dispõe sobre a instalação de equipamentos e brinquedos adaptados para 

crianças com deficiência e/ou mobilidade reduzida em praças, parques, clubes, escolas, centros de educação 

infantil, espaços de lazer e diversão abertos ao público em geral. 

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA -  APROVADO 
 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

PROJETO DE LEI Nº 309/17 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das despesas com locação de 

imóveis particulares pela Administração Pública Municipal. 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA -  APROVADO 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

PROJETO DE LEI Nº 323/17 - Obriga o Poder Público Municipal de Ponta Grossa a cobrar proprietários e/ou 

condutores de veículos e de responsáveis por práticas de vandalismo que causem danos materiais ao patrimônio 

público.  

VEREADORES 1° VOTAÇÃO 2° VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Daniel Milla  AUS. JUS. 

Divonsir Pereira Antunes  FAVORÁVEL 

Domingos Menezes  FAVORÁVEL 

Eduardo Kalinoski  FAVORÁVEL 

Ezequiel Bueno  FAVORÁVEL 

Felipe Passos  FAVORÁVEL 

George Luiz de Oliveira  AUS. VOTA. 

Geraldo Stocco  FAVORÁVEL 

Guiarone De Paula  FAVORÁVEL 

João Florenal  FAVORÁVEL 

Jose Carlos - Dr. Zeca  FAVORÁVEL 

Jorge Rodrigues  FAVORÁVEL 

Magno Zanellato  FAVORÁVEL 



                                                   
                                                     

 

Paulo Balansin  FAVORÁVEL 

Pietro Arnaud  FAVORÁVEL 

Ricardo Zampieri  FAVORÁVEL 

Rogerio Mioduski  FAVORÁVEL 

Roseli Mendes  FAVORÁVEL 

Rudolf Polaco  FAVORÁVEL 

Sebastião Mainardes  FAVORÁVEL 

Vinicius Camargo  FAVORÁVEL 

Walter José  FAVORÁVEL 

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 21 VOTOS – APROVADO  

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

PROJETO DE LEI Nº 364/17 - Promove alterações na Lei nº 8.761, de 02/02/2007, conforme especifica. 

RETIRADO PARA VISTAS POR 15 DIAS 

DO VEREADOR DR. MAGNO 

PROJETO DE LEI Nº 387/17 - Institui a Campanha Educativa de Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica 

Fetal (SAF), no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

PROJETO DE LEI Nº 398/17 - Institui o "Dia do Artista de Rua", no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 422/17 - Altera a Lei Municipal nº 12.642, de 10/10/2016, conforme especifica.  

VEREADORES 1° VOTAÇÃO 2° VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Daniel Milla  AUS. JUS. 

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  FAVORÁVEL 

Jorge Rodrigues  FAVORÁVEL 

Magno Zanellato  FAVORÁVEL 

Paulo Balansin  FAVORÁVEL 

Pietro Arnaud  FAVORÁVEL 

Ricardo Zampieri  FAVORÁVEL 

Rogerio Mioduski  FAVORÁVEL 

Roseli Mendes  FAVORÁVEL 

Rudolf Polaco  FAVORÁVEL 

Sebastião Mainardes  FAVORÁVEL 

Vinicius Camargo  FAVORÁVEL 

Walter José  FAVORÁVEL 

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 VOTOS - APROVADO 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 427/17 - Altera a Lei nº 12.983/2017, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                          COSPTTMUA    - Favorável 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

PROJETO DE LEI Nº 439/17 - Institui no âmbito do Município de Ponta Grossa, o "Dia do Servente Escolar 

e do Zelador". 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 



                                                   
                                                     

 

                          CECE    - Favorável 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR 

PROJETO DE LEI Nº 446/17 - Denomina de José Osni Pigato a Rua nº 15 do Loteamento Residencial Monte 

Hermon, Bairro Cará-Cará. 

  

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

                          COSPTTMUA    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

PROJETO ARQUIVADO 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

 

PARECER 

 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER, manifestando-se contrariamente ao Projeto de Lei nº 363/17, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone 

Júnior, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Institucional da Patrulha do Sossego Comunitário 

e dá outras providências. 

APROVADO 

MOÇÕES 

 

DO VEREADOR DIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 25/18 - Dirigida à Senhora ANA PAULA ALMEIDA ROCHA OHATA, 

Coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 



                                                   
                                                     

 

MOÇÃO DE APELO Nº 26/18 – Dirigida ao Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná Carlos Alberto 

Richa, para liberação de recursos para a Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Ponta Grossa, destinado 

a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).  

