
 

  ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: FABIOLA GONÇALVES 

INICIO DA SESSÃO: 14:08 TERMINO DA SESSÃO: 16:14 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Sociedade Civil/ Comissão da Prefeitura, vice-prefeita/ 
imprensa 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 13:55 16:14 

DANIEL MILLA 14:09 16:14 

DIVO 13:59 16:14 

MINGO 14:05 16:14 

EDUARDO KALINOSKI 14:06 16:11 

PASTOR EZEQUIEL 14:05 16:14 

FELIPE PASSOS 13:55 16:14 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:08 16:14 

GERALDO STOCCO 13:55 16:14 

SARGENTO GUIARONE 13:56 16:14 

FLORENAL 14:04 16:14 

JORGE DA FARMÁCIA 14:03 15:48 

DR. ZECA 14:03 16:10 

DR. MAGNO 14:09 16:14 

MAURICIO SILVA 14:10 16:02 

PAULO BALANSIN 14:15 16:14 

PIETRO ARNAUD  14:10 15:58 

RICARDO ZAMPIERE 13:54 16:14 

PROFESSORA ROSE 13:57 16:14 

RUDOLF POLACO 13:55 16:14 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 14:03 16:14 

VINÍCIUS CAMARGO 13:56 16:14 

VALTÃO 14:16 16:14 

 
Elizabete:  A vice-prefeita, representa o Prefeito Marcelo que está em uma viagem à Brasília. Em sua fala ela 
expõem que a gestão da prefeitura está aberta a dialogo, que para o crescimento da cidade deve-se todos 
estarem articulados para a busca do bem-estar da população. Em sua fala também acrescenta do respeito um 
pelos outros, ainda fala do uso dos celulares. Finaliza com a certeza que esse ano será de muito trabalho e 
que todos devem ser agentes de transformação.  
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:  
George: o vereador fala da vitória por não ser extinta a FUNTUR, mas afirma que os protocolos ainda não 
chegaram até a câmara, então considera que a fundação corre risco. O vereador cumprimenta a vice-prefeita, 
pela sua fala e a “chamada de atenção sobre o uso dos celulares”, se posiciona ainda contra uma decisão da 
retirada de estacionamento em algumas ruas centrais pela autarquia de trânsito, afirma que deve se fazer um 
estudo técnico, para anteceder essa decisão, se acaso tiver esse estudo, George pede para ver esse estudo. 
Acrescenta ainda que a primeira dama (Secretaria Municipal de Ação Social) está fazendo publicidade com 
algo que é dever, cita a questão dos repasses das instituições assistenciais, sendo que o repasse nas datas 
corretas é um dever. Para finalizar articula que os vereadores não troquem de atitude, e que é contrário ao 
aumento de impostos.  
Daniel Milla: O vereador parabeniza a vice-prefeita e se coloca que concorda em partes com o vereador 
George. Fala do aumento de impostos, esses que vai acabar punindo os bons pagadores, e que o furo nas 
receitas está nos maus pagadores. Ele ainda fala do seu projeto de lei que irá em votação no dia de hoje, esse 



 
projeto que prevê mudança no porcentual de aceitação dos moradores de ruas que pretendem adquirir asfalta 
em sua rua, informa que atualmente é 30% de aceitação para que seja executada a obra, seu projeto visa que 
seja 51% a favor da obra, para que não haja tanto “devedores”, já que por conta própria ele informa que a CPS 
estava pedindo que 70% fosse a favor do asfalto.  
Pietro: A fala do vereador iria ser sobre seus feitos no ano anterior como ele disse, mas que devido as falas 
que antecederam ele alterou, cumprimenta assim a vice-prefeita, mas acrescenta que da sua parte tanto faz o 
atendimento dos celulares. 
Pastor Ezequiel: O vereador por sua vez fala da população trabalhadora da cidade, salienta que se fala muito 
em moralidade e de sua esperança para que “tenha uma câmara honesta”, ainda orienta a todos que devem 
tratar da cidade como se trata suas casas. O Pastor ainda fala da crise na polícia, e na situação enfrentada 
pelos bombeiros da cidade, esses que não tem materiais adequadas para trabalhar, avisa ainda da elaboração 
de um oficio para que a câmara mande 500 mil para a prefeitura com o intuito de que esse valor seja repassado 
para os bombeiros. Fala ainda da sua defesa pelo “rei”, família e a segurança pública, finaliza sua fala 
convidando a todos para que participem do bloco cristão e que nos mais está disposto ajudar todos no que 
puder. 
Ricardo Zampiere: cumprimenta a todos e faz elogios para a imprensa, responde ainda que irá participar do 
bloco cristão com o vereador Pastor Ezequiel, fala ainda de sua alegria em representar a cidade de Ponta 
Grossa. Acrescenta da alegria em estar entre os 70% da renovação da câmara, ainda acrescenta que sua 
posição é independente, que não é a favor e nem contra o governo e sim a favor da população.  

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA: 15/02/2017                      _______                  SESSÃO  ORDINÁRIA 

REQUERIMENTO 08/2017 CPI PARA SE ESTALAR SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO  APROVADA  

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR DANIEL MILLA 

PROJETO DE LEI Nº 210/16 – Promove alteração na Lei nº 9.848, de 30/12/2008, que institui o Plano 

Particular de Pavimentação de Ponta Grossa. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

    CFOF    - Favorável  

                       COSPTTMUA  - Favorável  

Art. 1º - A Lei n° 9.848, de 30 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte 

Alteração: 

“Art. 3º.... 

B) 

2 - a partir da adesão mínima de 51% (cinqüenta e um por cento) dos proprietários ou possuidores de imóveis 

adjacentes às vias públicas a serem pavimentadas, quando se tratar de obras contratadas por entidades 

integrantes da administração municipal indireta; 

A presente proposição tem por objetivo democratizar a opção dos proprietários de imóveis pela pavimentação 

das ruas, de forma com que a maioria determinará, ou não, a execução da obra. 

Milla: explica o objetivo do projeto de lei, hj a lei exige 30 de adesão da poupulção para q consiga a compra da 

assalto, a partir disso foram cobrados 70% .readequamos para 51%. Ceda uma Parte Mauricio: ocorre que 



 
quando se fixa um porcentual mínimo, gera expectiva, esse porcentual é razoável, imediatamente deve ser 

cobrados aqules que não quiserem a obra. 

VOTAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 

CELSO CIESLAK Favorável  

DANIEL MILLA Favorável  

DIVO Favorável  

MINGO Favorável  

EDUARDO KALINOSKI Favorável  

PASTOR EZEQUIEL Favorável  

FELIPE PASSOS Favorável  

GEORGE LUIZ DE 
OLIVEIRA Favorável 

 

GERALDO STOCCO Favorável  

SARGENTO GUIARONE Favorável  

FLORENAL Favorável  

JORGE DA FARMÁCIA Favorável  

DR. ZECA Favorável  

DR. MAGNO Favorável  

MAURICIO SILVA Favorável  

PAULO BALANSIN Favorável  

PIETRO ARNAUD  Favorável  

RICARDO ZAMPIERE Favorável  

PROFESSORA ROSE Favorável  

RUDOLF POLACO Favorável  

SEBASTIÃO MAINARDES 
JUNIOR Favorável 

 

VINÍCIUS CAMARGO Favorável  

VALTÃO Favorável  

Projeto aprovado com 23 votos. 

