ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 05/03/2018
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Brandon Samuel
INICIO DA SESSÃO:
TERMINO DA SESSÃO:
PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Munícipes.
VEREADOR NO PLENÁRIO
CELSO CIESLAK
DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI
PASTOR EZEQUIEL
FELIPE PASSOS
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO
SARGENTO GUIARONE
FLORENAL
JORGE DA FARMÁCIA
DR. ZECA
DR. MAGNO
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

ENTRADA
AUS. JUS.
AUS. JUS.
-

SAÍDA
AUS. JUS.
AUS. JUS.
AUS. JUS.
-

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:
VEREADOR PIETRO ARNAUD: demonstrou sua preocupação com relação ao último projeto aprovado
pela Casa, sob nº 453/17, que trata do Código de Obras do Município, alterando a Lei nº 6.327, mais
especificamente no que tange a instalação de postos de combustíveis, entendendo que pode trazer certa
insegurança aos empresários interessados em investir na cidade. Outro assunto para comentar matéria
publicada no Portal a Rede, dando conta que o Vereador Geraldo Stocco devolve celular da Câmara e rejeita
uso de veículo oficial, onde o parlamentar diz que havia uma estimativa de gastos com a utilização de tais
benefícios. Nesse sentido elogiou o mesmo, dizendo que a matéria, sob o ponto de vista do que discutiam
semana passada é correta porque faz estimativa de gastos, diferentemente do Vereador Felipe Passos onde
esperava que corrigisse a informação equivocada e que traz uma certa situação constrangedora para os demais
vereadores.
VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: Comenta que estará na Capital do Estado, onde fará visitas a alguns
deputados, especialmente Pastores Gilson de Souza e Edson Praczyk e ainda, a Secretaria de Segurança
Pública para expor a situação delicada que se encontra a região, considerando os fatos que vem ocorrendo no
entorno da cidade, não podendo se manter calado. Citou o fato ocorrido com assalto a carro forte na principal
BR do Município e em Palmeira que sofreu com a intervenção de bandidos para promover arrombamento de
banco. Disse que o quadro de policiais está defasado, hoje a cidade tem aproximadamente quatrocentos mil
habitantes e com um efetivo de quarenta anos atrás, quando a população era de cem mil habitantes. Tem que
sentar com os futuros candidatos a governo e força de segurança para elaborar um planejamento. Irá
protocolar projeto, exigindo planejamento na criação de novos bairros na cidade, com infra-estrutura
necessária, tais como pontos e linhas de ônibus, quantas pessoas precisarão ser atendidas, posto de saúde,
CMEI, escola estadual, escola municipal... Tem na cidade uma polícia competente, considerando a melhor
do Brasil.
VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Iniciou lembrando aos Vereadores que trabalham em prol da área
de segurança em nossa cidade, que o Deputado Estadual Marcio Pauliki trouxe projeto ao Município, de
quatro módulos policiais o qual está tramitando a três meses, não sabendo como está sendo desenrolada essa
questão dentro da Prefeitura Municipal, porém foram garantidos esses módulos além de viaturas que foram
encaminhadas à Polícia Militar. Agradeceu ao Tenente Coronel Edmauro, onde todas as vezes que precisou
de ação ou apoio da Polícia Militar, mereceu sua atenção, dando resultado positivo na região do Cará-Cará.
Parabenizou ao Prefeito Marcelo Rangel e Secretaria de Saúde pelo projeto que estão elaborando com vistas
à gestão plena dirigida à área da saúde do Município, iniciativa que deu certo em outras cidades como
Londrina. Parabenizou as pessoas de Del Gobbo e Robson, da Secretaria de Saúde, pelas ações desenvolvidas
nesse sentido. Agora a Secretaria de Saúde está estudando a possibilidade de trazer gestão plena para a cidade.
Agradeceu ao atendimento gentil do Dr. Robson pelas explicações realizadas nesse sentido.
VEREADOR FLORENAL: Comentou sobre os problemas da falta de segurança em nossa cidade. Disse
haver projeto de sua autoria em trâmite, que obriga as empresas que virem a realizar obras na cidade, a
contratar setenta por cento da mão de obra local - o que ocorre hoje exemplificando a Cidade de Telêmaco
Borba que era pacata, boa de se viver e de repente se transformou num campo de guerra, pois durante a
construção da Klabin, as empresas buscaram mão de obra de fora, principalmente da região do Nordeste e
após encerrada a obra, essas pessoas ficaram por lá, migrando muitos para Ponta Grossa e cidades da região
e sem qualificação profissional, entraram no mundo do crime, sendo uma situação óbvia, o que está