APROVADAS  

INDICAÇÕES 

 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 362/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o cascalhamento e patrolamento na estrada que dá acesso ao 

Povoado São Jorge. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 363/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a limpeza do terreno situado na Rua Praia de Barra Velha, esquina 

com a Rua Guarujá, Bairro Dom Bosco. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 364/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a limpeza da ciclovia junto a Avenida General Aldo Bonde, Bairro 

Santa Terezinha. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 365/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Alberto de Oliveira, no 

trecho compreendido entre as Ruas Araújo de Porto Alegre e José Clemente Pereira, Bairro Nova Rússia. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 366/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Elias, em toda a sua 

extensão, Bairro Cará-Cará. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 367/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a construção de uma lombada na Rua João Buss, localizada 



                                                   
                                                     

 

próximo à Praça Augusto Mathias Pinheiro, entre as Ruas Ludovico Szesz e Professor Roberto Karel Bovles, 

Parque do Café. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 368/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a colocação de corrimão nos acessos de entrada da Escola 

Municipal Professor Jorge Dechandt, Parque do Café. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 369/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a sinalização horizontal e vertical das ruas pavimentadas do Bairro 

Parque do Café. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 370/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a realização do Projeto Escola na Escola Municipal Professor Jorge 

Dechandt, Parque do Café. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 371/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a construção de uma faixa elevada próximo à Escola Municipal 

Professor Jorge Dechandt, localizada na Rua Antônio Balzer, Parque do Café. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 372/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a reforma das calçadas da Escola Municipal Professor Jorge 

Dechandt, Parque do Café. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 373/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a readequação da academia ao ar livre, localizada na Praça Augusto 

Mathias Pinheiro, Parque do Café. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 374/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado na 

Rua Bento Amaral, no trecho entre a Rua Enfermeiro Paulino e a Avenida Ana Rita. 

DO VEREADOR FLORENAL 



                                                   
                                                     

 

INDICAÇÃO Nº 375/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Santa Rita, no 

Núcleo Borsato. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 376/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a instalação de uma travessia elevada para pedestres em frente a 

Escola Municipal Dr. Carlos Ribeiro de Macedo, na Avenida Eusébio de Queirós, na Vila São Francisco. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 377/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado na 

Rua Helena Reine Cardoso, em frente ao Colégio Estadual Pe. Arnaldo Jansen e ao longo de seu trecho. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 378/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a instalação de uma travessia elevada para pedestres na Rua 

Siqueira Campos em frente à Escola Dr. Fulton Vitel Borges de Macedo, Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 379/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a instalação de um campo de futebol society em um parquinho, na 

Vila Francelina. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 380/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a instalação de uma academia ao ar livre na Vila Francelina. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 381/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a autuação/notificação da Empresa RUMO, para que realize a 

roçada/limpeza do terreno localizado às margens da Rua Rio Cavernoso, Rio Verde. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 382/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a autuação/notificação da Empresa RUMO, para que realize a 

limpeza do terreno localizado às margens da Rua Valério Ronchi, próximo ao Condomínio Le Village Pitangui, 

Uvaranas. 



                                                   
                                                     

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 383/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a instalação de uma travessia elevada para pedestres na Rua Valério 

Ronchi, próximo ao acesso ao Condomínio Le Village Pitangui, Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 384/18 – 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 Rua 

Valério Ronchi, Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 385/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de recapeamento asfáltico em toda a 

extensão da Rua Valério Ronchi, Uvaranas. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 386/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos na Rua Francisco Rizental, 

Parque Nossa Senhora das Graças. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 387/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Astorga, nas proximidades 

do nº 314, Vila Santo Antonio. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 388/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando com urgência os serviços de reparos em boca de lobo situado na 

Rua Santos Dumont, frente ao nº 249, Centro. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 389/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de roçada em terreno da prefeitura, 

localizado na Rua José Lins do Rego, próximo a Escola Municipal Engenheiro Cyro Martins, Chapada.  

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 



                                                   
                                                     

 

INDICAÇÃO Nº 390/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a aplicação de pavimentação asfáltica nas ruas ao entorno do CMEI 

Nassima Sallum, situado na Rua Pimenteira, Bairro Jardim Castanheiras. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 391/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a colocação de placa indicativa com o nome da Rua Estanislau 

Schastai Kossemba (prolongamento da Rua Cajarana), Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 392/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa-buraco na Rua José do Patrocínio, 

no trecho compreendido entre as Ruas Silva Jardim e Dr. Paula Xavier, Centro. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 393/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa-buraco na Rua Jacob Holzmann, na 

altura do nº 403, Centro. 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 06 de março de 2.018. 