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. 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda Modificativa/Supressiva  

                       CFOF   - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa/Supressiva da CLJR 

                         COSPTTMUA  - favorável, nos termos da Emenda Modificativa/Supressiva  

                                               da CLJR 

                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa/Supressiva  

                                            da CLJR 

Art. 1° - Fica condicionada a expedição de autorização para a execução de obras de construção, em todo o 

perímetro urbano de Ponta Grossa, à prévia, expressa e gratuita manifestação, por parte do proprietário, 

incorporador ou detentor dos direitos, a ser averbada em escritura pública, permitindo a utilização do topo de 

quaisquer edificações a serem construídas nas zonas empregadas para transmissão de dados via rádio pelo 

Sistema de Segurança Pública de Ponta Grossa. 

Vereador Valtão pede vistas por 1 dia. 

 

 



 
DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

PROJETO DE LEI Nº 308/16 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de plantio de árvores nos passeios para a 

expedição de certificado de conclusão de obra. 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade com a inclusa Emenda de Redação 

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

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

Art. 1° - Fica determinado que toda e qualquer concessão do certificado de conclusão de obras ou do “habite-

se”, licenciamento de obras para construção, acréscimo, reforma, ou instalação em edificações residenciais e 

de outros estabelecimentos, somente será expedido o respectivo alvará pelo órgão competente, mediante 

prévia comprovação do plantio de árvores nos passeios, na forma e nos casos previstos nesta lei. 

VOTAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 

CELSO CIESLAK Favorável  

DANIEL MILLA Favorável  

DIVO Favorável  

MINGO Favorável  

EDUARDO KALINOSKI Favorável  

PASTOR EZEQUIEL Favorável  

FELIPE PASSOS Favorável  

GEORGE LUIZ DE 
OLIVEIRA Favorável 

 

GERALDO STOCCO Favorável  

SARGENTO GUIARONE Favorável  

FLORENAL Favorável  

JORGE DA FARMÁCIA Favorável  

DR. ZECA Favorável  

DR. MAGNO Favorável  

MAURICIO SILVA Favorável  

PAULO BALANSIN Favorável  

PIETRO ARNAUD  Favorável  

RICARDO ZAMPIERE Favorável  

PROFESSORA ROSE Favorável  

RUDOLF POLACO Favorável  

SEBASTIÃO MAINARDES 
JUNIOR Favorável 

 

VINÍCIUS CAMARGO Favorável  

VALTÃO Favorável  

Projeto aprovado 23 votos. 

Emenda de redação justiça e redação 

VOTAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 

CELSO CIESLAK Favorável  

DANIEL MILLA Favorável  

DIVO Favorável  

MINGO Favorável  

EDUARDO KALINOSKI Favorável  

PASTOR EZEQUIEL Favorável  

FELIPE PASSOS Favorável  

GEORGE LUIZ DE 
OLIVEIRA Favorável 

 



 
GERALDO STOCCO Favorável  

SARGENTO GUIARONE Favorável  

FLORENAL Favorável  

JORGE DA FARMÁCIA Favorável  

DR. ZECA Favorável  

DR. MAGNO Favorável  

MAURICIO SILVA Favorável  

PAULO BALANSIN Favorável  

PIETRO ARNAUD  Favorável  

RICARDO ZAMPIERE Favorável  

PROFESSORA ROSE Favorável  

RUDOLF POLACO Favorável  

SEBASTIÃO MAINARDES 
JUNIOR Favorável 

 

VINÍCIUS CAMARGO Favorável  

VALTÃO Favorável  

Emenda aprovada com 23 votos. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

PROJETO DE LEI Nº 336/16 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento por hospitais, clínicas e 

congêneres, de mini-prontuários no momento de alta/liberação do paciente, desde que por ele solicitado ou 

seu representante legal, contendo a relação de materiais, medicamentos e quais serviços foram usados no 

atendimento 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 

                       CSAS   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

Art.1º.  Os hospitais, clínicas e congêneres, públicos e particulares, desde que solicitado pelo paciente ou por 

seu represente legal, ficam obrigados a entregar, imediatamente após a alta ou liberação do (a) paciente, mini-

prontuários contendo a relação de materiais, medicamentos e de serviços utilizados no atendimento. 

Parágrafo único. Os materiais e medicamentos especificados deverão vir discriminados com número serial, 

validade e lote, código de barras e, quando disponível o seu código bidimensional. 

Dr. Zeca pede vistas de 10 dias 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

INDICAÇÃO Nº 02/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos epartamentos competentes, 

providências objetivando o urgente desassoreamento do Rio Verde, na região do Loteamento Lagoa Dourada. 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

INDICAÇÃO Nº 03/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o urgente desassoreamento do Arroio de Olarias, na região 

conhecida como Corredor do Santana. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 04/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a colocação de um semáforo nas Ruas Antônio João, esquina 

com a Avenida Ernani Batista Rosas, Jardim Carvalho. 



 
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 05/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a instalação de bocas de lobo na Rua Lagoa Dourada, entre as 

Ruas Lagoa dos Bandeirantes e Lagoa Rodrigo de Freitas, Estrela do Lago, nesta cidade. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 06/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a instalação de ponto de ônibus na Rua João Manoel dos Santos 

Ribas, 677, Nova Rússia (em frente ao 13º Distrito Policial). 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 07/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a limpeza do terreno na Rua Alceu Grein Taques, em frente ao nº 

564, Neves. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 08/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento, cascalhamento e limpeza de bocas de lobo na 

Rua Bento do Amaral, Uvaranas. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 09/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a sinalização horizontal e vertical no cruzamento das Ruas 

Bittencourt Sampaio e Oscar Clock, Nova Rússia. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 10/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a instalação de um ponto de energia elétrica na Praça do Fogo, 

situada no Complexo Ambiental Manoel Ribas, Centro. 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

INDICAÇÃO Nº 11/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a manutenção e cascalhamento da Rua David Hilgemberg 

Sobrinho Vila Cristina – Nova Rússia. 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

INDICAÇÃO Nº 12/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando serviços de roçada no entorno do campo de futebol e da 

associação de moradores DER que fica na Rua Vereador José Luiz de Souza, esquina com a Rua Dr. João 

Alves Pereira. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

INDICAÇÃO Nº 13/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a colocação de lombada elevada na Rua Ramis Galvão, na Vila 

Estrela. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

INDICAÇÃO Nº 14/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a adequação fluvial e reparos na Rua Alzemiro Lopes, no Bairro 

Contorno. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

INDICAÇÃO Nº 15/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a adequação fluvial e reparos na Rua Radialista Nelson 

Annunziato, no Bairro Boa Vista. 



 
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 16/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a sinalização horizontal e vertical no cruzamento das Ruas Geni 

de Jesus Souza Ribas e Tupiniquins, Oficinas. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 17/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a sinalização horizontal e vertical no cruzamento das Ruas Dr. 

Carlos Deuzanet Neto e Basílio Parabocz, Oficinas.  

