
 

 

 

  ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: estagiária 

INICIO DA SESSÃO: 14:08 TERMINO DA SESSÃO: 15:45 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK Ausência Justificada  

DANIEL MILLA 14:07  

DIVO 14:08  

MINGO 14:07  

EDUARDO KALINOSKI 14:12  

PASTOR EZEQUIEL 14:20  

FELIPE PASSOS 14:12  

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:22  

GERALDO STOCCO 14:15  

SARGENTO GUIARONE Ausência Justifcada  

FLORENAL 13:59  

JORGE DA FARMÁCIA 14:02  

DR. ZECA 13:59  

DR. MAGNO 14:09  

PAULO BALANSIN 14:20  

PIETRO ARNAUD  14:06  

RICARDO ZAMPIERE 14:05  

ROGÉRIO MIODUSKI 14:08  

PROFESSORA ROSE Antes das 13:50  

RUDOLF POLACO 14:20  

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR Ausência Justificada  

VINÍCIUS CAMARGO 14:08  

VALTÃO 14:14  

 

Professora Rose entrega moção de aplauso aos idealizadores do grupo bando da leitura. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:  

VEREADOR PIETRO ARNAUD: critica o fato de haver eventos durante a sessão, convidará os demais 

vereadores para audiência pública para falar sobre a questão do deficiente físico, e que pretendia que acontecesse 

na semana do deficiente físico, especialmente dia 24, convidando o desembargador do TRT 9, que é deficiente 

visual, citando seus méritos na carreira profissional, o qual fará palestra sobre dentre alguns assuntos, sobre a 

reforma trabalhista, bem como direitos dos deficientes físicos , pessoa com deficiência, sujeito de quais direitos? 

Requererão documentos ao Ministério Público para reconsiderarem os direitos omissos dos deficientes, o qual 

ocorrerá no observatório astronômico da UEPG. Vereador Rudolf pede aparte, e que pretende participar dessa 

reunião, parabenizando o vereador Pietro pela iniciativa, pedindo para que às suas forças se somem também as 

forças dos demais vereadores para que seja aprovado o projeto que protocolou na última semana, visando à 

adaptação dos brinquedos dos parques às crianças com deficiência, incluindo-as socialmente. Visa a reunião 

pública para inclusão e a adaptação dos deficiente a sociedade.  

VEREADOR GEORGE: fala sobre o recebimento de um documento advindo do MP, o qual está procedendo 

acerca das denúncias que fez a respeito do não cumprimento de alguma leis por parte do poder Executivo, 

considerando o fato de ano eleitoral estar batendo às portas, foram sancionadas a fim de fazer confusão na 

cabeça das pessoas dando a falsa ideia de cumprimento. Pede que o prefeito junto a sua equipe leia o projeto 

bem como avalie sua exequibilidade. Fala também sobre o fato de não haver o cumprimento das castrações, já 



 

 

há 7 ou 8 meses, dizendo que a secretária Ângela não notou o descumprimento. Lei que não é cumprida, é 

passível de improbidade administrativa. Fala sobre a avaliação da quantidade de leis mas que não procuram ver 

seu mérito. Fala sobre vereadores que apresentam muitos projetos e que não têm objetivo de mudar a vida das 

pessoas, prefere fazer 2 ou 3 com mérito que interesse à população a fazer muitos sem interesse público. Pietro 

pede aparte, fala sobre o oficio que recebeu do secretário Douglas Fonseca dizendo que o projeto era 

inconstitucional.  VEREADOR PASTOR EZEQUIEL:  fala sobre a conversa que está tendo com o 

secretário de segurança para pôr em vigor o projeto da lei Maria da Penha, também o do PROERD e 

parquinhos. Fala sobre seu rendimento, eu número. Fala sobre as suas viagens a Curitiba, em que trouxe 

viaturas da patrulha escolar, e as viagens que fez sempre trouxe resultados. Fala sobre a reforma para o colégio 

Olinda Bacila, dizendo que fez seu trabalho em todo tempo, sem medo. Fala sobre a Polícia Militar que 

completa 163 anos. Cita também a operação bafômetro na madrugada, que flagrou 9 motoristas embriagados. 

Fala sobre a irresponsabilidade de quem usa álcool e dirige, pretendendo fazer projeto de lei para os 

estabelecimentos terem placas dizendo SE BEBER NÃO DIRIJA. Parabeniza os policiais pelo trabalho que 

fizeram na blitz, que trabalham com orgulho de vestirem a farda. Vereador Pietro Arnaud pede aparte e 

parabeniza o Vereador Pastor Ezequiel, achando necessário debater com a comunidade acerca desse tema, 

dizendo que nos Estados Unidos há seriedade em relação à venda de bebidas alcoólicas para menores. Fala que 

no último final de semana passou pela Avenida München durante a madrugada, tendo se deparado com uma 

situação em que um menor estava claramente embriagado. Oferece seu apoio no projeto do Vereador Pastor 

Ezequiel. A palavra volta ao Vereador Pastor Ezequiel, que mostra sua preocupação com os trabalhadores, 

pedindo cuidado com as famílias, dizendo que os irresponsáveis que bebem e saem dirigido, podem causar 

acidentes, vitimando inocentes.  

