ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Fabíola Gonçalves
INICIO DA SESSÃO: 14:10
TERMINO DA SESSÃO: 15:50
PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Comunidade
ENTRADA
SAÍDA
VEREADOR NO PLENÁRIO
CELSO CIESLAK
14:10
15:49
DANIEL MILLA
14:07
15:50
DIVO
14:10
15:50
MINGO
14:07
15:50
EDUARDO KALINOSKI
14:12
15:50
PASTOR EZEQUIEL
Ausência Justificada
15:50
FELIPE PASSOS
14:10
15:50
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
14:10
15:50
GERALDO STOCCO
14:10/ Ausência Justificada
15:50
SARGENTO GUIARONE
13:59
15:39
FLORENAL
14:04
15:50
JORGE DA FARMÁCIA
14:09
15:50
DR. ZECA
14:16
15:50
15:50
DR. MAGNO
14:09/Ausência justifica
MAURICIO SILVA
14:15
15:36
PAULO BALANSIN
14:10
15:50
PIETRO ARNAUD
14:09
15:35
RICARDO ZAMPIERE
14:02
15:45
PROFESSORA ROSE
Antes de 13:56
15:50
RUDOLF POLACO
14:07
15::37
SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
14:09
15:48
VINÍCIUS CAMARGO
14:07
15:50
VALTÃO
14:15
15:33
COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:
Pietro: Após cumprimentar a todos, elogia a atuação da vigilância sanitária, que está fazendo abordagens nas
saídas da cidade, comenta que no dia de hoje estavam em frente a Louis Dreyfus, no qual a atuação deles foi
filmada e postada na internet, fazendo com que sofressem ameaças. Comenta ainda que há regras para se
trabalhar como ambulante e á dificuldades para adquirir toda a documentação. Nesse caso citado pelo vereador
ele ainda acrescenta que os vigilantes tiveram que ir acompanhados pela Guarda Municipal. O vereador Daniel
Milla, pede uma parte no qual ele utiliza para cobrar maior fiscalização por parte da vigilância para esses
empresários que não possuem nenhum registro e nada fazem para legalizar. Voltando a fala para o vereador
Pietro, ele considera que a vigilância deveria ser uma autarquia. Para finalizar comenta sobre os moradores de
condomínios minha casa minha vida, que suas dividas vem sendo executadas, sendo que elas haviam sido
perdoadas no governo do Wosgrau.
George: A fala do vereador volta-se a projetos que irão a votação como o das ciclovias que veem em segunda
discussão e também ele pretende falar do projeto o qual fala sobre a proibição de bares perto de universidades.
Informa que na data de ontem o conselho do transporte se reuniu as pressas como ele diz para decidir sobre o
aumento da passagem, e se coloca da forma que nesse momento ninguém é a favor, ou que o aumento seja
somente da inflação. Comenta com todos que saiu em um jornal uma matéria sobre a empresa, na qual ela tenta

desconfigurar a CPI, mas o vereador, portanto lembra que as “coisas” serão diferentes, acrescenta ainda que
devem ser convencidos de que o aumento deve ser de 17,5%. O vereador ainda relembra que a alguns anos atrás
o aumento da passagem do transporte coletivo era votado no plenário, comunica que enviou ao prefeito um
documento pedindo para que ele não autorizasse o aumento da passagem até ser finalizada a CPI do transporte.
Dr Magno: o vereador por sua vez faz seus agradecimentos a sua família, além de agradecer ao Pastor Ezequiel
que é um defensor da família. Comenta ainda sobre a fala do vereador Felipe Passos na sessão anterior, na qual
ele falou sobre as dificuldades que os deficientes têm para sua locomoção, desta forma o vereador fala que devem
legislar para todos, informa que ele também tem dificuldades, mas que no caso é com alimentação, tendo ele
celíaco. Assim ele pede para que seja debatido esses assuntos.
Jorge: Parabeniza a cidade pelo 7º lugar em saneamento básico. Volta sua fala a limpeza de áreas próximas