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 18/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a pintura de sinalização com os dizeres  “pare” em todas as 

esquinas das ruas dos Jardins Itapoá e Roma, Bairro Contorno. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 19/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a pintura de faixas na Avenida Carlos Cavalcanti, em frente ao 

Supermercado Condor, Bairro Uvaranas. 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 20/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a pintura de faixas amarelas na Avenida Newton Slavieiro, Cará-

Cará, no trecho entre o Restaurante Estrela de Prata Executive até a W3 Metalúrgica. 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

INDICAÇÃO Nº 21/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a manutenção e patrolamento das Ruas Thaumaturgo de Azevedo 

e Bocaiúva do Sul, na Vila Pina. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 22/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando trabalhos de melhorias na Rua Jaguapitã, em toda a sua 

extensão, Vila Isabel. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 23/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a colocação de placa de sinalização na Rua Jaguapitã, Vila Isabel. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 24/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando notificar o proprietário para a limpeza do terreno situado de frente 

a Rua Nicolau Florenzano ao lado do nº 21, esquina com a Avenida Carlos Cavalcanti, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 25/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando aumentar a cobertura do Programa Saúde da Família – PSF e 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS, através da instalação de mais uma equipe de Agentes Comunitários 

de Saúde, para a região dos Residenciais Costa Rica e Panamá. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 26/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando notificar o proprietário para promover a limpeza do terreno situado 

de frente para a Rua Navajo, esquina com a Avenida Quatorze Bis, Bairro Cará-Cará. 



 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 27/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a colocação de lombada na Rua Odete de Fátima da Silva, 

próximo a Quadra 47, Lote 22, Jardim Costa Rica – Uvaranas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 28/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Professora Alzira Braga 

Ribas, compreendida entre as Ruas Papa João XXIII e Prefeito Coronel Victor Antônio Batista e na Rua Prefeito 

Coronel Victor Antonio Batista, compreendido entre as Ruas Professora Júlia Carneiro Rosas e Professora 

Alzira Braga Ribas. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 29/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando realizar operação tapa buraco na Rua Coronel Fabrício Vieira, 

trecho compreendido entre a Rua Brandão Ponce e Rua Adelaide Pareta, Uvaranas. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

INDICAÇÃO Nº 30/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando reconstruir uma ponte que caiu, na Rua Ângela Caldas que dá 

acesso ao Jardim Paraíso 2. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

INDICAÇÃO Nº 31/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a passagem de uma patrola para melhorar a situação da Avenida 

Botuquara, Gralha Azul. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

INDICAÇÃO Nº 32/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando reconstruir uma ponte que caiu, na Rua São Jerônimo da Serra, 

no Bairro Santo Antonio. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

INDICAÇÃO Nº 33/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a instalação de poste de iluminação na Rua Pedro Francisco 

Buss, final da Avenida Anita Garibaldi, próximo ao nº 34, logo após a linha do trem, na Vila Liane, divisa com 

a Vila Margarida. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 34/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando trabalhos de melhorias na Rua José Oliveira Franco (antiga Rua 

N), esquina com a Rua Melvin Jones, Bairro Sabará. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA                                                                                                                                                                

INDICAÇÃO Nº 35/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando trabalhos de melhorias na Rua Guilherme Voight, em toda a sua 

extensão, Bairro Coronel Cláudio. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 36/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando trabalhos de melhorias na Rua Laudelino Gonçalves, Bairro 

Sabará. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 



 
INDICAÇÃO Nº 37/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando trabalhos de melhorias na Rua Pedro Schafranski (antiga Rua H), 

Bairro Sabará. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 38/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando trabalhos de melhorias na Rua Germano Ferreira Weidermann, 

Bairro Sabará. 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 39/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando trabalhos de melhorias na Rua Rotary Club, Bairro Sabará. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

INDICAÇÃO Nº 40/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a adequação fluvial e reparos de estrada, na Rua Cascavel, no 

Bairro Bonsucesso. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

INDICAÇÃO Nº 41/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a adequação fluvial e reparos na Rua Hermes, no Bairro Chapada, 

na Vila Parque do Café. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 42/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o reparo na pavimentação asfáltica da Rua Santa Amália, entre 

as Ruas Califórnia e Goioerê, Olarias, recentemente entregue pela CPS e paga pelos munícipes. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 43/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Casemiro Reis, Vila 

Cristina, Bairro Nova Rússia. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 44/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a revitalização da Praça Ernani Coimbra, bem como a colocação 

de academia ao ar livre e parquinho infantil, Bairro Boa Vista. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 45/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a poda e limpeza de vegetação na Rua Ermelino de Leão, 

cruzamento com a Rua Pernambuco, Olarias. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 46/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Dr. Antonio Taques 

Silveira - San Martin. 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

INDICAÇÃO Nº 47/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a manutenção da ponte da Vila Francelina, na Rua Guilherme 

Scheifer. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 



 
INDICAÇÃO Nº 48/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando repor manilhas quebradas pelo trator do parque de máquinas, na 

Rua Julio Viana de Azevedo nº 351, Vila Guaíra, Oficinas. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

INDICAÇÃO Nº 49/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a limpeza da vegetação de dois terrenos públicos, que totalizam 

uma quadra, localizados na esquina da Avenida Visconde de Taunay com a Rua República da Colômbia, 

Ronda. 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

INDICAÇÃO Nº 50/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a manutenção das galerias pluviais, cascalhamento e 

patrolamento na Rua Alfredo Pedro Ribas, no trecho entre as Ruas Enfermeiro Paulino e Teixeira de Macedo, 

na Vila Cel. Cláudio. 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

INDICAÇÃO Nº 51/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a criação da Secretaria Extraordinária da Mulher. 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

INDICAÇÃO Nº 52/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a implantação de redutor de velocidade na Avenida Bispo Dom 

Geraldo Pellanda, nas proximidades do nº 53 – Uvaranas, com vistas a garantir a segurança daqueles que por 

aquela região transitam. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 53/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua João Abraão Maia, entre 

as Ruas Enfermeiro Paulino e Olavo Bilac, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 54/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Enfermeiro Paulino, 

entre as Ruas Benjamin Franklin e Vereador João Abraão Maia, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 55/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a instalação de sinalização do “Projeto Escola” nas imediações 

da Escola Municipal Professora Haydêe Ferreira de Oliveira, na Rua Manoel Ferreira Martins, 350, Bairro 

Contorno. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 56/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a troca de lâmpada em poste localizado na Rua Vacílio Hyeda, 

primeiro poste, local sem numeração, no Bairro Chapada. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 57/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Ricardo Hennenberg, ao 

lado do nº 174, Bairro Nova Rússia. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 58/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento do final da Rua Professora 



 
Sinhara Natel de Paula, onde ela se encontra com a Rua Orlando Hennenberg, proximidades da linha do trem, 

na Vila Liane, Bairro Órfãs. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 59/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando atenção especial para realizar alguns reparos na ponte que faz a 

ligação da rua Bandeirantes, divisa do o Bairro Palmeirinha e Vila Isabel. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 60/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando  realização de galeria no término do asfalto da Rua Sebastião 

