
  ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Estagiária 

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

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK Antes das 13:50 15:04 

DANIEL MILLA 14:06 15:56 

DIVO 14:01 15:56 

MINGO 14:07 15:43 

EDUARDO KALINOSKI 14:22 15:56 

PASTOR EZEQUIEL 14:16 15:56 

FELIPE PASSOS 14:11 15:45 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:08 15:56 

GERALDO STOCCO 14:09 15:56 

SARGENTO GUIARONE 14:09 15:56 

FLORENAL 13:55 15:56 

JORGE DA FARMÁCIA 14:04 15:46 

DR. ZECA 14:29 15:41 

DR. MAGNO Ausência justificada  

PAULO BALANSIN 14:13 15:56 

PIETRO ARNAUD  14:03 15:40 

RICARDO ZAMPIERE 14:15 15:56 

ROGÉRIO MIODUSKI 14:11 15:46 

PROFESSORA ROSE 13:56 15:56 

RUDOLF POLACO 14:13 15:40 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 14:06 15:56 

VINÍCIUS CAMARGO 14:07 15:56 

VALTÃO 14:03 15:56 

 A vice-prefeita Elizabeth Schmidt, agradece o espaço, dando ênfase ao Turismo de Ponta Grossa, a qual faz parte 

do G11, grupo de 11 cidades que fazem parte do mapa do Turismo brasileiro, bem como coloca seus projetos e 

sua postura sonhadora em relação à melhora da cidade em relação ao setor turístico. Convida os presentes a 

participar do evento Salão Turismo, que ocorrerá de 24 a 27 de julho, contando com vários patrocinados para sua 

realização.  

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:  

VEREADOR GEORGE: cumprimenta a vice-prefeita e acredita que o prefeito não tem como prosperar 

politicamente, visto que as contas de água e luz não foram pagas, e faz votos que o prefeito seja indicado à 

candidatura de governo estadual, para que a professora Elizabeth assuma o cargo. Acredita que caso isso ocorra, 

é porque tem algo sujo por trás disso para que o prefeito consiga a indicação. Quer dar conforto às pessoas que 

se utilizam dos terminais de ônibus, e não compreende o porquê de não haver uma catraca que faça passagem 

direta ao CAS, e que não entende a omissão da prefeitura nesse sentido, visto que o usuário sai do terminal de 

ônibus, correndo riscos, até o caminho ao CAS. Fala também sobre a lei 11427, e diz que está se reunindo com 

advogados por ter muita demanda de trabalho, e não deixará passar nada, com tolerância zero, pedindo 

cumprimento das leis criadas na câmara municipal, dizendo que não há muita fiscalização pelo fato de a maioria 

dos vereadores, o que não julga ser um crime, ser situação, e diz que acionará a justiça para que as leis sejam 

cumpridas, e terá como ponto de partido essa lei, e fará pedido de improbidade ao prefeito municipal, e diz que 



se não fosse para cumprir a lei, então que este desse seu veto. Diz que alguns projetos de lei colocam o prefeito 

numa saia justa, e que, por falta de coragem, não veta, e que quando aprova, não as cumpre. Diz que a lei que 

beneficiava as pessoas da faixa 1 referente ao Programa Minha Casa Minha Vida teve pedido de ADIN pelo 

prefeito, tendo sido derrubada. Tal lei permitia que as pessoas tinham em menos de 200 reais o valor da parcela 

de suas casas, tendo esse benefício encerrado, e acredita que os vereadores não precisam mais fazer leis se não 

for para cumprir, e que a esses cabe o papel de fazer com que o executivo cumpra as leis por ele aprovadas. O 

que não pode ocorrer é ter projetos bons que foram sancionados pelo prefeito, tornando-se lei muito benéficas e 

acabarem não sendo cumpridas. 