acontecendo. Assim, com o projeto de sua autoria, tem certeza que não irá resolver cem por cento, mas fará
com que não aumente a violência na cidade. Disse que as estatísticas que são apresentadas apesar de
alarmantes ainda não são os números reais do que acontece na cidade, em vista de que muitas pessoas que
são assaltadas não relatam em Boletim de Ocorrência. Registrou ainda que nas pesquisas realizadas, o que
mais a população do Estado do Paraná procura é segurança. Agradeceu aos deputados Plauto e Pauliki pelas
viaturas destinadas a Ponta Grossa, porém precisa de mais policiais e servidores.
VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Iniciou dizendo que tem solicitado ao Poder Executivo, urgência
na sanção da lei aprovada pela Casa, dispondo sobre alterações no transporte escolar, sabendo que existe
tramitação legal no Poder Executivo, com relação a prazos, porém tinha até vinte e oito de fevereiro, para que
as vans pudessem estar regularmente legais. Conversou com o Secretário de Governo e responsável pelo
Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, para que essa situação seja resolvida com urgência. Vereador Rudolf,
em aparte, lembrou que é autor junto com o orador da matéria em questão e entrou em contato com o Senhor
Prefeito Municipal e seu Secretário de Governo Maurício Silva, solicitando também certa urgência,
considerando que os empresários do ramo conversaram com vistas a agilizar esse processo, comprometendose o Secretário de Governo em manter contato direto com o Procurador Geral Maurício Freitas, quanto a
existir sanção ou veto da matéria. Retomando, Eduardo Kalinoski comentou sobre projeto de sua autoria que
irá ser apreciado na presente sessão, que trata de alguma maneira identificar e penalizar condutores de
veículos que causam transtornos ao patrimônio público - muitas vezes acaba sendo prejudicado em
determinadas situações: por dirigir embriagado, colidir com placa de trânsito, coluna de semáforo e assim por
diante. Lembrou que foi votado na Casa, parcelamento das contas em relação a COPEL, relatando que se
passar na frente da prefeitura, qualquer horário da noite, está praticamente inteira com as luzes acesas poderia desenvolver campanha interna para que as luzes sejam apagadas. Outra situação, onde já encaminhou
à Secretaria de Meio Ambiente, cobrando limpeza da sede da antiga Unidade de Saúde Sady Macedo Silveira,
pelo poder público. Finalizou lembrando que publicou nas redes sociais, quando falou que o IPTU deveria
ser reduzido para ruas não pavimentadas da cidade, entendendo que precisam debater mais esses assuntos.
Recebeu críticas do Governo dizendo ser populista, entendendo que no mínimo merece debate a existência
de alíquotas diferenciadas.
VEREADOR DR. MAGNO: comentar a respeito da CPI DOS GRANDES DEVEDORES, que foi instalada
no final de agosto de 2.017, onde fizeram uma série de solicitações, sem obter resposta. Citou diversos casos
de grandes empresas devedoras, onde não consegue efetuar seu papel de fiscalizador, devido à ausência de
tais informações. O objetivo é dar resposta à população. Outro assunto, para comentar sobre projeto de sua
autoria com relação a divulgação da síndrome alcoólica fetal que seria nada mais que a ingestão de álcool
pela gestante durante a gravidez, podendo trazer problemas graves ao Bebê, sendo completamente prevenível,
havendo necessidade de ser tomadas medidas públicas para que não ocorram essas situações.
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EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DOS VEREADORES GERALDO STOCCO E RUDOLF POLACO
PROJETO DE LEI Nº 214/17 - Dispõe sobre a contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos
musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais financiados por recursos públicos.