a linhas férreas, esses que deveriam ser limpados pela empresa Rumo, mas que conforme ele diz não
está acontecendo, ainda elogia o secretário Márcio Ferreira pela atuação e espera que não seja “fogo de
palha”. Comenta ainda com os vereadores do dever de fiscalizar nos bairros, e assim adentra ao assunto
de falar de seu bairro Cará- Cará e Santa Maria, que nos dias que chove, a água entra nas casas. O
vereador finaliza sua fala parabenizando o secretario Paulo que aplicou uma multa para a empresa Rumo e a
imprensa por mostrar o que realmente acontece na cidade.
Rudolf: o vereador comenta de sua conversa com o reitor da UTFPR e com o secretário de educação, na qual
trataram sobre a escola que fica ao fundo da UTFPR, essa que atende aos alunos do Los Angeles, questionando
onde irá ser instalada essa escola, com a vinda de novos cursos para o Campus. O vereador ainda fala de uma
visita no Hospital da Criança, na qual pode notar a dedicação dos funcionários, principalmente na atenção a UTI
pediátrica e assim pede que se busque maior auxilio para o hospital.
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
ORDEM DO DIA: 22/02/2017
_______
SESSÃO ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
PROJETO DE LEI Nº 266/16 – Dispõe sobre a criação do Sistema de Ciclofaixas ou Faixas
Compartilhadas, no âmbito do Município de Ponta Grossa.
George: eu assumi um compromisso com todos os vereadores, que iria pedir vistas ao projeto. Hoje
tivemos uma reunião com os representantes dos ciclitas. Pede vistas a 10 dias

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
PROJETO DE LEI Nº 297/16 – Estabelece a obrigatoriedade da cessão de espaço e acesso para
manutenção e eventual instalação de repetidoras de sinais de rádio de interesse do Sistema de
Segurança Pública de Ponta Grossa e dá outras providências.
VOTAÇÃO
CELSO CIESLAK
DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI
PASTOR EZEQUIEL

PRIMEIRA
F
F
F
F
F
Aj

SEGUNDA

FELIPE PASSOS
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO
SARGENTO GUIARONE
FLORENAL
JORGE DA FARMÁCIA
DR. ZECA
DR. MAGNO
MAURICIO SILVA
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

F
F
Aj
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DOS VEREADORES IZAIAS SALUSTIANO, PASTOR EZEQUIEL E WALTER JOSÉ DE SOUZA VALTÃO
PROJETO DE LEI Nº 267/15 – Promove alteração na Lei nº 4.712, de 27/04/1992 – Código de
Posturas do Município de Ponta Grossa, conforme especifica.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade
CFOF - Favorável
COSPTTMUA - Favorável
CAPICTMA - Favorável
George: O vereador se coloca contra o projeto, informando de que fez pesquisa em diferentes
localidades e não há nenhum projeto parecido, considera assim que este projeto é inconstitucional.
Ainda volta sua fala ao livre arbítrio das pessoas, considerando que ninguém vai forcado em nenhum
lugar. Ainda lamenta por não estar presente o Pastor Ezequiel, então exemplifica diversas situações
nessas, quais os estabelecimentos já estão no local a tempo e são para atender toda a população.
Valtão: O vereador faz pedido de vistas de 1 dia.
Aprovado o pedido de vistas.
DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
PROJETO DE LEI Nº 18/16 – Dispõe sobre o descarte dos filtros de cigarro e demais componentes
de qualquer produto fumígeno derivado ou não do tabaco, e dá outras providências.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral
CFOF - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

COSPTTMUA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
VOTAÇÃO
CELSO CIESLAK
DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI
PASTOR EZEQUIEL
FELIPE PASSOS
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO
SARGENTO GUIARONE
FLORENAL
JORGE DA FARMÁCIA
DR. ZECA
DR. MAGNO
MAURICIO SILVA
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

PRIMEIRA
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Ausência justificada
Favorável
Favorável
Ausência Justificada
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Ausência Justificada
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável

SEGUNDA

Favorável
Favorável
Favorável

EM DISCUSSÃO ÚNICA
INDICAÇÕES
DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
INDICAÇÃO Nº 150/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes, providências objetivando patrolamento e cascalhamento na Rua Coronel Fernando
Prestes Albuquerque, entre a Avenida Monteiro Lobato e a Rua Antônio Rodrigues Teixeira Júnior –
Jardim Carvalho.
DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
INDICAÇÃO Nº 151/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de areia na pracinha do
Senhor Bom Jesus, no Bairro de Uvaranas, bem como a recolocação de alguns brinquedos (balança
e escorregador) que foram retirados para manutenção.
DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
INDICAÇÃO Nº 152/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando o nivelamento no calçamento em todo o

entorno da pracinha do Senhor Bom Jesus, no Bairro de Uvaranas, bem como a adequação da
calçada, possibilitando a acessibilidade das pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida.
DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
INDICAÇÃO Nº 153/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de sistema de galerias para o
escoamento de águas pluviais na Rua Coronel Fernando Prestes Albuquerque, entre a Avenida
Monteiro Lobato e a Rua Antônio Rodrigues Teixeira Júnior – Jardim Carvalho.
DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
INDICAÇÃO Nº 154/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a extensão da rede de iluminação
pública na Rua Coronel Fernando Prestes Albuquerque, entre a Avenida Monteiro Lobato e a Rua
Antônio Rodrigues Teixeira Júnior – Jardim Carvalho.
DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
INDICAÇÃO Nº 155/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando realizar reparos na ponte de madeira que
dá acesso a localidade de Conceição à localidade de Carazinho, no Distrito de Itaiacoca.
DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
INDICAÇÃO Nº 156/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a realização de reparos na ponte de
madeira da localidade de Mato Queimado, no Distrito de Itaiacoca.