VEREADOR FLORENAL: fala sobre a criança que foi buscar cerveja numa festa, pedindo maior controle na 

venda de bebidas aos menores. Pede benfeitorias e segurança ao bairro estatisticamente mais violento de Ponta 

Grossa, que é o Bairro Uvaranas. Fala sobre terem feito ação para recuperar viatura da PM, dizendo que a atual 

preocupação das pessoas conforme noticiou um jornal, é com a segurança, que preenche índices alarmantes, e 

que depois vem a preocupação saúde e desemprego. Parabeniza o Vereador Pastor Ezequiel, que tem lutado 

pela segurança, que é Policial Militar, e que sabe que estão os policiais estão trabalhando com exaustão e como 

podem, dizendo que se tiver mais viaturas a serem recuperadas buscará a recuperação, para favorecer o povo, 

que é vítima do PT. Fala ainda que mesmo sendo partido dos trabalhadores foi um governo que deixou muitas 

pessoas desempregadas. Cita ainda que 70% dos cidadãos que estão sendo presos são réus primários, que 

cometem roubos e assaltos por conta da crise, e que o governo nada fez para gerar emprego à população. Fala 

que a falta de trabalho desestrutura a sociedade, e a pesquisa comprova o que todos já sabem, o povo clama por 

segurança. Parabeniza a PM, que trabalha solucionando em média 95% das ocorrências em Ponta Grossa. Já 

com o IML os problemas continuam, todo final de semana faz-se necessário que um Vereador interfira a fim 

de liberar corpos depois de ficarem em média de 10 a 15 horas, trazendo sofrimento à família. Cita a falta de 

médicos legistas designados para Ponta Grossa, tendo médicos voluntários fazendo esse trabalho. Vereador 

Pastor Ezequiel pede aparte dizendo que Uvaranas é uma cidade praticamente, dizendo sobre o crescimento, 

fala sobre os módulos moveis, e que se funcionassem em cada setor da cidade, melhoraria significativamente o 

índice de violência na cidade de Ponta Grossa. Vereador George pede aparte para falar sobre uma das ações 

protocoladas no Ministério Público, que tem como mérito a instalação de posto policial avançado, que está 

sendo descumprida, dizendo que é vantajoso ter vários módulos. Fala que o prefeito alugou casa na Bonifácio 

Vilela com a Francisco Búrzio, onde a comunidade universitária apela a falta de segurança. Importante instalar 

posto avançado da guarda municipal, lei que já deveria ser colocada em pratica já que foi sancionada pelo 

prefeito, a qual é de sua autoria.  

  

 

             Câmara Municipal de Ponta Grossa 

               Estado do Paraná 



 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
 ORDEM DO DIA: 07/08/2017                      _______                  SESSÃO  ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 196/17 – Altera a  Lei nº 12.814, de 30/05/2017, conforme especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                       CFOF     - Favorável 

                       COSPTTMUA  - Favorável 

                       CECE – Favorável 

VEREADORES 
PRIMEIRA 

CELSO CIESLAK Ausência Justificada 

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 Ausência Justificada 

FLORENAL Favorável 

JORGE DA FARMÁCIA Favorável 

DR. ZECA Favorável 

DR. MAGNO Favorável 

PAULO BALANSIN Favorável 

PIETRO ARNAUD  Favorável 

RICARDO ZAMPIERE Favorável 

ROGÉRIO MIODUSKI Favorável 

PROFESSORA ROSE Favorável 

RUDOLF POLACO Favorável 

SEBASTIÃO MAINARDES 
JUNIOR 

Ausência Justificada 

VINÍCIUS CAMARGO Favorável 

VALTÃO Favorável 



 

 

Projeto aprovado com 20 votos.  

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 

PROJETO DE LEI Nº 319/16 – Denomina de MARIO ANTÔNIO ZAPAROLI a Rua nº 05, do Loteamento Residencial Monte Hermon, 

Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

Votação simbólica, projeto aprovado. 

 

 

DO VEREADOR JOSÉ NILSON RIBEIRO - NILSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 329/16 – Denomina de SEVERINO COSTA a Rua nº 04 do  Loteamento Residencial Monte Hermon, Bairro Cará-

Cará, nesta cidade. 

Votação simbólica, projeto aprovado. 

 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

PROJETO DE LEI Nº 170/17 – Declara a utilidade pública municipal da ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DOS CAMPOS GERAIS, com 

sede nesta cidade.  

Votação simbólica, projeto aprovado.  

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 178/17 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 142.382,80, e dá outras 

providências. 

Vereador Geraldo Stocco pede vistas por 5 dias. 

 

 

DO VEREADOR DANIEL MILLA 



 

 

PROJETO DE LEI Nº 194/17 – Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE PONTA GROSSA – APAPG, 

com sede nesta cidade. 