 

 VEREADOR CELSO CIESLAK: diz para o vereador George que mesmo sendo vereador da situação o 

prefeito está sendo fiscalizado igualmente, e o que estiver de errado será comentado, e se necessário acionará o 

Ministério Público. Fala sobre seu projeto que se trata de um sistema de segurança que será colocado no 

transporte coletivo, o qual obriga as empresas a implantarem um botão de alerta nos ônibus com objetivo 

melhorar a segurança dos passageiros, do motorista  e do cobrador, em relação a furtos e assaltos, e que o botão 

seja acionado por qualquer pessoa para que o passageiro ou mesmo quem esteja trafegando possa comunicar a 

guarda municipal, tendo os ônibus um letreiro luminoso com o dizer “ALERTA DE SEGURANÇA” no 

momento em que for acionado. O Vereador acredita que o meliante ao saber da existência do botão, precisará 

pensar duas vezes ao cometer furto ou roubo no interior do transporte coletivo. Comenta também sobre um 

assalto a ônibus que ocorreu na última sexta-feira e um hoje, o qual teve motorista e cobrador ameaçados. Pede 

a colaboração dos vereadores para que o projeto seja aprovado.  

 

VEREADOR GERALDO STOCCO : fala sobre o projeto de lei que já foi aplicado em Ponta Grossas em 

algumas unidades de saúde  antes mesmo de ser lei, que seu pai comemorou há 12 anos o início desse projeto, 

no bairro Ronda,  que visa à importância da saúde bucal, dizendo que o projeto trará benefícios à s famílias que 

mais precisam, já que vai atrelar a consulta odontológica à carteira de vacinação, e consulta médica, e que a 

criança quando for vacinada já irá marcar a próxima consulta ao dentista, porque a população, genericamente 

falando, não tem o hábito de ir ao dentista, salvo quando sente dor, e que pessoas que não demandam de 

condições financeiras frequentam ainda menos. Salienta que o projeto, a longo prazo, economizará dinheiro 

público. Cita que crianças na faixa etária entre três e quatro anos já têm necessidade de tratamento de canal, 

muitas vezes já tendo perdido alguns dentes. Ainda ressalta que o projeto já foi aplicado na Vila Borsato e na 

Vila Hilgemberg, tendo desse trabalho resultados significativos, já que o número de crianças com cáries reduziu 

70%, e que os outros 30% eram crianças que tinham cárie, mas em estados iniciais e de fácil tratamento. Concede 

aparte ao Vereador Valtão, que parabeniza o Vereador Stocco, prestando homenagem ao pai dele, e  fala que 

aprovou no mandato passado, de sua autoria, que era normativa, e virou lei, que todas a mães que matriculassem 

crianças no CMEI ou no Ensino Fundamental teriam que apresentar carteira de vacinação em dia, e parabeniza 

novamente o vereador Stocco por ter acertado nesse projeto , o qual espera que se transforme em lei, e acredita 

que o projeto será muito bem aceito nos postos de saúde. Vinicius Camargo pede aparte: parabeniza o projeto, 

diz sobre a oportunidade de ter conhecido o trabalho do Dr Geraldo Stocco, pai do Vereador Geraldo Stocco, e 

parabeniza pelo excelente projeto. Vereador Rudolf pede aparte para enaltecer o projeto, diz que conheceu pouco 

a pessoa do pai do Vereador Stocco, e diz que que o projeto virou destaque nacional, dando seu apoio e seu voto 

ao projeto em questão. Geraldo agradece os vereadores pelas palavras e diz que quer que o projeto esteja 

funcionando, já que é extremamente importante para as crianças. A Vereadora Prof. Rose parabeniza o projeto 

do Vereador Stocco somando-se as palavras ditas, apoiando-o com seu voto, e fala na condição de mãe, 

professora e avó que vê o projeto será 100% aprovado, dizendo que é muito íntegro da parte do Vereador Stocco 

memorar seu pai, seguindo seus passos, que foi um homem honrado, completando que o projeto trará grandes 

benefícios às crianças. 

 

VEREADOR CELSO CIESLAK faz solicitação verbal de ausência das próximas votações para comparecer à 

audiência no fórum às 15:30h. Aprovada a solicitação por votação simbólica, o Vereador se ausenta da sessão. 

 



             Câmara Municipal de Ponta Grossa 

               Estado do Paraná 
 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
 ORDEM DO DIA: 17/07/2017                      _______                  SESSÃO  ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

PROJETO DE LEI Nº 122/17 – Institui o Programa Selo Social Acadêmico, no âmbito do Município de Ponta Grossa.  