EMENDA MODIFICATIVA (de autoria do Vereador Florenal e outros)
PARECERES: CLJR

- Pela admissibilidade

CFOF - Favorável
COSPTTMUA - Favorável
CAPICTMA - Favorável
VEREADORES
Celso Cieslak
Daniel Milla
Divonsir Pereira Antunes
Domingos Menezes
Eduardo Kalinoski
Ezequiel Bueno
Felipe Passos
George Luiz de Oliveira
Geraldo Stocco
Guiarone De Paula
João Florenal

1° VOTAÇÃO

2° VOTAÇÃO
FAVORÁVEL
AUS. JUS
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
AUS. JUS.
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL

Jose Carlos - Dr. Zeca
Jorge Rodrigues
Magno Zanellato
Paulo Balansin
Pietro Arnaud
Ricardo Zampieri
Rogerio Mioduski
Roseli Mendes
Rudolf Polaco
Sebastião Mainardes
Vinicius Camargo
Walter José

AUS. JUS.
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL

VOTAÇÃO NOMINAL – 20 VOTOS - APROVADO

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR RUDOLF POLACO
PROJETO DE LEI Nº 218/17 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de equipamentos e brinquedos adaptados
para crianças com deficiência e/ou mobilidade reduzida em praças, parques, clubes, escolas, centros de educação infantil,
espaços de lazer e diversão abertos ao público em geral.

PARECERES: CLJR

- Pela admissibilidade

COSPTTMUA

- Favorável, nos termos da Emenda Modificativa em apenso

CAPICTMA - Favorável

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA (de autoria do Vereador Rudolf Polaco)
PARECERES: CLJR

- Pela admissibilidade

COSPTTMUA - Favorável
CAPICTMA - Favorável

VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI

PROJETO DE LEI Nº 277/17 - Dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de neoplasia maligna (câncer)
e dá outras providências.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
COSPTTMUA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
CDHCS - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
CSAS - Favorável

RETIRADO PARA VISTAS POR UM DIA PEDIDO PELO AUTOR.
DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA
PROJETO DE LEI Nº 309/17 - Institui a obrigatoriedade de divulgação das despesas com locação de imóveis particulares
pelo Poder Público Municipal.

PARECERES:

CLJR

- Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso

CFOF - Favorável
COSPTTMUA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI
PROJETO DE LEI Nº 323/17 - Obriga o Poder Público Municipal de Ponta Grossa a cobrar proprietários e/ou condutores
de veículos e de responsáveis por práticas de vandalismo que causem danos materiais ao patrimônio público.

PARECERES: CLJR

- Pela admissibilidade

CFOF - Favorável
COSPTTMUA - Favorável
VEREADORES
Celso Cieslak
Daniel Milla
Divonsir Pereira Antunes
Domingos Menezes
Eduardo Kalinoski
Ezequiel Bueno
Felipe Passos

1° VOTAÇÃO
FAVORÁVEL
AUS. JUS.
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
AUS. JUS
FAVORÁVEL

2° VOTAÇÃO

George Luiz de Oliveira
Geraldo Stocco
Guiarone De Paula
João Florenal
Jose Carlos - Dr. Zeca
Jorge Rodrigues
Magno Zanellato
Paulo Balansin
Pietro Arnaud
Ricardo Zampieri
Rogerio Mioduski
Roseli Mendes
Rudolf Polaco
Sebastião Mainardes
Vinicius Camargo
Walter José

FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
AUS. JUS.
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL

VOTAÇÃO NOMINAL – 20 VOTOS - APROVADO
DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 364/17 - Promove alterações na Lei nº 8.761, de 02/02/2007, conforme especifica.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
CFOF - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
CAPICTMA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
VEREADORES
Celso Cieslak
Daniel Milla
Divonsir Pereira Antunes
Domingos Menezes
Eduardo Kalinoski
Ezequiel Bueno
Felipe Passos
George Luiz de Oliveira
Geraldo Stocco
Guiarone De Paula
João Florenal
Jose Carlos - Dr. Zeca

1° VOTAÇÃO
FAVORÁVEL
AUS. JUS.
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
AUS. JUS.
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
AUS. JUS.

2° VOTAÇÃO

Jorge Rodrigues
Magno Zanellato
Paulo Balansin
Pietro Arnaud
Ricardo Zampieri
Rogerio Mioduski
Roseli Mendes
Rudolf Polaco
Sebastião Mainardes
Vinicius Camargo
Walter José

FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL

VOTAÇÃO NOMINAL – 20 VOTOS - APROVADO
DO VEREADOR DR. MAGNO
PROJETO DE LEI Nº 387/17 - Dispõe sobre a criação de Campanha Educativa de Conscientização sobre a Síndrome
Alcoólica Fetal e dá outras providências.

PARECERES: CLJR

- Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso

CFOF - Favorável
COSPTTMUA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
CAPICTMA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
CSAS - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO
DO VEREADOR CELSO CIESLAK

PROJETO DE LEI Nº 398/17 - Institui no Município de Ponta Grossa o Dia do Artista de Rua e dá outras providências.