Votação simbólica, projeto aprovado.  

 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR ALTAIR NUNES MACHADO – TAÍCO NUNES 

PROJETO DE LEI Nº 181/16 – Denomina de JOÃO MARIA JOSKA a Rua O do Loteamento RESIDENCIAL FLAMBOYANT, situado no 

Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

 

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

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

 

SUBSTITUTIVO GERAL (de autoria do Vereador Sebastião Mainardes Jùnior) 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                       COSPTTMUA   - Favorável 

Votação simbólica,  projeto aprovado. 

 

 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

PROJETO DE LEI Nº 101/17 – Promove alterações na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. 

 

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

                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Subemenda Modificativa ao  

                                                 Substitutivo Geral da CLJR em apenso. 

Votação simbólica do projeto e da emenda: aprovados. 



 

 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

 

MOÇÕES 

 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 161/17 – Dirigida ao Major QOBM Hemerson Saqueta Barbosa, por assumir o Comando da Unidade do 

Corpo de Bombeiros na cidade de Ponta Grossa. 

 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 162/17 – Dirigida ao Major QOBM Wilson José Schirlo Mayer, pelos relevantes serviços prestados no 

Comando da Unidade do Corpo de Bombeiros na cidade de Ponta Grossa – Paraná. 

Aprovadas. 

 

INDICAÇÕES 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1480/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando melhoria nas redes de iluminação do Conjunto Habitacional Jardim Panamá. 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1481/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando o encanamento de vertente de água, na Rua Horácio Vilela Guimarães, com as Ruas Augusto Faria Rocha 

e Desembargador Lauro Lopes, Jardim Carvalho. 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1482/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a reconstituição asfáltica na Rua Horácio Vilela Guimarães, com as Ruas Augusto Faria Rocha e 

Desembargador Lauro Lopes, Jardim Carvalho.  

 



 

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1483/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando melhoria nas redes de iluminação, na Rua Sebastião Bastos, antiga estrada municipal, Bairro Neves.  

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1484/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando efetuar reparos na cobertura do ponto de ônibus, em toda a extensão do Jardim Panamá.  

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1485/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a limpeza e nivelamento do campo objetivando a colocação da Feira Verde, para o Conjunto Habitacional 

Jardim Panamá.  

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1486/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando arborização na praça, no Conjunto Habitacional Jardim Panamá.  

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1487/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a pavimentação asfáltica na Rua Lourival de Oliveira Guedes, com a Rua Gustavo Adolpho Roedel, Parque 

Santa Lúcia, Jardim Carvalho.  

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1488/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Parque do Iguaçu, Conjunto Habitacional Gralha Azul, Bairro 

Contorno.  

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1489/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a pavimentação asfáltica na Rua Gustavo Adolpho Roedel, com a Rua Lourival de Oliveira Guedes, Parque 

Santa Lúcia, Jardim Carvalho.  



 

 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

INDICAÇÃO Nº 1490/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a implementação de uma praça em um espaço público, localizado entre as Ruas Arapongas e João-de-

Barro, no Jardim Boreal, Chapada.  

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1491/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a instalação de postes de iluminação na Rua Cassemiro Malaine, esquina com a Rua Eduardo da Costa.  

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1492/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua Haiti entre as Ruas D. João VI e Laurindo Rabelo, e na Rua 

Farias de Brito, entre as Ruas D. João VI e Rua Melo de Moraes, na Vila Vilela.  

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1493/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua Balduino Taques e a Rua Francisco Ribas.  

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1494/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando com urgência o serviço de reparos no calçamento da Rua Felipe Camarão. 

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1495/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a troca de lâmpadas na Rua Rodrigo Silva, nº 75, no Bairro de Uvaranas.  

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1496/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a verificação do sistema de iluminação da Unidade de Saúde do Recanto Verde.  



 

 

 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

INDICAÇÃO Nº 1497/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua João Rabello Coutinho, Boa Vista, em toda a sua extensão de 

terra.  

Aprovadas. 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 04 de agosto de 2.017. 

 

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA 

                      Presidente                                                       1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

GERALDO: parabeniza o Ministério Público, que está atuando diretamente na operação quadro negro. 

GEORGE: fala que o estacionamento está causando polêmicas, e que quem fez o estudo para o estacionamento não foi 

ver na prática. Comerciantes da Nova Rússia passam por transtornos com a zona azul. Fiscalização deve ser dia por 

dia, e na Avenida Ernesto Vilela ocorre, 1 ou duas vezes por semana, e tem que ser direcionada a fiscalização, e que a 

rotatividade deve ser respeitada. Exige também que o estacionamento da Nova Rússia seja respeitado, com venda de 

blocos nos estabelecimentos comerciais para facilitar a vida da população, mas que haja fiscalização. Pede contratação 

de mais servidores e melhores condições de trabalho para os agentes. 

ATA OFICIAL DA SESSÃO DA CMPG – Disponível no site http://www.cmpg.pr.gov.br/ 

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