Votação simbólica, aprovado o projeto. 

 

 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

PROJETO DE LEI Nº 129/17 – Institui boas práticas e padrões de qualidade no atendimento ao usuário de serviços públicos 

do Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. 

Votação simbólica, aprovado o projeto.  

 

 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR LUIZ BERTOLDO 

PROJETO DE LEI Nº 352/16 – Denomina de ANTONIO BATISTA ZANARDINI a Rua 02, localizada no Loteamento MONTE 

HERMON, no Bairro do Contorno, nesta cidade. 

 

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



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

Votação simbólica, aprovado o projeto e a emenda.  

 

DO VEREADOR LUIZ BERTOLDO 

PROJETO DE LEI Nº 353/16 – Denomina de JOÃO PAULO CLOSS BERTIN a Rua 09, localizada no Loteamento MONTE 

HERMON, no Bairro do Contorno, nesta cidade. 

 

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

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

Vereador Rudolf pede a palavra, que parabeniza o vereador Bertoldo por prestar homenagem à família que perdeu seu 

ente querido, tendo sido amigo de infância de João Paulo Closs Bertin.  

Votação simbólica, aprovado o projeto e a emenda.  

 

 

DO VEREADOR DIVO 

PROJETO DE LEI Nº 40/17 – Promove alterações nas Leis nºs 8.418, de 29/12/2005 e 9.848, de 30/12/2008, conforme 

especifica. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                       CFOF     - Favorável 

                       COSPTTMUA  - Favorável                        

Vereador Divo pede a palavra, dizendo que há muitos buracos nos asfaltos da cidade, tendo citado o caso de um amigo o 

qual não conseguiu entrar na garagem de casa com o carro  por conta de um buraco, e aproveita a oportunidade para 

pedir aos demais vereadores a aprovação de seu projeto.   

 

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 Favorável   

FLORENAL Favorável   

JORGE DA FARMÁCIA Favorável  

DR. ZECA 

Favorável 

  

DR. MAGNO 
Ausência Justificada 

PAULO BALANSIN Favorável 

PIETRO ARNAUD  Favorável  

RICARDO ZAMPIERE Favorável  

ROGÉRIO MIODUSKI Favorável  

PROFESSORA ROSE Favorável   

RUDOLF POLACO Favorável   

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

Favorável   

VINÍCIUS CAMARGO Favorável  

VALTÃO Favorável 

 

21 votos aprovado o projeto.  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

PROJETO DE LEI Nº 100/17 – Estabelece o Projeto “Criança sem Cárie”, que visa dar melhor atenção à criança em idade 

de vacinação, sendo suas consultas odontológicas marcadas juntamente na carteira de vacinação. 

 

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

                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                       CSAS   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

Vereador Pietro Arnaud pede a palavra para cumprimentar o Vereador Geraldo Stocco pelo projeto,  ressaltando que teve 

a oportunidade de ouvir do Dr. Geraldo Stocco, pai do Vereador, a ideia do projeto, e que remete saudades de alguém 

especial, pedindo sua aprovação e sua aplicação, e sugere que as carteirinhas poderiam ter adesivo com o nome da lei 

Geraldo Stocco e que o trabalho desenvolvido por um servidor público perpetue na cidade de Ponta Grossa. 

VEREADORES PRIMEIRA 

CELSO CIESLAK 
 

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 Ausência 

PAULO BALANSIN Favorável 

PIETRO ARNAUD  Favorável 

RICARDO ZAMPIERE Favorável 

ROGÉRIO MIODUSKI Favorável 

PROFESSORA ROSE Favorável 

RUDOLF POLACO Favorável 

SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR 

Favorável 

VINÍCIUS CAMARGO Favorável 

VALTÃO Favorável 

 Aprovado 21 votos  

 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

PROJETO DE LEI Nº 106/17 – Obriga as empresas prestadoras de transporte público a instalar sistema de alerta de 

segurança. 