Rodrigues de Lara, 155, antiga Rua Bete, Vila Brasília, Bairro Oficinas, próximo a VCG... 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 61/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Eduardo Novak 

Sobrinho, 120, Bairro Contorno, Santa Paula Velha, atrás do Costa Ferro. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 62/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando realizar limpeza da Praça do Jardim Conceição e também 

mudança dos aparelhos de ginástica para a praça de cima. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 63/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Justina Borato, na Vila 

Mezzomo. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 64/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Guilherme N. de Xavier, 

na Vila Mezzomo. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 65/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Lauro Moreira Justus, 

Vila Mezzomo. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 66/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando  patrolamento e cascalhamento da Rua Cecília de Mello, Vila 

Mezzomo. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 67/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando  patrolamento e cascalhamento da Rua Antonio L. Tozzeto, Vila 

Mezzomo. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 68/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando providências objetivando  patrolamento e cascalhamento da Rua 

Carlos Frederico Margraf,  Vila Mezzomo. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 



 
INDICAÇÃO Nº 69/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando providências objetivando  patrolamento e cascalhamento da Rua 

Alfredo Eugênio B. Rosas,  Vila Liane. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 70/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando providências objetivando  patrolamento e cascalhamento da Rua 

Paulo Frontin, Vila Liane. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 71/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando providências objetivando  patrolamento e cascalhamento da Rua 

Amadeu Maggi, Vila Liane. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 72/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Marques de Maricá, Vila 

Liane. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 73/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Coronel Francisco Ribas, 

Vila Liane 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 74/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Daily Luiz Wambier, Vila 

Liane. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 75/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Agostinho Jorge Buss, 

Vila Margarida. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 76/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Alfredo Trentim, Vila 

Margarida. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 77/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Enrique Luiz Wendler, 

esquina com Batista Lacerda, Vila Leila Maria. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 78/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a limpeza da praça do Jardim Conceição. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 79/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Alto Paraná, em frente 

a Chácara, no Bairro Santo Antônio. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 



 
INDICAÇÃO Nº 80/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o manilhamento na Rua Pitanga, esquina com a Rua Toledo, 

Bairro Bonsucesso. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 81/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a limpeza no arroio da Rua Bento Ribeiro, Vila Palmeirinha. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 82/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o fechamento de uma cratera que se abriu na Rua Humberto de 

Campos, travessa com a Rua Mato Grosso, na Vila Rio Branco. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 83/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento no Distrito de Uvaia. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 84/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando realizar análise para a concessão do benefício da casa própria à 

Sra. Liana Krieck. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 85/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando realizar análise para a concessão do benefício da casa própria à 

Sra. Gislaine Milek Pimentel. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 86/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando realizar análise para a concessão do benefício da casa própria à 

Sra. Leni Stautchuk. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 87/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando realizar análise para a concessão do benefício da casa própria à 

Sra. Taynara Kiane Bueno. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 88/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando realizar melhorias na Praça do Núcleo 31 de Março. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES DIVO 

INDICAÇÃO Nº 89/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Bolívia, Bairro Ronda. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 90/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Cesário Alvim, entre as 

Ruas Pernambuco e Maria Rita Perpétuo da Cruz, Bairro Olarias. 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

INDICAÇÃO Nº 91/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a implantação de uma linha de transporte coletivo que atenda as 

novas instalações da UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá. 

 



 
DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

INDICAÇÃO Nº 92/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a limpeza e o corte do mato, inço e das ervas daninhas, em todo 

o Distrito de Guaragi, em especial no entorno ao Posto de Saúde daquela localidade. 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

INDICAÇÃO Nº 93/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Antônio Schemberger, 

nas proximidades da Empresa Ponta Pinus, Borato. 

Aprovadas 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 15 de fevereiro  de 2.017. 

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA 

Presidente                                                       1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Felipe: O vereador fala de estar representando a todos, dá boas vindas a todos.  
Divo: O vereador faz um agradecimento pelo momento que passou na prefeitura, fala ainda do projeto de lei 
de sua autoria que discorre sobre não mais fiscalização. Finaliza agradecendo a população e seu partido. 
Daniel Milla: Esse vereador informa que teve uma conversa com o vereador Mauricio Silva, este que lhe trouxe 
uma proposta de alteração do projeto de lei 209/16 que a porcentagem de aceitação seja de 50% o qual seria 
mais viável e não 51%. Referente ao projeto citado e redigido pelo vereador Divo, ele vê a importância do 
projeto e ainda salienta do desrespeito por parte das empresas em não cumprir uma lei municipal, lembra que 
os vereadores estão lá para defender os direitos e interesses da população.  
Pietro: Somente informa que já se abriu discussão sobre o bloco de oposição e convida os demais à participar. 
Geraldo Stocco: Agradece a todos, coloca-se a disposição e que é oposição mais sempre estará pensando 
no bem da cidade. 
George: Concorda que precisa se reunir para falar sobre o bloco de oposição, e que devesse ter um 
posicionamento saudável para se orgulhar a população. E afirma a possibilidade de já na próxima sessão 
apresentar o presidente do bloco. Encerra sua fala solicitando que os interessados a CPI do transporte passem 
em seu gabinete ou o avise para que ele possa ir encontra-los, acrescenta ainda que essa CPI é para avaliar 
também o aumento da passagem. 
Florenal: Sua fala voltasse a dificuldade que se terá nesse ano, devido a situação o país, afirma que os 
vereadores terão que trabalhar muito em sua região para que o povo seja atendido e que a cidade cresça. 
Afirma que estará fazendo oposição para o que for ruim para o povo e isso sendo independente do partido. 
Acrescenta ainda que se deve ser vereador não somente nas sessões.  
Dr Zeca- sede a palavra ao Rudolf: Afirma com convicção que não existe novos e nem velhos vereadores, 
que os ensinamentos devem se sobrepor e assim trabalharem juntos. O vereador ainda agradece pelo tempo 
que passou na secretaria de segurança pública e na gerência do agencia do trabalhador. Comunica a todos 
sobre sua indicação feita no dia de ontem, no qual ele solicita a colocação de rastreadores em todos os 
veículos do município, assim podendo conter gastos e não acontecer uso indevido. Finaliza assim, falando 
sobre o dever de se fazer projetos inteligentes e pensando sempre no todo, que as pessoas os colocaram lá 
para isso.  