PARECERES: CLJR

- Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso

CECE - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

VOTAÇÃO SIMBÓLICA - APROVADO
DO PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI Nº 401/17 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial à
Empresa Polimix Concreto Ltda., e dá outras providências.

PARECERES: CLJR

- Pela admissibilidade

CFOF - Favorável
CAPICTMA - Favorável

RETIRADO PARA VISTAS POR 15 DIAS PELO VEREADOR CELSO CIESLAK
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 404/17 - Autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno no Distrito Industrial à BUTURI LOG
S.A., e dá outras providências.

PARECERES: CLJR

- Pela admissibilidade

CFOF - Favorável
CAPICTMA - Favorável

RETIRADO PARA VISTAS POR 5 DIAS PELO VEREADOR SGT. GUIARONE
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 422/17 - Altera a Lei Municipal nº 12.642, de 10/10/2016, conforme especifica.

PARECERES: CLJR

- Pela admissibilidade

CFOF - Favorável
COSPTTMUA - Favorável
CSAS - Favorável
CDHCS - Favorável
VEREADORES
Celso Cieslak
Daniel Milla
Divonsir Pereira Antunes
Domingos Menezes
Eduardo Kalinoski
Ezequiel Bueno

1° VOTAÇÃO
FAVORÁVEL
AUS. JUS.
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
AUS. JUS.

2° VOTAÇÃO

Felipe Passos
George Luiz de Oliveira
Geraldo Stocco
Guiarone De Paula
João Florenal
Jose Carlos - Dr. Zeca
Jorge Rodrigues
Magno Zanellato
Paulo Balansin
Pietro Arnaud
Ricardo Zampieri
Rogerio Mioduski
Roseli Mendes
Rudolf Polaco
Sebastião Mainardes
Vinicius Camargo
Walter José

FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
AUS. JUS.
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL

VOTAÇÃO NOMINAL – 20 VOTOS – APROVADO

EM DISCUSSÃO ÚNICA
MOÇÕES

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 22/18 - Dirigida à Sra. Edielane Cruz,pelo lançamento de sua obra literária "A Filha do
Poeta".
DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 23/18 – Dirigida ao Rotary Club Ponta Grossa Lagoa Dourada, pela criação do Projeto Saúde
da Mulher.
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 24/18 - Dirigida ao BANCO SICREDI, na pessoa do Diretor Executivo, Senhor MARCIO
SWIEREWICZ, extensivo a toda equipe, uma vez que destaca-se como uma instituição financeira cooperativa com 3,6
milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros, incluindo a Cidade de Ponta Grossa/PR, destaque no ranking
Valor Grandes Grupos, elaborado pelo Jornal Valor Econômico, o qual ocupa a 60ª posição entre os 200 maiores grupos
empresariais do Brasil.

APROVADOS

INDICAÇÕES

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 316/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco ao longo da Rua Sebastião Nascimento,
Bairro Contorno.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 317/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando um estudo quanto à possibilidade da implantação de sinalização proibindo o
estacionamento na Rua Abílio Holzmann entre as Ruas Washington Luis e Prefeito Fulton Vitel Borges de Macedo, lado
oposto ao CMEI, Jardim Conceição, Bairro Neves.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 318/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando eliminar um buraco localizado na Rua Uruguai, esquina com a Rua Almirante
Custódio de Melo, Centro.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 319/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Brasil para Cristo, entre as Ruas Virgílio
de Souza e Avenida Copel, Congonhas, Bairro Chapada.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 320/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a aplicação de pavimentação primária sustentável (fresado) na Rua Brasil para
Cristo, entre as Ruas Virgílio de Souza e Avenida Copel, Congonhas, Bairro Chapada.
DO VEREADOR CELSO CIESLAK
INDICAÇÃO Nº 321/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando solicitar que seja autuado com multa e fiscalização de limpeza os proprietários
de uma casa abandonada na Rua Thaumaturgo de Azevedo, esquina com a Rua Antonina, 907, Vila Cipa.
DO VEREADOR CELSO CIESLAK
INDICAÇÃO Nº 322/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a substituição de lâmpadas que estão queimadas nas Ruas Tijucas do Sul e
Arapoti - Jardim Amália - Oficinas.
DO VEREADOR CELSO CIESLAK