 

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

                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

Vereador Pietro Arnaud registra seu apreço e consideração ao Vereador Celso Cieslak, dizendo que os demais vereadores 

são cientes do interesse que tal vereador tem a respeito de projetos e estudos na área do transporte coletivo, e que  esse 

projeto visa à diminuição de assaltos e furtos, sendo muito bem intencionado, no entanto, pode onerar a concessionária 

de modo a refletir no valor da tarifa , e que a informatização desse projeto precisa ser suficiente para que chegue à Polícia 

as ocorrências. Entende que a Câmara deve visar à redução dos custos. Vê necessidade de tirar da lei a obrigatoriedade 

de ter trocadores nos ônibus, dizendo que a autarquia deveria visualizar essa questão, e que deveria ser colocado valor 

menor aos usuários de bilhetagem eletrônica, que tem lei dos ônibus novos e diz que é simpático à lei, ressaltando que a 

mudança para o sistema de bilhetagem eletrônica e que os sistemas de reconhecimento facial auxiliariam no aumento da 

segurança. Diz que não fará pedido de vistas, mas que não vota em projetos que onerem a prefeitura.  Vereador Valtão 

pede aparte e se soma ao discurso do Vereador Pietro Arnaud, e diz que teve que recuar em fazer apenas 5%  do transporte 

coletivo, e que qualquer despesa que venha próxima a 1% reflete no aumento da tarifa , diz que o projeto de lei do 

Vereador Pietro Arnaud foi mal interpretado, e diz que as linhas sem parar têm cobrador, o que não vê sentido, e realça a 

importância da bilhetagem eletrônica, cita ainda que a comissão de justiça tentou consertar o projeto quando colocou em 

substitutivo geral, já quem em  60 dias era inexequível conseguir por em circulação 250 carros, e quer que o valor da 

passagem não aumente. O Vereador Pietro Arnaud volta com a palavra e diz que esse sistema, do modo como é feito, com 

o IPK, motiva a despesa, a qual deve ser controlada pela autarquia, e que a margem de erro se mantem a mesma, e que 

se aumentar disso é passada automaticamente ao valor da tarifa, o que é Constitucional, e que se o Município tem vontade 

de implantar isso, poderia, com cuidado, discutir essas questões. O vereador Eduardo Kalinoski, diz que os vereadores 

Pietro Arnaud e Valtão anteciparam sua fala, e que se preocupa com o custeio disso, dizendo que não se pode fazer cortesia 



com o chapéu alheio, e diz que o que atrai a criminalidade é o dinheiro em espécie, e diz que a bilhetagem eletrônica 

aumentada terá maior controle do número de passageiros, fala sobre o reconhecimento facial, e que foi feito um projeto 

na autarquia de trânsito e para que a parte de fraudes que acontecem no transporte reduza, e acredita que tenha que ser 

debatido mais, e  que mantenha a tarifa do transporte. Diz sobre o baixo movimento de algumas linhas de ônibus, nas 

quais muitas vezes os funcionários são desmotivados sem ter o que fazer, mas que também não podem sobrecarregar o 

motorista na dupla função de dirigir e ser cobrador. Fala também que o interesse de transformar em bilhetagem eletrônica 

é,  e que o funcionário  é desmotivado não tem o que fazer, mas que não pode sobrecarregar o motorista com a dupla 

função, diz que é da concessionaria também o interesse em transformar o sistema em bilhetagem eletrônica, e que quando 

o usuário comprar o primeiro crédito, poderá ter uma passagem adicional grátis no cartão, dizendo que se preocupa com 

o custo da tarifa do transporte, diz que a CPI deve trazer resultados e que conhece desse assunto na cidade de Ponta 

Grossa. 

O Vereador Ricardo Zampieri parabeniza o mérito louvável de tal projeto, no entanto pede vistas de 2 dias.   

Pedido de vistas aprovado. 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DO VEREADOR DANIEL MILLA 

PROJETO DE LEI Nº 155/17 – Denomina de JOSÉ LOURIVAL PEREIRA o Campo de Futebol Society, situado na Praça Pública 

Isidro Ferrer Alfaro, na Vila Cipa, objeto de matrícula nº 17.295, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca, nesta 

cidade. 