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
INDICAÇÃO Nº 157/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a realização de limpeza das praças
localizadas no Jardim Primor e no Núcleo David Federmann, no Bairro de Uvaranas.
DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
INDICAÇÃO Nº 158/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando realizar o patrolamento e cascalhamento
em todas as ruas do Distrito de Piriquitos, bem como na estrada de acesso ao Mosteiro da
Ressurreição (convento dos Monges Beneditinos).
DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA

INDICAÇÃO Nº 159/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando realizar melhorias na estrada municipal que
dá acesso à Cachoeira da Mariquinha, localizada na altura do Km 18,6 da PR 513, neste Município.
DO VEREADOR VALTÃO
INDICAÇÃO Nº 160/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a verificação das bocas de lobo e de um
afundamento na Rua Julio de Castilho, nas proximidades do nº 82 – Centro (entre as Ruas 19 de
Dezembro e Tenente Pinto Duarte).
DO VEREADOR VALTÃO
INDICAÇÃO Nº 161/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento nas Ruas
Nova Fátima e Nova Esperança, Jardim Maracanã.
DO VEREADOR VALTÃO
INDICAÇÃO Nº 162/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento das Ruas
Alto Paraná, Borrazópolis e Quaresmeira, localizadas no Contorno.
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
INDICAÇÃO Nº 163/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de semáforos no cruzamento
da Rua Bento Ribeiro com a Rua Apucarana, no Bairro Nova Rússia.
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
INDICAÇÃO Nº 164/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando efetuar os serviços de patrolamento,
cascalhamento e compactação de solo na Rua Batista Lacerda, esquina com a Rua Bady Miguel
Esperidião, Bairro Boa Vista.
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
INDICAÇÃO Nº 165/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a construção de academia ao ar livre na
esquina da Rua Santa Lúcia com a Rua Santa Mônica, Bairro Cará-Cará.
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
INDICAÇÃO Nº 166/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a construção de playground para crianças
na esquina das Ruas santa Lúcia com Santa Mônica, Bairro Cará-Cará.

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
INDICAÇÃO Nº 167/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a execução de melhorias no cruzamento
das Ruas João Batista França e Silva, Coronel Alcebíades de Miranda e Amanda Cunha Souza,
Bairro Boa Vista.
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
INDICAÇÃO Nº 168/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a implantação de cobertura no ponto de
ônibus situado na Rua João Schaia, esquina com a Rua Jamil Mussi, Bairro Jardim Carvalho, sentido
centro/bairro.
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
INDICAÇÃO Nº 169/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a implantação de cobertura no ponto de
ônibus situado na Avenida Ernani Batista Rosas, esquina com a Rua João Schaia, Bairro Jardim
Carvalho, sentido bairro/centro.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 170/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a mudança de local do ponto de ônibus
localizado na Rua Ricardo Wagner, em frente ao Colégio José Elias da Rocha, para a quadra abaixo.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 171/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de um redutor de velocidade
na Rua Ricardo Wagner, em frente ao Colégio Estadual José Elias da Rocha.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 172/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a implantação de um ônibus intermediário
no período da manhã, entre as 9:00 h e as 11:00 h na linha da Vila Liane.

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 173/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de faixa elevada para
pedestres na Avenida Anita Garibaldi, nº 2167, esquina com a Rua Vereador Raul Beraldi, Bairro
Órfãs.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE

INDICAÇÃO Nº 174/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a mudança de local do ponto de ônibus
localizado na Avenida Anita Garibaldi, nº 2209, esquina com a Rua Vereador Raul Beraldi, Bairro
Órfãs, para a quadra abaixo.
DO VEREADOR DIVO
INDICAÇÃO Nº 175/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando o desentupimento da galeria que fica entre
as Ruas Atílio Gardinal e Orlando Hennenberg, na Vila Margarida, Bairro Órfãs.
DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO
INDICAÇÃO Nº 176/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza e recuperação da boca de lobo
na Rua Darcy Taques, no Núcleo Pitangui, Bairro Neves.
DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO
INDICAÇÃO Nº 177/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando o recapeamento asfáltico na Rua João
Jerônimo Simonetti, no Núcleo Pitangui.
DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO
INDICAÇÃO Nº 178/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando o recapeamento asfáltico nas Ruas João
Vinharski e Alda Herbert, no Núcleo Pitangui.
DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO e OUTROS
INDICAÇÃO Nº 179/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências que se tornem necessárias objetivando a abertura de
PROFIS, com vistas a oportunizar ao cidadão pontagrossense a regularização dos seus débitos de
maneira mais fácil e acessível
DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO e OUTROS
INDICAÇÃO Nº 180/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências que se tornem necessárias objetivando a alteração no
procedimento de cobrança do IPTU, quando questionada a metragem pelo contribuinte, para o fim de
que, nesta hipótese, a municipalidade permita ao contribuinte quitar o aludido imposto no montante
correspondente à metragem auferida no exercício anterior, reservando-se ao Município, todavia, o
direito de, sobrevindo o indeferimento do questionamento do contribuinte, promover a cobrança da
respectiva diferença.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA

INDICAÇÃO Nº 181/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na
Rua Cel. Fabrício Vieira, na Vila Francelina.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 182/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua
Expedicionário Vicente Rodrigues do Prado, em frente ao nº 231, na Vila Quero Quero.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 183/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência a substituição da ponte de
madeira localizada na Rua Guilherme Scheifer, na Vila Francelina, Bairro de Uvaranas, por uma ponte
de concreto.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 184/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência a roçada no campo de
futebol, na Vila Francelina e a instalação de uma academia popular e um parque para crianças,
localizado na Rua Rodrigo Silva.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 185/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência a roçada no CRAS do Núcleo
Habitacional 31 de Março.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 186/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de redutor de velocidade
“lombada” na Rua Leopoldo Froes, nas proximidades dos nºs 795 e 805, no Bairro de Uvaranas.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 187/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de sinalização vertical e
horizontal e se possível a instalação de um semáforo no cruzamento entre as Ruas Washington Luiz
e Almirante Barroso, no Bairro Neves.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 188/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de roçada na Praça

João Miguel Maia e na Academia Popular que fica entre as Ruas Urucum e Sucuara, no Jardim
Conceição.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 189/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de redutores de velocidade ao
longo da Rua Elizeu da Silva, no Jardim Centenário.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 190/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a reforma da calçada, com colocação de
camada asfáltica e indicadores de distância em torno da Praça Bom Jesus, em Uvaranas.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 191/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de redutores de velocidade ao
longo da Rua Nicolau Florenzano entre a Vila Marumbi e Vila Berta, em Uvaranas.
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 192/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e
cascalhamento das Ruas Guilherme Scheiffer, Dr. Mario Jorge e João Holzmann, na Vila Francelina.
APROVADOS
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 21 de fevereiro de 2.017.
Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
Presidente

Ver. JORGE DA FARMÁCIA
1º Secretário

PEQUENO EXPEDIENTE
Jorge: Em seu comentário o vereador fala de seu partido PDT, e elogia a Deputado estadual Marcio Pauliki
pelo projeto em que proíbe fogos de artifícios no estado do Paraná. Acrescenta ainda que ele e o deputado tem
a coragem de criar esses projetos, lembra ainda de seu projeto da colocação de casinhas para cachorros e que
não se arrepende desse projeto.
Ricardo: O vereador em sua fala se mostra contrário ao projeto da proibição de bares perto de escolas,
universidades, etc, e ainda se solidariza contra o aumento da passagem, afirmando que é contra qualquer
aumento, encerra pedindo por debates em assuntos que venham a somar.
George: Seu comentário voltasse ao projeto do deputado Marcio Pauliki, citado pelo vereador Jorge, considera
assim que os fogos são somente no dia 31 de dezembro e em outras poucas datas, lembra ainda que o projeto
em questão é do município de Guarapuava, afirma ainda que discorda do projeto mas respeita quem concorda,
acrescenta que discutir ele é inútil e de que deve continuar como está, salientando que o vereador como diz que
é também um defensor dos animais, mas para isso irá arrecadar ração para eles.