 

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA 

                          Presidente                                                               1º Secretário 

 

 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR RICARDO ZAMBIERI: parabeniza a todas as mulheres pelo seu dia amanhã. 

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

ATA DA OCTAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO. (XVII LEGISLATURA) 

          Aos sete dias do mês de março 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 os Vereadores José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Vice 

Presidente e Roseli A. Mendes - Professora Rose - Terceira Secretária, com a ausência justificada do Vereador 

Daniel Milla, presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Domingos B. Menezes 

Jr. - Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de 

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


                                                   
                                                     

 

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, suspendendo a presente sessão 

em seguida, para a entrega de Moções de Aplauso propostas pelos Vereadores Celso Cieslak e Divo. Nesta 

oportunidade, o Vereador Celso Cieslak procedeu a entrega de Moções de Aplauso aos representantes do 4º 

Distrito Policial de Ponta Grossa, nas pessoas do Delegado Dr. Flávio Zanin, Escrivã Regina Kosloski, Ubirajara 

e Mirian. O Vereador Divo também nesta oportunidade entregou Moção de Aplauso à Patrícia (CAPS I); 

Elenices (CAPS II)  Eliane (CAPS INFANTIL) e Ana Paula (Diretora), ocasião em que utilizou da Tribuna Ana 

Paula, representando a Saúde Mental, com aprovação dos demais pares. Ainda com a sessão suspensa, o 

Vereador Jorge da Farmácia cumprimentou pelas presenças de assessores do Deputado Estadual Marcio Pauliki, 

acompanhado dos assessores Ligia, Ariane, Chefe de Gabinete em Ponta Grossa, Paulo, assessor direto, 

representando o mesmo que não pode comparecer por motivo de compromissos com o Governador do Estado, 

destacando sua intervenção com vistas a implantação dos serviços do Grupo SOE (Serviço de Operações 

Especiais) em nossa cidade. Convidou o Chefe do Grupo SOE (Grupo de Operações Especiais da Secretaria de 

Segurança Pública Administrativa de Penitenciária) Aladson Roberto da Silva para se manifestar apresentando 

o grupo para Ponta Grossa.  Também utilizou da Tribuna, representando o Diretor Cartacho, Bruno José, do 

Presídio Hildebrando de Souza. O Senhor presidente agradeceu a presença de todos e reabrindo a presente sessão 

informou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR GERALDO STOCCO: Comentou sobre a 

segurança do Município, informando haver apresentado, no ano passado, Moção de Sugestão Legislativa ao 

Senhor Prefeito Municipal, no sentido de que atrelasse a segurança dos postos de saúde e das escolas públicas 

com a Guarda Municipal não recebendo resposta da mesma, motivo de estar reenviando essa providência. 

Relatou sua visita semana passada no Núcleo Bortolo Borsato, o qual sofreu ações de vandalismo e roubo 

novamente, considerando atitude simples que não custa caro ao Município e que a longo prazo trará economia 

aos cofres, tendo em vista a proteção do patrimônio público. Esteve visitando a Senhora Joana Johnson, 

batalhadora que luta contra doença grave, porém é ativista da causa animal, adiantando que estará em contado 

com universidades da região que possuem cursos ligados aos animais para trabalharem em conjunto, visando 

atender aos animais de rua. Agradeceu pelos atendimentos prestados pela Secretaria de Obras em Itaiacoca. 

VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR: Iniciou comentando dos motivos de haver retirado da Ordem do Dia 

o Projeto de Lei nº 404/17, que autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno no Distrito Industrial à BUTURI 

LOG S.A., e dá outras providências, onde tentará contato com o Secretário de Indústria e Comércio Paulo 