 

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

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

Votação simbólica, aprovado o projeto e a emenda.  

 

 

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

PROJETO DE LEI Nº 160/17 – Denomina de Teophilo Cunha Souza a praça na Rua João Cecy Filho, esquina com a Rua Rio 

Coutinho, 384, Bairro Neves, neste Município. 

 

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

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

Votação simbólica, projeto e emenda aprovados. 

 



 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 167/17 – Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de 

Educação Infantil Professora Tarcila Maria Martins Pizyblski. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                       CECE  - Favorável 

Votação simbólica , projeto aprovado. 

O Vereador Geraldo Stocco pede a palavra e diz que o centro funciona de maneira adequada, parabenizando os que fazem 

parte da organização, no entanto menciona a lei nº 6826/01, e diz que as pessoas jurídicas, para que se transformem em 

utilidade pública precisam ter ao menos 1 ano de CNPJ, sugerindo que nessa lei seja incluída uma alínea a fim de que as 

pessoas jurídicas do âmbito educacional não precisem desse tempo. Para que o projeto então esteja de acordo com a lei 

municipal, pede 1 dia de vistas, e ajustes do projeto à referida lei.  

Pedido de vistas aprovado.  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

 

MOÇÕES 

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 149/17 – Dirigida ao Conselho Empresarial da Mulher Executiva (Ceme), na pessoa de sua 

presidente, a empresária ponta-grossense Jocemara Marcondes Gomes, em razão da promoção e realização do 1º 

Encontro de Mulheres Empreendedoras de Ponta Grossa, a se realizar nos dias 24 e 25 de julho de 2.017, no Auditório Vila 

Velha, na sede da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa – ACIPG. 

 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO e OUTROS 

MOÇÃO DE APELO Nº 150/17 – Dirigida ao Secretário de Infraestrutura do Estado do Paraná, para que possibilite 

melhorias na estrutura de estacionamento e na iluminação do Hospital Regional situado em anexo ao Campus da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – Uvaranas. 

 



 

DO VEREADOR SARGENTO GUIARONE JÚNIOR 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 151/17 – Dirigida ao Pelotão de Polícia de Choque do 1º Batalhão de Polícia Militar do Estado do 

Paraná, sediado em Ponta Grossa, onde no dia 1º de julho do corrente ano, completou seis anos de atuação em nossa 

cidade. 

 

 

DO VEREADOR DIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 152/17 – Dirigida à Rogério Fernando Martins, pastor atuante na Igreja Brasil para Cristo na Vila 

Ana Rita, Bairro de Uvaranas. 

Moções aprovadas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Destaque às moções de nº 151 e 152.  

O Vereador Sargento Guiarone pede a palavra para deixar seus parabéns aos policiais do pelotão de choque do primeiro 

batalhão, que no dia 1 de julho completou 6 anos, os quais fazem os trabalhos de toda a região dos Campos Gerais. O 

Vereador Vinícius Camargo completa a fala do vereador Guiarone, dizendo sobre a importância de valorizar e de 

reconhecer o trabalho dos policiais. 

Vereador Geraldo Stocco pede que o pedido de vistas solicitado por ele seja retirado. 

O Vereador Divo cumprimenta o pastor da igreja Brasil para Cristo, destacando o trabalho social que vem fazendo, bem 

como parabenizando todos os pastores da cidade de Ponta Grossa. 

 

Moções aprovadas. 

 

INDICAÇÕES 

 

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD – DR. ZECA 

INDICAÇÃO Nº 1321/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, a revisão e limpeza em toda a rede de esgoto e galerias de águas na Avenida João Manoel dos Santos 

Ribas, nº 909, em frente a Academia Total Fitness. 

 



DO VEREADOR SARGENTO GUIARONE JÚNIOR 

INDICAÇÃO Nº 1322/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e  a colocação de xisto betuminoso na Rua Goioerê, em frente 

ao nº 97, Vila Santana. 

 

DO VEREADOR SARGENTO GUIARONE JÚNIOR 

INDICAÇÃO Nº 1323/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de uma lombada elevada na Rua Rodrigo Otávio, em frente ao nº 

555, Vila Marina, proximidades da Transportadora Empri.  