Florenal: Informa que na data de ontem fez uma reunião em Uvaranas, com o intuito de cobrar atitude do
executivo, sendo o maior problema atualmente segundo o vereador é a segurança, referente a isso informaram
a ele que as viaturas estão na pintura, ele ainda enfatiza que o bairro não pode esperar por elas. Em sua fala
ainda comenta sobre bares perto de escolas, igrejas, etc, que se for seguido as normas técnicas não tem
problema, assim se mostrando contra o projeto e referente a fogos de artifícios se mostra igualmente contrário.
ATA OFICIAL DA SESSÃO DA CMPG – Disponível no site http://www.cmpg.pr.gov.br/
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO
DIA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. (XVII LEGISLATURA)
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa,
reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Sebastião Mainardes Júnior, secretariado pelos
Vereadores Jorge da Farmácia - Primeiro Secretário e João Florenal da Silva - Florenal - Segundo Secretário, coma
ausência justificada do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, fazendo também parte da Mesa Executiva os Vereadores José
Carlos S. Raad - Dr. Zeca - Vice-Presidente e Roseli A. Mendes - Professora Rose - Terceira Secretária, presentes os
Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fracaro, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Domingos B. Menezes - Mingo
Menezes, Eduardo Kalinoski, Felipe R. dos Passos - Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco Filho,
Guiarone de Paula Junior - Sargento Guiarone, Magno Zanellato - Dr. Magno, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro
Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, Rudolf E. Chrostensen - Rudolf Polaco, Vinícius de Camargo Wenceslau e Walter
José de Souza - Valtão. À hora regimental o Senhor Presidente abriu os trabalhos, colocando em discussão a Ata da sessão
anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida, pelo Vereador Primeiro Secretário,
a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL - Mensagem nº 27/07 (Projeto de Lei nº 36/17), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional
especial no valor de R$ 2.055.150,00, e dá outras providências. Of. nº 34/17-GP, encaminhando arquivo digitalizado (CD
ROM em apenso) contendo a Lei de Orçamento Anual - Exercício 2.017 com os respectivos anexos em sua forma
consolidada. Of. nº 36/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 04/17, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº
37/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 05/17, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 44/17-GP,
em atendimento ao Requerimento nº 11/17, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. DO VEREADOR PIETRO ARNAUD
- Projeto de Emenda à LOM nº 02/17, promove alterações na Lei Orgânica do Município. DO VEREADOR MAURÍCIO
SILVA - Projeto de Lei nº 33/17, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor CLAUDIO CESAR
ALVES DA COSTA. DO VEREADOR DANIEL MILLA - Projeto de Lei nº 34/17, concede o Título de cidadão Honorário
de Ponta Grossa ao Senhor MARCELO LUIS WOJCIECHOWSKI. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Projeto
de Lei nº 35/17, institui o Banco de Proposta Legislativa no Município de Ponta Grossa. DOS VEREADORES JORGE
DA FARMÁCIA E PROFESSORA ROSE - Projeto de Resolução nº 01/17, acrescenta o inciso III ao Art. 1º da Resolução
nº 291, de 19/05/1999, que dispõe sobre a homenagem póstuma sob a forma de denominação de próprios, vias e
logradouros públicos. DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 210/16, dando
ao art. 1º nova redação conforme especifica. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Moção de Aplauso nº 03/17, dirigida
ao atleta de MMA (Artes Marciais Mistas) Ranieri Zenidim Bueno, o Rani Rex, pela participação na 49ª edição do Aspera
Fight. Moção de Aplauso nº 04/17, dirigida ao atleta de MMA Paulo Zenedin Bueno, o Paulão, pela participação na 49ª
edição do Aspera Fight. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Requerimento, solicitando para que seja
justificada a sua ausência na presente sessão, considerando que estará em viagem tratando de assuntos parlamentares na
Assembléia Legislativa do Paraná - Curitiba/PR. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COORDENAÇÃO DE PROJETOS - Of. nº 19/17, encaminhando o Relatório
Detalhado do 3º Quadrimestre Anual de 2.016 da Secretaria Municipal de Saúde, o qual será apresentado em audiência
pública do dia 22 de fevereiro de 2.017. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - Comunicados nºs 226299, 226301, 226318, 001095/17, informando as
liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do FNDE, conforme especifica. O
Vereador Geraldo Stocco solicitou licença para se ausentar da presente sessão, considerando estar agendada reunião junto
ao Senhor Prefeito Municipal. Colocado seu pedido em aprovação, foi aprovado. Também solicitou licença para se ausentar
da presente sessão por quinze minutos, para cumprir compromisso agendado, o Vereador Dr. Magno, ocasião em que foi
aprovado o seu pedido de licença. Encerrada a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR
- VEREADOR PIETRO ARNAUD: Registrou elogios à Vigilância Sanitária Municipal, pelos trabalhos que vem