INDICAÇÃO Nº 323/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando reparos imediatos com patrolamento, manilhamento e cascalhamento na Rua
Corstiann Harges, Shangrilá.
DO VEREADOR CELSO CIESLAK
INDICAÇÃO Nº 324/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando reparos imediatos com patrolamento e cascalhamento na Rua Cesar Vicente da
Silva, São Francisco - Uvaranas.
DO VEREADOR CELSO CIESLAK
INDICAÇÃO Nº 325/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a limpeza imediata e manutenção dos brinquedos e bancos das praças e do
Ginásio de Esportes da Vila 31 de Março - Uvaranas.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 326/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando o manilhamento e reparo em dois canos que saem do interior da Escola Geny de
Jesus Souza Ribas e desaguam diretamente na Rua Abílio Holzmann, s/n, Jardim Conceição, Bairro Neves.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 327/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a limpeza e corte de mato do parquinho infantil, pista de caminhada, academia
ao ar livre, quadra de vôlei e campo de futebol, localizado no Núcleo Shangrilá, Bairro Contorno, próximo ao CMEI Dr.
Gabriel Bacila.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 328/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a compactação das pedras da pista de caminhada, localizada no Núcleo
Shangrilá, Bairro Contorno.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 329/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a realização de operação tapa buraco na Rua Zacarias de Góes e Vasconcelos,
no trecho compreendido entre as Ruas Dr. João Cecy Filho e Afonso Celso, Vila Ana Rita.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 330/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a limpeza e corte de mato da antiga unidade de saúde Dr. José da Silva Ribeiro,
localizada na Rua Lídia Hennemberg Fanchin, em frente ao nº 105, Boa Vista.
DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR

INDICAÇÃO Nº 331/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a realização de estudos com relação a mudança de sentido da Rua Rio Grande
do Norte, trecho entre as Ruas Padre Anacleto e Augusto Severo, devido a dificuldade do ônibus Catarina Miró manobrar
para ter acesso a Rua Maurício de Nassau e também vai facilitar a saída dos alunos do CMEI.
DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR
INDICAÇÃO Nº 332/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a colocação de uma lombada elevada na Avenida Carlos Cavalcanti, em frente
ao Colégio Estadual General Sampaio.
DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR
INDICAÇÃO Nº 333/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a colocação de uma lombada elevada na Avenida Carlos Cavalcanti, em frente
ao Colégio Estadual General Osório.
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI
INDICAÇÃO Nº 334/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da Comunidade Antunes,
no Distrito de Itaiacoca.
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI
INDICAÇÃO Nº 335/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a recuperação asfáltica em toda a extensão da Rua Horácio Vilela Guimarães,
Bairro Jardim Carvalho.
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI
INDICAÇÃO Nº 336/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando o corte de árvore na Rua Almirante Wandencolk, em frente ao nº 406, Vila Ana
Rita, Bairro Uvaranas.
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI
INDICAÇÃO Nº 337/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando o corte de árvore na Almirante Wandencolk, em frente ao nº 416, Vila Ana Rita,
Bairro de Uvaranas.
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI
INDICAÇÃO Nº 338/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Serra da Pedra Branca, Vila
São Gabriel, Bairro Olarias.
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI

INDICAÇÃO Nº 339/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Beckman, Jardim Maracanã, Bairro
Contorno.
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI
INDICAÇÃO Nº 340/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a recuperação asfáltica em toda a extensão da Rua Horácio Vilela Guimarães,
Bairro Jardim Carvalho.
DO VEREADOR GERALDO STOCCO
INDICAÇÃO Nº 341/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a troca das lâmpadas da iluminação pública da Vila Rural Princesa dos Campos.
DO VEREADOR FELIPE PASSOS
INDICAÇÃO Nº 342/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências junto a Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais, o envio da documentação oficial
dirigida ao Governador Carlos Alberto Richa, para a liberação de recursos e aquisição de um veículo adaptado para a
instituição APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do Município de Ponta Grossa.
DO VEREADOR FELIPE PASSOS
INDICAÇÃO Nº 343/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando o envio da documentação oficial dirigida ao Governador Carlos Alberto Richa,
para a liberação de verbas para a construção de duas academias ao ar livre.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 344/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a instalação de uma academia ao ar livre em frente a Igreja Eterna Aliança, na
Vila Guaíra.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 345/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Bruno
Scheibel, no Jardim Cachoeira.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 346/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Rio CaráCará, no Jardim Cachoeira.
DO VEREADOR FLORENAL