 

 

DO VEREADOR SARGENTO GUIARONE JÚNIOR 

INDICAÇÃO Nº 1324/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de uma lombada elevada na Rua Rodrigo Otávio, em frente ao nº 

1205, em frente a Capela Dom Bosco.  

 

DO VEREADOR SARGENTO GUIARONE JÚNIOR 

INDICAÇÃO Nº 1325/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de uma lombada elevada na Rua Rodrigo Otávio, proximidades da 

curva da Rua Ucrânia.  

 

DO VEREADOR SARGENTO GUIARONE JÚNIOR 

INDICAÇÃO Nº 1326/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a mudança para mão única da Rua Ibiporã, ou seja, que tal rua passe a ter 

sentido único, bairro/centro, uma vez que a Rua Antonio Vieira já é mão única no sentido centro/bairro.  

 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

INDICAÇÃO Nº 1327/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando melhoria na iluminação (colocação de lâmpadas em LED) na travessa elevada 

em frente ao Colégio Santana, na Rua Coronel Bittencourt, nº 204, Centro.  

 



DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

INDICAÇÃO Nº 1328/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a disponibilidade do transporte público em tempo integral (até aos sábados e 

domingos) para o Jardim Ibirapuera, Bairro de Oficinas.  

 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 1329/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a sinalização vertical e horizontal em todas as vias do Residencial Athenas, Bairro 

Contorno.  

 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 1330/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza do passeio e terreno, situado na Rua Antônio Olavo Branco Martins, 

Bairro Contorno.  

 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 1331/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a limpeza do passeio no trajeto da ciclovia que liga o Centro de Eventos aos 

residenciais localizados no Bairro Contorno.  

 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 1332/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a construção de um campo de futebol society no Residencial Athenas, entre as 

Ruas Antônio Olavo Branco Martins e João Carneiro Gomes, Bairro Contorno.  

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 1333/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando serviços de capinação e remoção de lixo acumulado ao longo da Rua Toledo, 

próximo ao arroio, no Bonsucesso.  

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 



INDICAÇÃO Nº 1334/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando melhorias no ponto final da linha de ônibus Bonsucesso.  

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 1335/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando realizar a poda de hera do Terminal Nova Rússia.  

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 1336/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de tapa-buracos nas Ruas Catarina Ewy, H. Toledo, Basílio da Gama 

e Foz do Iguaçu, localizadas no Bairro Chapada.  

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 1337/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a melhoria da iluminação interna e externa do Terminal Nova Rússia.  

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 1338/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando serviços de patrolamento, cascalhamento na Rua Flávio Almeida Martins, Vila 

Cristina.  

 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 1339/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos na luminária instalada na esquina das Ruas Ernesto Vilela e Toledo, no 

Bonsucesso.  

 

DOS VEREADORES JORGE DA FARMÁCIA E SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

INDICAÇÃO Nº 1340/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a colocação de placa de denominação junto a Rua Nicolau Barachak Massalak, 

Jardim Iansen.  

 



DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1341/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Professora Judite Macedo Silveira a 

partir da Rua Lúcio Alves da Silva, no Bairro de Olarias.  

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1342/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Aviador Frare Batista, a partir da Rua 

Paraíba, no Bairro de Olarias.  

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1343/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Theodoro Kluppel, prolongamento, 

entre as Ruas Dr. Francisco Fajardo e Lúcio Alves da Silva.  

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1344/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o serviço de tapa buraco na Rua Curitiba, em toda a sua extensão, no Bairro de 

Olarias.  

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1345/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o serviço de tapa buraco na Rua Domício da Gama e na Rua Oliveira Martins, 

em toda a sua extensão, no Bairro de Olarias.  

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

INDICAÇÃO Nº 1346/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a implantação de sinalização de trânsito no cruzamento entre as Ruas Duarte 

da Costa e José Koteski, no Bairro de Uvaranas.  