ATA OFICIAL DA SESSÃO DA CMPG – Disponível no site http://www.cmpg.pr.gov.br/ 
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO 
DIA QUINZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. (XVII LEGISLATURA) 

Aos quinze 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, 

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


 
secretariado pelos Vereadores Jorge da Farmácia - Primeiro Secretário e João Florenal da Silva - Florenal  - 
Segundo Secretário, fazendo também parte da Mesa Executiva os Vereadores José Carlos S. Raad - Dr. Zeca 
- Vice-Presidente e Roseli A. Mendes - Professora Rose - Terceira Secretária, presentes os Vereadores Celso 
Cieslak, Daniel Milla Fracaro, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Domingos B. Menezes - Mingo Menezes, 
Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, 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, agradecendo pelas presenças da Professora Elizabeth Scminidt, Vice-Prefeita Municipal; 
Alessandro Lozza de Moraes, Chefe de Gabinete do Senhor Prefeito Municipal; Marcos Freitas, Procurador 
Geral do Município; Odivaldo Alves, Assessor do Senhor Prefeito Municipal e Maneco, Assessor de Gabinete. 
De imediato autorizou a utilização da Tribuna pela Vice-Prefeita Elizabeth Scmidt, a qual discorreu sobre o 
início da presente legislatura, saudando a todos os Senhores Vereadores e cidadãos presentes. O Senhor 
Presidente colocou em discussão e votação, tendo sido aprovadas as Atas das Sessões Extraordinárias 
realizadas no dia dezoito de janeiro do ano em curso. Seguindo, foi procedida, pelo Vereador Primeiro 
Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: 
Mensagem nº 20/17 (Projeto de Emenda à LOM nº 01/17), altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal, 
conforme especifica. Mensagem nº 17/17 (Projeto de Lei nº 21/17, acompanhado de pedido para apreciação 
em regime de urgência, o qual foi aprovado nesta oportunidade), altera a Lei nº 6.857, de 26/12/2001. 
Mensagem nº 18/17 (Projeto de Lei nº 22/17, acompanhado de pedido para apreciação em regime de urgência, 
o qual foi aprovado nesta oportunidade), dispõe sobre a compensação de créditos decorrentes de precatórios 
com débitos inscritos na dívida ativa municipal. Mensagem nº 19/17 (Projeto de Lei nº 23/17), autoriza o Poder 
Executivo a celebrar contrato de concessão para exploração, manutenção e reequipamento de banheiros 
públicos, conforme especifica. Mensagem nº 21/17 (Projeto de Lei nº 24/17), dispõe sobre a autorização de 
uso de praças publicas e dá outras providências. Mensagem nº 22/17 (Projeto de Lei nº 25/17), altera a Lei nº 
12.427, de 28/12/2015, conforme especifica. Mensagem nº 23/17 (Projeto de Lei nº 26/17), altera a Lei nº 
10.410, de 05/11/2010. Mensagem nº 24/17 (Projeto de Lei nº 27/17), altera a Lei nº 8.398, de 29/12/2005, 
conforme especifica. Mensagem nº 25/17 (Projeto de Lei nº 28/17), acrescenta alínea “d.c.” ao § 1º do Art. 10 
da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas 
do Município de Ponta Grossa. Mensagem nº 26/17 (Projeto de Lei nº 29/17), autoriza o Poder Executivo a 
abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 105.868,94, e dá outras providências. Of. nº 30/17-GP, em 
atendimento ao Requerimento nº 01/17 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Of. nº 31/17-GP, em 
atendimento ao Requerimento nº 02/17, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Of. nº 
32/17-GP, em atendimento ao Requerimento nº 03/17, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização. Of. nº 29/17-GP, solicitando os bons préstimos no sentido de promover a devolução do Projeto 
de Lei nº 96/15, apenso a Mensagem Prefeitural nº 16/15, objetivando sua adequação. Colocado em discussão 
e votação, foi aprovado o teor do referido ofício. Of. nº 1763/16-GP, comunicando haver vetado a Lei nº 12.700. 
Of. nº 1767/16-GP, comunicando haver vetado a Lei nº 12.704. Of. nº 1796/16-GP, comunicando haver vetado 
o Art. 2º da Lei nº 12.712. Of. nº 1799/16-GP, comunicando haver vetado parcialmente a Lei nº 12.715, 
conforme especifica. Of. nº 1800/16-GP, comunicando haver vetado a Lei nº 12.733. Of. nº 1801/16-GP, 
comunicando haver vetado a Lei nº 12.740. Of. nº 1650/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.673. 
Of. nº 1710/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.710. Of. nº 1727/16-GP, comunicando haver 
sancionado a Lei nº 12.714. Of. nº 1742/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.709. Of. nº 1743/16-
GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.713. Of. nº 1764/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei 
nº 12.711. Of. nº 1773/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.720. Of. nº 1774/16-GP, 
comunicando haver sancionado a Lei nº 1722. Of. nº 1775/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 
12.723. Of. nº 1776/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.729. Of. nº 1777/16-GP, comunicando 
haver sancionado a Lei nº 12.730. Of. nº 1778/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.731. Of. nº 
1779/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.732. Of. nº 1780/16-GP, comunicando haver 
sancionado a Lei nº 12.734. Of. nº 1781/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.735. Of. nº 
12.782/16, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.736. Of. nº 12.783-GP, comunicando haver sancionado 
a Lei nº 12.737. Of. nº 1784/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.738. Of. nº 1790/16-GP, 
comunicando haver sancionado a Lei nº 12.724. Of. nº 1791/16-GP, em atendimento a Lei nº 12.725. Of. nº 