Carbonar, para elucidar as dúvidas que encontrou na tramitação da matéria, a fim de verificar a possibilidade da 

sua reapresentação, ou promover a mudança do atual projeto. Registrou alerta aos demais pares, quanto a 

situações que vem acontecendo na Secretaria de Obras do Município, onde está coletando informações, havendo 

a necessidade de analisar com cautela, em vista de que comprometem a Administração Pública. Levantou semana 

passada com o Vereador Celso Cieslak, situações de diretores que exercem cargos comissionados, que abusam 

de seu poder com funcionários de carreira, retirando-os de sua função, sem que ocorram processos 

administrativos comprovando ilegalidade. Estará levantando essa informação, citando casos de servidores que 

excedem a realização de horas extras, sem cumprir com sua carga horária. Esteve ainda, com o Vereador Celso 

na CBN, expondo a situação do lixo, onde cobraram do Secretário respostas a respeito dos motivos de haver 

indeferido seus pedidos, onde procuraram trazer tecnologia e preço que realmente a população possa pagar e não 

valores exorbitantes que podem ser praticados com a renovação do contrato para a exploração de tais  serviços 

na cidade. VEREADORA PROFESSORA ROSE: Para fazer referências à passagem do dia oito de março, onde 

se comemora o Dia Internacional da Mulher, rendendo sua homenagem como representante feminina neste Poder 

Legislativo. Destacou o trabalho da Vice-Prefeita Elizabeth Schmitt que a muito tempo conquista seu espaço e 

representa todas pela sua postura séria e competente frente à Prefeitura e Fundação Municipal de Turismo. 

Parabenizou as Chefes de Gabinete, assessoras e demais funcionárias da Câmara Municipal de Ponta Grossa, 

assim também a todas as mulheres pontagrossenses pelo seu dia. Utilizaram de aparte os Vereadores Valtão, 

externando seus parabéns a todas as mulheres, recordando da sanção da Lei Maria da Penha a nível de Município, 



                                                   
                                                     

 

onde ficou reconhecida a violência doméstica, sendo preciso a nação ter passado por um vexame para que se 

acordassem nesse sentido. Relatou ser autor da lei que dispõe sobre a Semana da Mulher, deixando seu abraço 

fraterno a todas as mulheres da cidade, do estado e do país. Florenal, ainda em aparte, evidenciando que a mulher 

está ocupando espaço cada dia maior na sociedade, na política e no trabalho, dizendo de empresas que somente 

contratam mulheres. Citou pesquisas que o trabalho no campo também tem sido dado preferência às mulheres. 

Dentro das famílias, já tomam conta, dominam, cuidando dos filhos e das empresas, nada mais justo que 

merecerem ser homenageadas. Professora Rose encerrou lendo trecho de Cora Coralina, do poema Oferta de 

Aninha. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Parabenizou pela passagem do Dia Internacional das 

Mulheres, que se comemora no dia 08 de março. Comentou em relação a falta de comunicação que existe entre 

parlamentares da base do governo com este, citando especificamente o Projeto de Lei tramitado nesta Casa, que 

se transformou na Lei nº 12.597, a qual dispõe sobre a regulamentação do transporte escolar na cidade, 

lembrando haver sido vetado pelo Senhor Prefeito Municipal na questão da contribuição sindical, onde tem 

condicionado aos donos de vans, esse critério para poder ter sua licença, além de uma série de exigências, onde 

concorda, pois estão sendo cuidado de vidas. Citou o Art. 2º § 1º, o qual diz que para retirar a licença na AMTT, 

o dono de van precisa apresentar certidão de quitação de contribuição sindical emitido junto a classe sindical da 

categoria. Fica claro que existe laço fraterno, unindo o sindicato ao Poder Executivo, porque consultou a lei e 

nada pode fazer com que este dispositivo esteja inserido, a não ser por concordância do Legislativo, sindicato e 

Executivo. Assim, informou que quando o veto vier a apreciação, irão derrubá-lo e os donos de vans terão suas 

licenças independentemente de estarem ou não em dia com a contribuição sindical, sendo esse um problema do 

sindicato com seus sindicalizados. Cedeu aparte ao Vereador Rudolf Polaco, para dizer que acredita ser meritório 

a referida lei da qual é um dos proponentes, entendendo que a classe dos transportadores escolares não podem 

ficar atrelados a essa contribuição sindical, solicitando aos demais pares que derrubem o veto do Senhor Prefeito, 

quando vier à esta Casa. Outro assunto, retomando a palavra, o orador agradeceu aos demais pares pela ajuda na 

questão dos conselhos municipais, porém após houveram reuniões e lobs em secretarias, sabendo de vereador 

que está preparado para entrar com matéria revogando tudo o que trabalhou para ser aprovado nesta Casa, 

informou haver protocolou no Departamento do Processo Legislativo projeto propondo a revogação da mesma, 