INDICAÇÃO Nº 347/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Rio Piquiri,
no Jardim Cachoeira.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 348/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Rio
Miranda, no Jardim Cachoeira.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 349/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Rio Taiúva,
no Jardim Cachoeira.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 350/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Rio Pirapó,
no Jardim Cachoeira.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 351/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a realização de patrolamento e aplicação de material fresado na Rua Rio Iguaçu,
no Jardim Cachoeira.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 352/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando estudos para que a Rua Rio Iapó, Rio Verde, frente à Escola Municipal
Professora Alda dos Santos Rebonato torne-se uma via de mão única, a fim de melhorar o fluxo de veículos e oferecer
maior segurança aos alunos e pedestres.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 353/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando com urgência os serviço de tapa buracos ao longo da Rua Almirante Barroso,
nas proximidades do Colégio Sagrada Família.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 354/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de roçada na Praça Julieta Calixto Ajuz.
DO VEREADOR FLORENAL

INDICAÇÃO Nº 355/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e cascalhamento de parte da Rua Cesar Haddad,
no Jardim Vila Velha.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 356/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando o patrolamento e a realização de aplicação de material fresado na Rua José Sales
Rosa, Parque Tarobá.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 357/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a implantação de sinalização vertical e horizontal em frente ao CMEI Dinaílce
Cândido Cordeiro, situado na Rua Abílio Holzmann, Jardim Conceição, Neves.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 358/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando estudos para que a Rua Dr. Carlos Deuzanet Neto, na Vila Pinheiro, em frente
à Escola Municipal Prefeito Theodoro Batista Rosas, torne-se uma via de mão única, a fim de melhorar o fluxo de veículos
e oferecer maior segurança aos pedestres.
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI
INDICAÇÃO Nº 359/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a alteração do ônibus micro para ônibus convencional, do Bairro Parque do
Café.
DO VEREADOR CELSO CIESLAK
INDICAÇÃO Nº 360/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando a colocação de faixa elevada na Rua Cinamomo, 400, frente ao Colégio Estadual
Professor Edison Pietrobelli, Contorno.
DO VEREADOR CELSO CIESLAK
INDICAÇÃO Nº 361/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos competentes da
municipalidade, providências objetivando limpeza dos arredores, colocação de telas e redes para cancha esportiva de
futebol (society) na Rua Antenor Lourenço de Oliveira Bairro Shangrilá.

APROVADOS

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 02 de março de 2.018.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
Presidente

Ver. JORGE DA FARMÁCIA
1º Secretário

PEQUENO EXPEDIENTE
VEREADOR FELIPE PASSOS: Para registrar seus agradecimentos ao Senhor Presidente pela
disponibilização do acesso à esta Casa de Leis, adaptando às questões de acessibilidade. Rebateu comentários
que ouviu de alguns vereadores e redes sociais, pelo gasto de recursos públicos para adaptar a Casa às condições
de acessibilidade, dizendo que não é somente para sua pessoa, lembrando que é direito previsto em lei, não sendo
nenhum privilégio, mas um dever. Disse que esteve, em companhia do Vereador Sgt. Guiarone semanas atrás
no Departamento do Idoso, onde presenciaram realidades difícil de acreditar, com rampas de mais de quarenta e
cinco graus para acesso ao andar superior e banheiro, esse sem nenhuma acessibilidade, assim solicitou melhorias
necessárias por parte da Prefeitura Municipal. Quanto a entidade em questão de CMEIS que realizou a doação,
citou que também doou à APPDF parte de seus subsídios. Disse que esse mês, em visita à entidade, ficou sabendo
de um deputado que tirou foto, fez a maior divulgação em redes sociais e não ajudou em nada, dessa maneira
estará ajudando a mesma, conforme prometido em sua campanha. Sobre as declarações do Vereador Pietro
Arnaud, de que esse vereador estaria divulgando que o subsídio dos parlamentares deveria ser um salário
mínimo, disse que não colocou essa cifra, somente manifestou ser alto o subsídio que recebe como parlamentar
e que deveria ser reduzido, não citando nenhum número como referência. Registrou haver conseguido junto ao
Governo do Estado duas academias ao ar livre adaptadas para deficientes físicos.
VEREADOR PIETRO ARNAUD: Atribuiu ser um estelionato eleitoral, o que Felipe Passos falou em relação
a que um deputado fez em Ponta Grossa, entendendo que se o mesmo se comprometeu em ajudar, indo até a
instituição prometendo e assim não o procedeu. Disse que tem muito carinho com o Vereador Felipe Passos,
assim como com todos os colegas, por isso que vem opinando sobre o mandato do mesmo, tentando clarear sua
atuação, entendendo que a forma como o mesmo atua, talvez fique registrada de forma negativa. Disse que o
instou na Tribuna ao mesmo se manifestar dizendo qual instituição estaria ajudando, doando parte de seus
subsídios, agora não conta com quanto representa esse valor, cobrando do mesmo suas declarações para que
tenha uma postura correta nesta Casa, lembrando que a APPDF declarará esse valor em Imposto de Renda.
Passou aparte ao Vereador Geraldo Stocco, o qual relatou as visitas que realizou semana passada, onde esteve
nas regiões da Bocaina e de Taquari dos Polacos, registrando a necessidade de atendimento às referidas regiões
nas questões de melhorias nas estradas rurais e iluminação pública.
ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: http://www.cmpg.pr.gov.br/
ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA
GROSSA, REALIZADA NO DIA CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO. (XVII LEGISLATURA)