 
1792/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.726. Of. nº 1793/16-GP, comunicando haver 
sancionado a Lei nº 12.727. Of. nº 1794/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.728. Of. nº 1795/16-
GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.719. Of. nº 1796/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei 
nº 12.721. Of. nº 1797/16-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.739. Of. nº 17/17-GP. Of. nº 18/17, 
comunicando haver sancionado a Lei nº 12.742. Of. nº 19/17-GP , comunicando haver sancionado a Lei nº 
12.743. Of. nº 20/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.744. Of. nº 21/17-GP, comunicando haver 
sancionado a Lei nº 12.745. Of. nº 22/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.746. Of. nº 23/17-
GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.747. Of. nº 24/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 
12.748. DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Requerimento nº 08/17, requerendo, nos termos dos 
artigos 46, 60 e SS. Do Regimento Interno, Art.40 da Lei Orgânica do Município, Art. 58, § 3º da Constituição 
Federal e 1988 e ainda, com fulcro na Lei Federal 1579 de 18 de março de 1952, requerem, que seja constituída 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, a qual deverá ter como objetivo a INVESTIGAR A 
CONCESSÃO DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO URBANO NO 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA a qual será denominada de Comissão Parlamentar de Inquérito do 
TRANSPORTE COLETIVO, especificamente cada um dos itens que a seguir especifica. DO VEREADOR 
ANTONIO AGUINEL - Projeto de Lei nº 418/16, concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao 
Senhor Claudir Messias da Rosa. DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA - Projeto de Lei nº 419/16, concede 
Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor CELSO AUGUSTO SANT´ANA. DO VEREADOR 
CONTABILISTA ROMUALDO CAMARGO - Projeto de Lei nº 420/16, concede Título de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Senhor PAULO DE CARVALHO. DO VEREADOR JOSÉ NILSON RIBEIRO - NILSÃO - 
Projeto de Lei nº 421/16, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Sr. ADEMIR DIAS. DO 
VEREADOR VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO - Projeto de Lei nº 423/16, concede Título de Cidadão 
Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARCELO APARECIDO DE BARROS. Projeto de Lei nº 424/16, 
concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Professor EDSON ARMANDO SILVA. DO 
VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 17/17, promover alteração na Lei nº 3.573, de 15/08/1983, que dispõe 
sobre o Sistema de Estacionamento Regulamentado - ZONA AZUL. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 
- Projeto de Lei nº 18/17, dispõe sobre o sistema de transporte privado individual a partir de compartilhamento 
de veículos. Projeto de Lei nº 19/17, denomina de JUAREZ DA LUZ a via localizada no Bairro Contorno, nesta 
cidade. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Projeto de Lei nº 20/17, institui o ano de 2.017 como o Ano 
da Mulher na Política Ponta-grossense. DO VEREADOR MINGO MENEZES - Moção de Aplauso nº 01/17, 
dirigida ao Reverendíssimo Padre Wilton Moraes Lopes, da Congregação do Santíssimo Redentor, eminente 
figura de nossa sociedade, coordenador da Entidade Copiosa Redenção, pelo trabalho prestado à cidade de 
Ponta Grossa, parabenizando-o pelos 40 anos de vida religiosa. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - 
Moção de Sugestão Legislativa nº 02/17, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Marcelo Rangel 
Cruz de Oliveira, objetivando a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei 
estabelecendo no Município o IPTU PREMIADO. O Senhor Presidente informou a respeito do Requerimento 
nº 08/17, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira, que solicita a instalação de CPI para tratar a respeito 
da concessão dos serviços do transporte coletivo, solicitando aos vereadores líderes partidários a indicação 
de nomes para participar da mesma, até a próxima sessão. Informou que se acaso forem indicados mais que 
cinco nomes  dos Senhores Vereadores, na próxima sessão, irá interromper os trabalhos para que possam se 
reunir e deliberar nesse sentido. Solicitou ao Vereador George Luiz de Oliveira, que encabeçou o referido 
requerimento, que ficasse responsável em conversar com os líderes partidários. Comunicou também, que na 
próxima segunda-feira de qualquer forma terá de interromper a presentes sessão, para formar Comissão 
Especial do Plano Diretor, sendo três membros, um presidente e dois relatores, a qual ficará vigente toda a 
legislatura para analisar os projetos relacionados ao Plano Diretor. Também solicitou aos líderes partidários 
para que indicassem os membros para a formação da Comissão Especial incumbida de analisar o Projeto de 
Emenda à LOM nº 01/17 ainda na próxima segunda-feira, sendo a mesma composta por cinco membros. 
Seguindo, anunciou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: 
Prestou sua saudação a todos, desejando bom ano de trabalho. Referendou a oportunidade da última sessão 
extraordinária, quando discutiram o futuro da Fundação Municipal de Turismo, onde solicitavam para que o 
Senhor Prefeito Municipal revisse a sua posição, no sentido de não a extinguir, aguardando de forma oficial, 
onde de público solicitou a Vice-Prefeita as devidas providências, tendo em vista que a mesma assumiu a 
presidência da FUNTUR. Criticou as medidas arbitrárias da Autarquia Municipal de Trânsito e transportes, 



 
tendo à frente a pessoa de Roberto Pelissari, dizendo que para retirar o estacionamento das principais vias da 
cidade: Francisco Búrzio, Saldanha Marinho e Barão do Serro Azul - precisa no mínimo de um estudo técnico 
- tendo tomado essa providência agora no início do ano de três vias públicas centrais. Nesse sentido, 
comunicou a todos, que solicitará informações à AMTT, citando que não foi realizado nenhum investimento 
maciço e tampouco a descentralização de serviços no Município, continuando afogado o centro da cidade, não 
tendo sido construído estacionamentos verticais, havendo um déficit de vagas. Desejaria ainda, ouvir a opinião 
do Vereador Eduardo Kalinoski, especialista na área, considerando que preencheu a pasta da AMTT. 
Registrou, criticando as palavras da Vice-Prefeita, dando publicidade em jornais, quanto declarou o pagamento 
em dia pelo segundo mês consecutivo, dos repasses das entidades, sociais, considerando ser uma obrigação 
do Município, esperando que continue assim. Registrou sua postura nesta Casa, dizendo que viu em blogs e 
jornais declarações que o Senhor Prefeito não precisa desta Casa de Leis, assim como a Câmara não precisa 
do prefeito, concordando, pois quem precisa de ambos é a população, ressaltando que “vereadores não 
troquem cargos, que não queiram sub-prefeitos em distritos, que não troquem votos, que não mudem de 
postura, porque ganhou um carguinho ali ou aqui, porque eu vou denunciar, porque na hora que vem os 
impostos para serem votados de aumento de ITBI que eu não concordo, o meu parecer da comissão vai ser 
contra e vou trabalhar forte para não passar e não vou mudar de idéia”.  Concluiu dizendo que não concorda 
com o aumento do ISSQN, tendo em mãos planilha mostrando dados que o país é o que mais massacra a 
população com carga tributária. Qualquer que seja o projeto visando aumento de impostos que vier a esta 
Casa, terá sua posição contrária. VEREADOR DANIEL MILLA: Parabenizou a Vice-Prefeita Elizabeth Schmidt 
que demonstrou determinação em entender as dificuldades da cidade e se interessar em resolver os 
problemas. Concordou com George Luiz de Oliveira em determinadas situações ponderadas em seu discurso 
da Tribuna, e em outras tem que debater: quando se fala em projetos aumentando impostos, disse que é uma 
situação um tanto delicada no momento em que o país vivencia uma crise, se estendendo essa dificuldade à 
empresários e comerciantes, tendo opinião em que o aumento de impostos acaba punindo o bom pagador. 
Ponderou dizendo que o que tem que ter em execução é justamente fechar o cerco ao inadimplente. Não pode 
acontecer de pessoas esperarem o PROFIS ou REFIS para quitar seus impostos, sem pagar juros e multas, o 
que acaba pecando em uma administração. Disse que hoje, com amadurecimento no cargo tem consciência 
de como funcionam os poderes e assim consegue debater tais projetos em conjunto com a população. Assim, 
gostaria que todos tivessem esse diálogo, nas comissões com coerência e respeito aos nobres pares, dentro 
das possibilidades. Referendou projeto de sua autoria, sob nº 210/16, constante da Ordem do Dia, que 
promove alteração na Lei nº 9.848, de 30/12/2008, que institui o Plano Particular de Pavimentação de Ponta 
Grossa, ilustrando que nada mais é que uma readequação no percentual de adesão de contratação de asfalto 
que é vendido pela Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, quando a legislação atual prevê que 
população necessita de trinta por cento de adesão para que possa ser aceito o plano de pavimentação, 
acabando criando um impasse, sobrecarregando o caixa da companhia. De forma informal a mesma adotava 
diversos critérios, trinta, cinqüenta e setenta por cento. Nesse sentido apresentou a referida proposta 
democratizando em cinqüenta e um por cento. Com esse percentual, acredita que deixará uma forma justa e 
democrática para que a população tenha interesse e a CPS acaba respeitando esse percentual perante a 
população. Espera nesses quatro anos estabelecer convivência e debate em prol da população de Ponta 
Grossa. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Registrou sua expectativa no início da VIII Legislatura. Comentou 
sobre a independência e respeito mútuo entre os poderes. Cumprimentou a presença da Vice-Prefeita, 
ressaltando e exaltando o Poder Legislativo e a figura do Vereador Sebastião Mainardes Júnior, onde relatou 
que não fosse a sua economia e dos vinte e três vereadores, sequer o Poder Executivo teria pago a folha de 
pagamentos do décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais. Nesse sentido, criticou o “pitaco” 
dado pela Vice-Prefeita aos Senhores Vereadores, quanto ao atendimento de telefones celulares durante o 
desenvolvimento das sessões, dizendo que não irão os Senhores Vereadores deixar de exercer sua 
fiscalização no Poder Executivo. Entendeu ainda  deselegante a ausência do Senhor Prefeito Municipal, no 
início da atual legislatura. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Números 3:28 “O povo porém que habita 
nesta cidade é um povo poderoso”. Declarou que o povo de Ponta Grossa é honesto e trabalhador. Comentou 
a respeito da crise política dizendo que tem que fazer de tudo para que esta Casa seja referência no Brasil 
inteiro. Se todos tratar a cidade como sua família, terão uma cidade boa, não somente de falácias, mas no 
sentido de trabalhar para que o povo reconheça o esforço dos nobres pares para que retornem a esta Casa 
em um futuro mandato. Em seus debates, chama aqueles que acabaram com o Brasil de bandidos. Irá usar o 