onde conversará com todos os conselhos, para encontrar um denominador comum. VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO: Relatou sobre sua reunião que participou na Capital do Estado do Paraná, na Secretaria 

de Segurança Pública e Assembléia Legislativa, destacando o atendimento dos vereadores, onde visitou também 

a Câmara Municipal. Lamentou o orçamento do Paraná para o ano de 2.019, o qual irá prever reajuste zero para 

servidores, relatando ainda que mil e seiscentos coletes balísticos estão guardados, além do corte do pagamento 

de auxílio invalidez. Lamentou por essas informações, dizendo que o policial, mesmo diante dessas situações, 

não deixa de prestar seu atendimento. Rebateu colocações que ouviu de que mil e seiscentos coletes não resolvem 

em nada a situação. Outro assunto, para comunicar haver protocolado cerca de quarenta moções nesta Casa, 

parabenizando as mulheres, lembrando que propôs e foi instalado no Município a criação de uma viatura para 

atuar em prol da Lei Maria da Penha. Assim, protocolou mais de quarenta moções parabenizando a Vereadora 

Professora Rose, com a mesma, estendeu a todas as servidoras desta Casa e do Poder Executivo, assim também 

a Vice-Prefeita Municipal, ainda, pastoras e irmãs dos Colégios Sagrada Família e Santana. Parabenizou a todas 

as mulheres, com toda a graça. Cedeu aparte ao Vereador Sgt. Guiarone Júnior, concordando com o mesmo, 

quanto a dura realidade do governo que não repassa nem a data base, denso essa direito de todos os policiais 

militares, civis e professores, considerando uma vergonha a situação dos coletes, para distribuir após a cidade 

virar um caos. Relatou ontem mais uma intervenção da Polícia Ambiental que foi realizar uma abordagem e a 

pessoa tomou atitude fora do normal e acabando entrando em óbito, mas o profissionalismo da Polícia Militar 

não se discute que reagiu dentro da legalidade após o indivíduo haver apontado uma arma. VEREADOR JORGE 

DA FARMÁCIA: Para comentar a respeito da assinatura junto com Bertaloni, três médicos para o IML em nossa 

cidade, através de intervenção do Deputado Estadual Marcio Pauliki. Deseja conversar com o Secretário Ricardo 

Linhares, quanto a necessidade do credenciamento de fisioterapia, sendo três clínicas que atendem Ponta Grossa, 

onde pessoas necessitadas tem procurado seu gabinete, dizendo que não está sendo realizado o agendamento das 



                                                   
                                                     

 

secções de fisioterapia. Nesse sentido solicitou à Ricardo Linhares que assine logo esse credenciamento às 

empresas de fisioterapia que atendem a população. Comentou reportagem do Jornal da Manhã, que prefeitura 

pode perder recursos da ordem de quatro milhões e duzentos mil reais a ser aplicado no Distrito Industrial, 

lembrando que esteve com o Vereador Sebastião Mainardes Junior na Assembléia Legislativa, ocasião em que 

ouviram do Deputado Plauto Miró Guimarães, a respeito de projeto para abrir uma estrada, ligando o contorno 

leste até o Parque industrial e essa verba está disponível para a Prefeitura Municipal, porém infelizmente pode 

se perder esse recurso a fundo perdido, devido a ausência de projeto. Nesse sentido, solicitou providências 

através de ações do Senhor Prefeito Marcelo Rangel. Cedeu aparte ao Vereador Mingo Menezes, ressaltando o 

empenho do Deputado Plauto e Vereador Mainares, para viabilizar esse projeto, dizendo que existe a intenção e 

trecho adequado a anos, onde o recurso já está na conta. Agradeceu ao Vereador Jorge, tranqüilizando-o, pois o 

Senhor Prefeito Municipal afirmou haver assinado essa ART, garantindo a verba. Retornando, o Vereador Jorge 

rebateu dizendo que o projeto em questão não está pronto. Florenal, também em aparte, destacou os trabalhos 

dos Deputados Plauto e Pauliki em prol de Ponta Grossa, independentemente de questões políticas ou partidárias. 