realizando nos últimos dias, com operação nas saídas e entradas de nossa cidade, abordando pessoas que comercializam
alimentos condicionados em marmitas, onde os fiscais foram gravados no exercício legal de seu dever, tendo sido postado
em redes sociais com inúmeros compartilhamentos, sofrendo ameaças, quanto a sua atuação. Lembrou da importância do
trabalho da Vigilância Sanitária perante a população, não restando dúvida que a mesma está para proteger a economicidade
psíquica do cidadão ao fazer esse tipo de abordagem, em detrimento àqueles que trabalham de acordo com a lei. Em aparte,
o Vereador Daniel Milla ressaltou ser uma situação desnecessária, pois quem trabalha nesse ramo sabe da importância que
existe na Vigilância Sanitária. Cobrou à mesma - onde desempenha com excelência seu papel, porém infelizmente citou
que existem inúmeros comerciantes irregulares, atuando em locais que essa não faz o desempenho legal de sua função.
Gostaria que começasse então a fiscalizar um pouco mais esses empresários que não cumprem nenhum tipo de legalidade
em seu funcionamento. Pietro propôs debate do Poder Executivo Municipal, entendendo que a Vigilância Sanitária deveria
ser adotada com uma autarquia, pois teria mais facilidade e competência ideal para a sua fiscalização. Outro assunto, para
comentar a respeito de pessoas que moram em residenciais construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida, que são
isentas de IPTU, conforme as condições estabelecidas em lei e vem sendo executadas pelo Poder Público Municipal, com
base no ano em que eram isentas, lembrando que durante a gestão do Prefeito Municipal Pedro Wosgrau Filho, foram
contempladas, com o perdão de seus débitos por duas vezes, pois não habitavam nesses residenciais. Registrou a
possibilidade de convidar o Procurador Geral do Município, Marcos Freitas para conversarem sobre esse assunto e saber
quais medidas que serão tomadas. Solicitou ao mesmo que entre em contato com sua pessoa ou com o Vereador Mingo
Menezes. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Comentou sobre a reunião do Conselho Municipal de
Transportes de nossa cidade, na Secretaria de Planejamento, para discutir a proposta de reajuste da tarifa do transporte
coletivo, onde esse sugeriu o valor de três reais e setenta centavos, diante um valor proposto de três reais e setenta e seis
centavos, demonstrando ter sintonia fina com os anseios da concessionária e com o que pensa o Senhor Prefeito Municipal
Marcelo Rangel, porém, citou que nenhum pensa conforme esta Casa de Leis, que independente de bandeira partidária ou
de oposição, não comunga a favor do referido aumento, ou ao menos que sejam condizentes com a inflação acumulada no
período. Citou que a CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, instalada nesta Casa deseja obter dados e números, rebatendo
declarações em jornal que essa é uma reedição de outra já realizada anteriormente, ocasião em que deseja rechaçar essa
afirmativa, considerando serem outros personagens e vereadores que estão à frente, sem querer desqualificar os que
participaram anteriormente. Deseja saber onde se encontra a diferença de aproximadamente onze por cento que a empresa
solicita a mais, considerando os índices inflacionários: 17,5%, precisa ser convencido disso. Afirmou que esta Casa tem
obrigação direta de se envolver com essa pauta. Endereçou documento recomendando ao Senhor Prefeito Municipal que
não permita aumento até que se findem os trabalhos da CPI instaurada nesta Casa, recentemente. Finalizou informando
haver protocolado ofício junto ao Ministério Público, na data de ontem, para que auxilie esta Casa de Leis nesse sentido:
os vereadores não permitirem, não tolerarem aumento em tarifa enquanto não se findarem os trabalhos da CPI.
VEREADOR DR. MAGNO: Prestou homenagem a duas pessoas: seu pai e mãe in memorian, por tudo que ensinaram em
vida. Motivos pelos quais se sente honrado em ser convidado pelo Vereador Pastor Ezequiel Bueno para compor bancada
que visa proteger a família, manifestando seu orgulho e satisfação fazer parte desse grupo para defender os interesses da
população desta cidade, acreditando que fará excelente trabalho pela comunidade. Referendou palavras ditas na última
sessão, pelo Vereador Felipe Passos, quando comentou aspectos relativos a necessidade de se dotar esta Casa de
acessibilidade, que não seria requinte, compartilhando esse ponto de vista. Relatou que é celíaco e também dependente de
atenção especial, principalmente ao freqüentar restaurantes. Assim, ressaltou a importância em se legislar, considerando
essas situações existentes na sociedade. Como político, estará se classificando com independência nesta Casa de Leis. Está
feliz por ter sido legitimamente eleito e a atividade política está sendo desafiadora, mas cativante. VEREADOR JORGE
DA FARMÁCIA: Parabenizou a cidade pela conquista do sétimo lugar em termos de saneamento básico perante as demais
do país, extensivo a Josane, Caco, Girardi, que atuam nessa área, os quais sempre estiveram prontos a atender quando
procurados. Registrou que a Casa está somando junto nesse progresso e rumo. Disse haver realizado filmagens através na
Visconde do Rio Branco com Aldo Vergani, mostrando a necessidade de limpeza do referido trecho para que a população
faça caminhada, estando o mesmo tomado pelo matagal, quando se diz que a empresa RUMO que deveria cuidar não
somente dos limites que abrangem a estrada de ferro, como do domínio da mesma, vinte e cinco metros adiante em ambos
os lados, porém considera ridículo constatar o matagal tomando conta de diversos pontos da cidade, proporcionando até
acidentes de trânsito. Deixou registrado que o Secretário Marcio Ferreira está tendo boa vontade, esperando que dê
continuidade, parabenizando-o pela sua atuação frente à Secretaria de Obras. Citou que a cidade está abandonada e que os
Senhores Vereadores devem fazer o seu papel que é fiscalizar: irem aos bairros, assim irá continuar cumprindo com sua
função. Parabenizou ao Secretário Paulo Barros, que sempre está ouvindo suas reivindicações, agindo rápido em haver
elaborado multa para a empresa RUMO, porém convidou aos Vereadores para verificarem a pouca vergonha, onde a