 
microfone para o bem da população.Comentou a crise que vive a polícia, solicitando carinho especialmente a 
polícia militar que trabalha sem estrutura e equipamento inadequado. Falou a respeito do FUNREBON, dizendo 
que o Corpo de bombeiros de nossa cidade está caindo em função da ausência de investimentos: não tem 
viatura adequada, necessita ser dotado e melhor aparelhado pelo Senhor Prefeito Municipal. Assim, irá 
elaborar ofício no sentido de encaminhar pelo menos meio milhão de reais, ao Corpo de Bombeiros. Comentou 
sobre suas bandeiras: primeira, o reino, a família, a segurança pública. Diante disso, já conversou com os 
vereadores,onde estará inserindo novamente na Casa o Bloco Cristão em Defesa da Vida e da Família, 
convidando a todos os vereadores interessados para que prezem aos conceitos de família. Colocou-se, para 
finalizar, à disposição de todos os Senhores Vereadores. Citou o Salmo 127 “Se o Senhor não edificar a casa 
em vão trabalham os que edificam e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos 
será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto 
dorme”. VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Cumprimentou a todos, especialmente a imprensa da qual faz 
parte, enaltecendo o trabalho prestado na cidade, colocando-se à disposição de cada um dos seus integrantes. 
Manifestou a alegria em poder representar a cidade nesta Casa, ponderando a responsabilidade que terá pela 
frente. Disse que a renovação desta Casa, com novos vereadores sendo eleitos pela população é esboço do 
que ocorreu no Brasil inteiro, sendo uma responsabilidade enorme. Denominou doravante como os vinte e três 
vereadores, desconsiderando os novos e reeleitos. Reiterou profundo respeito pelos pares, acreditando que 
será recíproco pelos próximos quatro anos em benefício da cidade. Reiterou mais uma vez a sua posição como 
linha independente, deixando claro que terá prerrogativa de formar uma posição construtiva aos mais diversos 
casos, mas que tragam benefícios para cidade, os quais podem contar com seu apoio. Acredita que na Casa 
não terá nenhum vereador indeciso. Agradeceu pela oportunidade a deus, a comunidade, aos eleitores que o 
escolheram para representar os mesmos, desejando boa sorte a todos. O Senhor Presidente comunicou que 
os projetos lidos no expediente já estão disponibilizados na rede INTRANET para consulta. Solicitou aos 
Senhores Vereadores, lembrando do treinamento que ocorreu nesta Casa, ressaltando a diferença entre a 
elaboração de moção e indicação, dizendo que se ocorrerem dúvidas, que seja consultado o Departamento 
do Processo Legislativo, para que não sejam retiradas proposições protocoladas de forma incorreta. Não 
havendo mais vereadores inscritos para o uso da Tribuna, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM PRIMEIRA 
DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 210/16 (Vereador Daniel Milla), promove alteração na Lei nº 9.848, de 
30/12/2008, que institui o Plano Particular de Pavimentação de Ponta Grossa: APROVADO, com votos 
favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel A. Fracaro Daniel Milla, Divonsir Pereira Antunes - Divo, 
Domingos B. Menezes Jr. - Mingo Menezes, Eduaro Kalinoski, Ezequiel Marcos F. Bueno - Pastor Ezequiel 
Bueno, Felipe Ramon dos Passos - Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco,Guiarone de Paula 
Jr. -  Sargento Guiarone Junior, João Florenal da Silva - Florenal, Jorge R. Magalhães - Jorge da Farmácia, 
José Carlos S. Raad - Dr. Zeca, Magno Zanellato - Dr. Magno, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, 
Ricardo Zampieri, Roseli A. Mendes - Professora Rose, Rudolf E. Christensen - Rudolf Polaco, Sebastião 
Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. 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: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, a pedido do Vereador Walter José 
de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 308/16 (Vereador George Luiz de Oliveira), dispõe sobre a 
obrigatoriedade de plantio de árvores nos passeios para a expedição de certificado de conclusão de obra: 
APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel A. Fracaro - Daniel Milla, Divonsir 
Pereira Antunes - Divo, Domingos B. Menezes Jr. - Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Ezequiel Marcos F. 
Bueno - Pastor Ezequiel, Felipe Ramon dos Passos - Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, 
Guiarone de Paula Jr. - Sargento Guiarone Junior, João Florenal da Silva - Florenal, Jorge R. Magalhães - 
Jorge da Farmácia, José Carlos S. Raad - Dr. Zeca, Magno Zanelatto - Dr. Magno, Maurício Silva, Paulo 
Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Roseli A. Mendes - Professora Rose, Rudolf E. Christensen - Rudolf 
Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinicius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Emenda de Redação, 
apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação: APROVADA, com votos favoráveis dos 
Vereadores Celso Cieslak, Daniel A. Fracaro - Daniel Milla, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Domingos B. 
Menezes Jr. - Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Ezequiel Marcos F. Bueno - Pastor Ezequiel, Felipe Ramon 
dos Passos - Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Guiarone de Paula Jr. - Sargento 
Guiarone Junior, João Florenal da Silva - Florenal, Jorge R. Magalhães - Jorge da Farmácia, José Carlos S. 