Relatou a sua visita no Distrito Industrial em reunião com empresários onde estão aguardando muito essa obra 

e benfeitoria, pois empresas precisam de laudo para vender seus produtos, citando o cancelamento de contratos 

devido a ausência de asfalto para transporte naquela região. Finalizando, Jorge da Farmácia citou informações 

de Plauto Miró, cobrando em prol do Colégio do Cará-Cará, cujas obras estão paralisadas, onde esse correu para 

que venha a ser renovado o convenio a fim de dar andamento nas mesmas. O Vereador Florenal propôs e foi 

acatado por todos os Senhores Vereadores um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do cidadão 

Pedro Borsato. Encerrada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA -  EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 218/17 (Vereador Rudolf Polaco), dispõe sobre a instalação de 

equipamentos e brinquedos adaptados para crianças com deficiência e/ou mobilidade reduzida em praças, 

parques, clubes, escolas centros e educação infantil, espaços de lazer e diversão abertos ao público  em geral: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 309/17 (Vereador Jorge da Farmácia),dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgação das despesas com locação de imóveis particulares pela Administração Pública Municipal: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 323/17 (Vereador Eduardo Kalinoski), obriga o Poder Público Municipal 

de Ponta Grossa a cobrar proprietários e/ou condutores de veículos e de responsáveis por práticas de vandalismo 

que causarem danos materiais ao patrimônio público: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso 

Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Sgt. 

Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e 

Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Daniel 

Milla e George Luiz de Oliveira, o qual se encontrava fora do recinto do Plenário no momento da votação 

prestando atendimento parlamentar, ocasião em que requereu ao Plenário e foi aprovada a sua justificativa. 

PROJETO DE LEI Nº 364/17 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), promove alterações na Lei nº 8.761, de 

02/02/2007, conforme especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por quinze dias, a pedido do Vereador Sgt. 

Guiarone Júnior. PROJETO DE LEI Nº 387/17 (Vereador Dr. Magno), institui a Campanha Educativa de 

Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), no âmbito do Município de Ponta Grossa: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 398/17 (Vereador Celso Cieslak), institui o "Dia do Artista de Rua", no 

âmbito do Município de Ponta Grossa: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 422/17 (Poder Executivo), altera a 

Lei Municipal nº 12.642, de 10/10/2016, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

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

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

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

justificada da votação do Vereador Daniel Milla. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 427/17 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 12.983/2017, conforme especifica: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 

439/17 (Vereadora Professora Rose), institui no âmbito do Município de Ponta Grossa, o "Dia do Servente 



                                                   
                                                     

 

 

Escolar e do Zelador": APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 446/17 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), denomina 

de José Osni Pigato a Rua nº 15 do Loteamento Residencial Monte Hermon, Bairro Cará-Cará: APROVADO, 

nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, 

manifestando-se contrariamente ao Projeto de Lei nº 363/17, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior, que 

autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Institucional da Patrulha do Sossego Comunitária e dá outras 

providências: MANTIDO, com votos favoráveis dos Vereadores Mingo Menezes, Geraldo Stocco, Forenal, Dr. 

Zeca, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião 

Mainardes Júnior, Vinícius Camargo, Walter José de Souza - Valtão e George Luiz de Oliveira. Votaram 

contrariamente ao parecer os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno,Felipe 

Passos, Sgt. Guiarone Júnior, Jorge da Farmácia, Dr. Magno e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Daniel Milla. AINDA EM DISCUSSÃO ÚNICA, foram APROVADAS: 

Moções nºs 25/18, do Vereador Divo; 26/18, do Vereador Felipe Passos e Indicações nºs 362, 363, 364/18, do 

Vereador Jorge da Farmácia; 365, 366/18, da Vereadora Professora Rose; 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/18, 

do Vereador Eduardo Kalinoski; 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 

389/18, do Vereador Florenal; 390, 391, 392, 393/18, da Vereadora Professora Rose. Concluída a votação da 

Ordem do Dia foi aberto espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR RICARDO ZAMPIERI, Para 

fazer referências à passagem do Dia Internacional da Mulher, oito de março, parabenizando a atuação da 

Vereadora Professora Rose e a todas as servidoras desta Casa e Leis, estagiárias, as que lhe acompanham no dia 

a dia, assim também as que trabalham no Poder Público Municipal e todas da nossa cidade. Refletiu às conquistas 

que devem brigar em prol das mulheres, citando reportagem do portal UOL destacando que as mulheres 

trabalham cada vez mais e recebem menos. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou 

a presente sessão, convocando outra para o dia doze do mês em curso, no horário regimental, cuja pauta da 

Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores, além de estar publicada no Diário Oficial do 

Município. 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 cinco de março 

de dois mil e dezoito. 

_____________________SECRETÁRIO   ________________PRESIDENTE 

 