mesma autorizou limpeza somente o meio da linha da estrada de ferro. Também parabenizou ao Jornalista Afonso do Jornal
da Manhã pela maneira com que conduz as matérias, assim também a Rede Massa, RPC e demais segmentos de imprensa
que estão mostrando essas situações. VEREADOR RUDOLF POLACO: Para tecer seus comentários a respeito da UTFPR
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná, de renome nacional, com grande destaque nas qualificações de
profissionais, citando que a grande industrialização vivida pelo Município se deve também por essa qualificação
profissional. Registrou a existência da Escola Iolando Taques Fonseca nas imediações, a qual atende trezentos e vinte
alunos na região. Disse haver conversado com o Secretário Presidente da Comissão de Educação do Estado do Paraná, na
Assembléia Legislativa Hussein Bach e também com o Diretor do CEFET, Professor Antonio Xavier, a respeito dessa
eficiência da UTFPR, que conseguiu liberação para instalação de mais sete cursos pelo MEC, dentre eles, engenharia civil
e arquitetura. Colocou que hoje a única universidade estadual pública que realiza tais cursos é a UEPG que tem em média
oitenta a cem alunos por vaga. Esses cursos serão instalados na Escola Estadual Iolando Taques Fonseca que é antigo
depósito de material didático da prefeitura. Hoje pela manhã esteve presente também no Hospital da Criança, confessando
ser de extrema qualidade, com profissionais dedicados principalmente na implantação da UTI PEDIÁTRICA. Registrou
seus parabéns a todos, principalmente ao diretor que vem desempenhando papel magnífico, realizando projeto de parceria
público privada dando possibilidade de reformar os leitos. Pediu auxílio dos vereadores para que possam cada vez mais
colocar à disposição no sentido de fazer do Hospital da Criança uma referência. Não havendo mais vereadores inscritos,
foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 266/16 (Vereador George Luiz
de Oliveira), dispõe sobre a criação do Sistema de Ciclofaixas ou Faixas Compartilhadas, no âmbito do Município de Ponta
Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, por dez dias, através de proposição verbal do Vereador Eduardo Kalinoski, aprovada
pelos demais pares. PROJETO DE LEI Nº 297/16 (Vereador Walter José de Souza - Valtão), estabelece a obrigatoriedade
da cessão de espaço e acesso para manutenção e eventual instalação de repetidoras de sinais de rádio de interesse do
Sistema de Segurança Pública de Ponta Grossa e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos
Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Felipe Passos, George Luiz de
Oliveira, Sargento Guiarone, João Florenal da Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Dr. Magno, Maurício Silva, Paulo
Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius
Camargo e Walter José de Souza. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel
Bueno e Geraldo Stocco. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE Lei nº 267/15 (Vereadores Izaias Salustiano,
Pastor Ezequiel Bueno e Walter José de Souza - Valtão), promove alteração na Lei nº 4.712, de 27/04/1992 - Código de
Posturas do Município de Ponta Grossa, conforme especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, através de
solicitação verbal do Vereador Walter José de Souza - Valtão, acatada pelos demais pares. PROJETO DE LEI Nº 18/16
(Vereador George Luiz de Oliveira), dispõe sobre o descarte dos filtros de cigarro e demais componentes de qualquer
produto fumígeno derivado ou não do tabaco, e dá outras providências: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral
apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel
Milla Fracaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Sargento Guiarone,
João Florenal da Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri,
Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza. Ficam registradas
as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Geraldo Stocco e Dr. Magno. EM
DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Indicações nºs 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/17, do
Vereador Maurício Silva; 160, 161, 162/17, do Vereador Valtão; 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169/17, do Vereador
Vinícius Camargo; 170, 171, 172, 173, 174/17, da Vereadora Professora Rose; 175/17, do Vereador Divo; 176, 177,
178/17, do Vereador Magno Zanellato; 179, 180/17, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno e outros; 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192/17, do Vereador João Florenal da Silva. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Senhor
Presidente abriu espaço para manifestações no PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Para
parabenizar o Deputado Estadual Marcio Pauliki, quanto a apresentação de projeto de lei proibindo lançar morteiros e
foguetes no Estado do Paraná, ressaltando a coragem do mesmo em ter apresentado a matéria. Registrou o fato de que se
não tiver Deputado Estadual, Deputado Federal ou vereador que tenha coragem de encarar as críticas, não conseguem
apresentar projetos de forma arrojada. Informou que irá reapresentar o projeto dispondo sobre a colocação de casinhas para
animais nos terminais da cidade. Cedeu aparte à Vereadora Professora Rose, somando-se ao projeto de lei mencionado,
dizendo que vem coibir muitos prejuízos tanto para os animais, pássaros, crianças e doentes, que se abalam pela poluição
sonora causada pelos foguetes e morteiros quando soltados ao ar livre, sem contar os acidentes causados às pessoas que
manipulam e outras que são atingidas, colocando-se como aliada. Retomando a palavra, o Vereador Jorge da Farmácia
parabenizou ao PDT por ter em seus quadros pessoas como o Deputado Marcio Pauliki que tem conseguido verbas através
de emendas orçamentárias, contemplando a cidade de Ponta Grossa. VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Para fazer