 
Raad - Dr. Zeca, Magno Zanelatto - Dr. Magno, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 
Zampieri, Roseli A. Mendes - Professora Rose, Rudolf E. Christensen - Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes 
Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 336/16 (Vereador Jorge da 
Farmácia), dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento por hospitais, clínicas e congêneres, de mini-
prontuários no momento de alta/liberação do paciente, desde que por ele solicitado ou seu representante legal, 
contendo a relação de materiais, medicamentos e quais serviços foram usados no atendimento e dá outras 
providências: RETIRADO PARA VISTAS, por dez dias, a pedido do Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca. 
EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Indicações nºs 02, 03, 11, 12, 21, 47, 50/17, do Vereador 
Paulo Balansin; 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 90/17, do Vereador Eduardo 
Kalinoski; 13, 14, 15, 40, 41, 48, 49/17, do Vereador Geraldo Stocco; 18, 19, 20, 27, 28, 29/17, do Vereador 
Ricardo Zampieri; 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39/17, do Vereador Jorge da Farmácia; 30, 31, 32, 
33/17, do Vereador Felipe Passos; 51, 52/16, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 56/17, do Vereador Pietro 
Arnaud; 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89/17, do Vereador Divonsir Pereira Antunes - Divo; 91, 92, 93/17, do Vereador Walter José 
de Souza - Valtão. Finda a votação da Ordem do Dia, foi aberto espaço para manifestações no PEQUENO 
EXPEDIENTE: VEREADOR FELIPE PASSOS: Agradeceu pela oportunidade a todos que o elegeram, 
desejando boas vindas aos companheiros, esperando que exerçam um bom trabalho neste mandato. 
VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO: Agradeceu a Deus em primeiro lugar e pelo momento 
em que trabalhou na Prefeitura Municipal. Ressaltou a sua participação nesta Casa de Leis, durante um mês, 
na legislatura anterior, onde elaborou projeto de lei, proibindo a SANEPAR e COPEL de interromper os serviços 
aos finais de semana, dizendo que tem que cobrar o cumprimento dessa lei. Agradeceu a toda a população, 
seu partido, na pessoa de seu grande líder Ratinho Júnior, pela parceria na gravação de vídeo falando sobre 
seu nome. VEREADOR DANIEL MILLA: Agradeceu, desejando um profícuo mandato a todos os nobres Pares, 
em nome do Partido Verde e em nome de seu presidente Reginaldo Alvaro Scheffer, empresário de nossa 
cidade. Comunicou aos pares sobre a conversa a respeito do Projeto de Lei nº 210/16, quando o Vereador 
Maurício Silva indicou a apresentação de emenda, desejando diminuir para cinqüenta por cento a adesão para 
a confecção de obras de asfaltamento, para não ocorrer problemas nos cálculos relacionados por parte da 
CPS. Não vê dificuldade, e conclamou aos vereadores interessados em assinar em conjunto, colocando à 
disposição. Lembrou da participação do Vereador Divo, que realizou projeto de grande importância, 
principalmente às pessoas mais carentes, aquelas que têm dificuldade em pagar suas contas de água e luz, 
propondo que não seria efetuado o corte do fornecimento nos finais de semana para não prejudicar a 
população. Disse que  várias pessoas relatam que empresas estão desrespeitando lei municipal, entendendo 
que não podem permitir. Assim, solicitou que haja uma forma de comunicação às referidas empresas para não 
prejudicar o cidadão de nossa cidade. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Expressou seu apreço ao projeto 
apresentado pelo Vereador Divo, ressaltando o Ar. 18 do Código de Defesa do Consumidor que trata do 
princípio da indisponibilidade do bem público. Ressaltou que estão criando na Casa o Bloco de Oposição, já 
existindo um diálogo nesse sentido, quando na próxima sessão, acredita que podem alinhavar essa questão. 
Está disponível para dialogar sobre esse assunto. Passando ao Vereador Geraldo Stocco, o mesmo agradeceu 
a Deus pela sua presença nesta Casa, à sua família, aos amigos de estágio e ao Vereador Pietro Arnaud, por 
ter lhe apresentado o partido Rede Sustentabilidade, do qual agora faz parte. Informou a todos que fará a 
diferença na Casa no exercício de seu mandato, independente de blocos, colocando-se a disposição de todos. 
VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Para concordar com o Vereador Pietro Arnaud, dizendo que 
precisam se reunir, para que possam dar corpo ao bloco oposicionista, acreditando que o mesmo terá um 
papel fundamental. Acredita que ao longo do tempo irá crescer e todos serão bem vindos. Acredita que a 
postura desta Casa será de orgulhar a população, dizendo que os vereadores dissidentes do bloco governista 
serão bem vindos ao da base oposicionista, onde estará trocando idéias para protocolar na Casa, inclusive já 
com a indicação de seu presidente, a fim de contar com tempo regimental e assim utilizar da palavra para 
contrapor ações do governo municipal, dentro do que diz o Regimento Interno. Convidou aos vereadores 
interessados na CPI do transporte coletivo, para se dirigirem até seu gabinete a fim de conversarem, iniciando 
a semana que vem com a comissão composta. VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA: Referendou a 
reunião ocorrida entre o Senhor Prefeito Municipal e vereadores desta Casa de Leis, dizendo que deu para 
notar que a cidade de Ponta Grossa, terá muita dificuldade nos próximos anos para que o povo seja atendido. 
Disse que os Senhores Vereadores terão muito trabalho para que a cidade volte a crescer e dar o mínimo que 



 

 

o povo precisa para ter uma vida digna e honesta. Destacou que a crise estabelecida não é somente desta 
cidade, mas do país como um todo, sendo ela moral e financeira, tanto que foi dada a resposta nas urnas - 
citando cidades que terão que realizar mais uma eleição simplesmente pelo fato de envolvimento de 
vereadores e prefeitos em atos de corrupção. Porém nossa cidade não está envolvida com esses problemas, 
apesar das dificuldades em todos os moldes. A renovação ocorrida nesta Casa é o povo descontente, que 
espera que o vereador faça a diferença, diante da necessidade de sua atuação, principalmente aos moradores 
mais afastados. Assim estará exercendo sua atividade na Casa, independente de partido político, estará 
exercendo oposição a tudo que não for revertido em benefício da população. VEREADOR JOSÉ CARLOS S. 
RAAD - DR. ZECA, passando ao Vereador Rudolf Polaco, o qual primeiramente agradeceu a Deus pela 
oportunidade em estar prestando serviço para a comunidade. Registrou que sempre posterior a eleição, muitos 
questionaram quanto aos novos e velhos vereadores, onde ponderou que não existem novos e velhos, pois 
conversa com todos, estando aprendendo diariamente como ser um grande vereador para a cidade, 
aprendendo com os mais experientes e novos, não devendo sobrepor nesse sentido. Agradeceu ainda a 
oportunidade de ter trabalhado como Diretor da Secretaria de Segurança e Cidadania de Ponta Grossa, assim 
também quando exerceu seu trabalho como gerente na Agência do Trabalhador, tendo destaque à nível do 
Paraná e em todo o país, chegando a seu conhecimento que os projetos da referida agência alcançaram o 
segundo lugar no país. Agradeceu toda a equipe da Agência do Trabalhador, da Secretaria de Segurança e 
Cidadania e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional que lhe deram essa 
oportunidade de trabalhar em prol da comunidade. Comentou a respeito de sua indicação ao Poder Executivo, 
na qual solicita a instalação de rastreadores em todos os veículos de propriedade do Município, citando a 
irresponsabilidade que muitos funcionários públicos do país utilizam esses veículos, entendendo ser uma 
maneira de conter essas gastos indevidos. Finalizou conclamando aos Senhores Vereadores a pensar na 
cidade, com projetos inteligentes. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 
presente sessão, convocando outra para o dia vinte do mês em curso, no horário regimental, comunicando 
que a Ordem do Dia será publicada o Diário Oficial do Município, além de estar à disposição via rede de 
computadores. Eu, Vereador Jorge da Farmácia, Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual 
segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em 
quinze de fevereiro de dois mil e dezessete.                       

__________________SECRETÁRIO   ______________________PRESIDENTE 
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