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 



INDICAÇÃO Nº 1347/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que interceda juanto à SANEPAFR, providências objetivando 

a realização dos serviços de instalação de rede de esgoto na Rua Aguinaldo Guimarães da Cunha, no trecho compreendido 

entre as Ruas João Francisco Dias e Antonio Saad, Bairro Boa Vista, Núcleo Nossa Senhora das Graças.  

 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

INDICAÇÃO Nº 1348/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buracos na Vila Santa Marta, Bairro Colônia Dona 

Luiza.  

 

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

INDICAÇÃO Nº 1349/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando a realização de operação bairros na localidade da Vila Cristina.  

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

INDICAÇÃO Nº 1350/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando realizar operação bairros na localidade da Vila Hilgemberg. 

  

 

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

INDICAÇÃO Nº 1351/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando realizar operação bairros na localidade do Parque Dom Pedro II. 

  

 

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

INDICAÇÃO Nº 1352/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando realizar operação bairros na localidade do Portal do Norte. 

  

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 1353/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando realizar reparos na tampa da boca de lobo localizada na Avenida João Manoel 

dos Santos Ribas, esquina com a Rua Júlia Lopes, Bairro Nova Rússia. 



  

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 1354/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando fechar um buraco na calçada, na Avenida João Manoel dos Santos Ribas, esquina 

com a Rua Júlia Lopes, Bairro Nova Rússia. 

  

 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 1355/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos imediatos com cascalhamento ou fresado, reparos em bocas de lobos e 

galerias expostas, na Rua Aviador Frare Batista, na Vila Olarias. 

  

 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 1356/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando reparos imediatos com cascalhamento ou fresado, reparos em bocas de lobos e 

galerias expostas na Rua Maria Ângela Caldas, na Vila Francisco. 

  

 

 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 1357/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando o aumento do número de funcionários bioquímicos e auxiliares responsáveis 

pelos exames labotoriais junto ao Pronto Socorro Municipal.  

 

Indicações aprovadas. 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 14 de julho de 2.017. 

 



 

 

 

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA 

                      Presidente                                                       1º Secretário 

 

 

VEREADOR GEORGE: fala sobre as providências que tomará acerca dos  projetos que viram leis e não são cumpridos pelo 

executivo, e irá a fundo, dizendo que fará estudos e tem muitas páginas de vários projetos, e todos eles retirou em 

inteiro teor, analisando as leis que foram feitas a qualquer tempo, independente de qual o mandato, dizendo que tem 

audiência pública, visita nas periferias, associação de moradores, causando expectativas na população, com tramitação 

cara, sancionando os projetos, sem vetar, e não respeitando as leis, e que a insatisfação é geral , que os vereadores tê m 

passagem rápida pela câmara, e que ainda sim fiscalizará essas questões,  e que não se trata de revanchismo ou 

oposição e que vai pegar as leis para investigar, e licitações também, quando tem produtos sendo pagos de 200 a 300% 

mais caros, dizendo que além do monitoramento do legislativo, o Observatório Social deve também monitorar os 

trabalhos do Poder Executivo. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL : agradece os vereadores que assinaram a moção de apelo, dizendo que solicitará a 

tribuna na próxima segunda para explicar como funcionam os praças na polícia, para que não seja feita mais provas para 

progredirem de cargo.  

VEREADOR GERALDO STOCCO : somando-se à fala do Vereador Georges, que não pode ser mais de 50 metros do CAS a 

distância que o usuário do transporte público deve se deslocar desde o terminal, mencionando a lei de autoria do ex-

vereador Aliel, para que o cidadão ponta-grossense seja beneficiado, já que ter que percorrer distância longa com febre 

e doente é desagradável, e que a referida lei veio para facilitar o atendimento aos que mais precisam. Comenta sobre a 

indicação que fez, para que seja instalada uma lâmpada de LED em cima da faixa elevada em frente  ao colégio 

Sant’Anna, porque durante a noite é muito escuro, e, já que faz esse percurso, sabe das dificuldades que existem, e que 

embora não tenha acontecido acidentes, é uma situação de urgência, na qual pede que o problema seja resolvido pela 

AFEPON e pelos demais órgãos competentes.   

 

PEQUENO EXPEDIENTE 
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