referências ao Projeto de Lei nº 267/15, que promove alteração no Código de Posturas do Município, Lei nº 4.712: “§ 4º
do Art. 8º - Fica vedada a concessão de novas licenças de funcionamento para bates ou estabelecimentos similares em
imóveis localizados em um raio inferior a 300 metros de distância, a contar de seu centro geográfico, de hospitais, áreas
institucionais, estabelecimentos de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, público ou privado” - colocando
a posição contrária à matéria do seu partido Solidariedade, acreditando que necessita de melhores estudos, por não vir de
encontro com o atual momento em que vive o Município de Ponta Grossa, diante de situações que a rondam, onde a
sociedade está preocupada com o aumento do transporte coletivo na cidade. Ressaltou a importância de discussão mais
ampla e também desta Casa Legislativa, em debater assuntos que venham a somar e não prejudicar a cidade de Ponta
Grossa. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para registrar seus comentários a respeito do projeto apresentado
pelo Deputado Estadual Marcio Pauliki. Disse que o respeita, porém destacou que foguetes se soltam somente no dia trinta
e um de dezembro, com algumas raras exceções, considerando a matéria bem intencionada, porém a idéia é oriunda de um
vereador de Guarapuava. Destacou que a votação irá acontecer na Assembléia Legislativa e se acaso vir projeto nesse
sentido nesta Casa, para regulamentar, votará totalmente contra, considerando que existem outros assuntos para se
preocuparem. Colocou-se à disposição em seu gabinete aos pares que também se manifestarem contrariamente a matéria.
Ressaltou que elabora evento no sentido de arrecadar alimentos em nossa cidade, e neste ano como um dos itens, irá
solicitar ração para cães e gatos, estando repassando para várias entidades, onde irá ratear e doar às ONGs e quem o
solicitar. Finalizando o Vereador George Luiz de Oliveira informou a todos a respeito da audiência pública para prestação
de contas dos Poderes Executivo e Legislativo, nesta data, às dezessete horas, no Plenário, convidando aos interessados
que se façam presentes. VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA: Para relatar a reunião ocorrida com representantes
do Bairro de Uvaranas, a qual agendou a fim de discutirem e cobrarem dos poderes constituídos, atitudes que “façam
presença na cidade”. Dessa maneira também deixou registrado que a comunidade agradece em seu nome aos vereadores
que participaram. Citou muitos problemas, como a falta de segurança, onde o Secretário explicou os motivos das viaturas
não estarem circulando na cidade, tendo sido recolhidas para realização de nova pintura. Espera que seja realizado na
máxima urgência. Também tiveram a presença do Secretário de Obras, para esclarecer muitas dúvidas, quanto a Avenida
General Carlos Cavalcanti, onde a maior preocupação é gerar empregos e se acontecer a revitalização prevista para a
mesma, entende que irá ocorrer muito desemprego no comércio daquela avenida. Também se manifestou ao projeto em
trâmite nesta Casa que dispõe sobre a abertura de novos bares na cidade, manifestando-se contrariamente, considerando
que a vida noturna gera muitos empregos em nosso município, já existindo normas técnicas que regulamentam a abertura
de estabelecimento comercial. Fez referências ao projeto proibindo que proíbe a população a soltar fogos de artifícios,
ressaltando que muitas pessoas vivem desse comércio. Assim também, se manifestou a respeito da matéria dispondo sobre
a proibição de aberturas de estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas perto de universidades, escolas, igrejas
e assim por diante, entendendo que para isso já existem as normas técnicas. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia primeiro de março do ano em curso, quarta-feira,
comunicando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Municípío, além de estar à disposição via rede de
computadores. Eu, Vereador Jorge da Farmácia, Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada
por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte e dois de fevereiro de dois mil
e dezessete.

ASSISTA O VIDEO- Disponível em http://www.cmpg.pr.gov.br/#