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa,
reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Sebastião Mainardes Júnior, secretariado
pelos Vereadores Jorge da Farmácia - Primeiro Secretário e João Florenal da Silva - Florenal - Segundo
Secretário, fazendo também parte da Mesa Executiva a Vereadora Roseli A. Mendes - Professora Rose - Terceira
Secretária, com as ausências dos Vereadores Daniel Milla, apresentando justificativa e José Carlos S. Raad "Dr.
Zeca", presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Domingos B. Menezes Jr. Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo
Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, Rogério Mioduski,
Rudolf E. Christensen - Rudolf Polaco, Dr. Magno Zanellato, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão.
À hora regimental o Senhor Presidente abriu os trabalhos, colocando em discussão e votação as Atas das sessões
ordinária e extraordinária anteriormente realizadas, as quais foram aprovadas sem restrições. Em seguida foi
procedida pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do expediente que se encontrava sobre a Mesa dos
Trabalhos, constando do seguinte: Of. nº 66/18-GP, em atendimento as Indicações nºs 184, 1875, 2024/17, de
autoria do Vereador Florenal. Of. nº 67/18-GP, em atendimento as Indicações nºs 375, 381, 382, 1749, 1816,
1817, 2184/17, de autoria do Vereador Florenal. Of. nº 68/18-GP, em atendimento a Indicação nº 22/17, de
autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 70/18-GP, em atendimento as Indicações nºs 2048, 2051, 2066,
2134/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 71/18-GP, em atendimento a Indicação nº 1908/17,
de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 72/18-GP, em atendimento as Indicações nºs 1994, 2446/17, de
autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 73/18-GP, em atendimento as Indicações nºs 1852, 1853/17, de
autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 74/18-GP, em atendimento as Indicações nºs 1584, 1885/17, de
autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 77/18-GP, em atendimento a Indicação nº 2306/17, de autoria do
Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 78/18-GP, em atendimento as Indicações nºs 1784, 1785, 1791, 1951, 2057,
2058, 2129, 2311, 2313/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 79/18-GP, em atendimento as
Indicações nºs 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1868/17, de autoria do Vereador Jorge da
Farmácia. Of. nº 82/18-GP, em atendimento a Indicação nº 1691/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of.
nº 83/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1054/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 88/18-GP,
em atendimento a Indicação nº 1693/17, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 90/18-GP, em
atendimento a Indicação nº 576/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 92/18-GP, em atendimento
a Indicação nº 1834/17, de autoria do Vereador Daniel Milla. Of. nº 93/18-GP, em atendimento a Indicação nº
1650/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 94/18-GP, em atendimento a Indicação nº 1774/17,
de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 95/18-GP, em atendimento a Indicação nº 2307/17, de autoria
do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 97/18-GP, em atendimento a Indicação nº 1993/17, de autoria do
Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 169/18-GP, em atendimento ao Requerimento nº 16/18, de autoria do
Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 170/18-GP, em atendimento ao Requerimento nº 17/18, de autoria do Vereador
Pietro Arnaud. DA VEREADORA PROFESSORA ROSE - Projeto de Lei nº 32/18, institui, no âmbito do
Município de Ponta Grossa, a "Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio
Público", a ser realizada, anualmente, na primeira semana do mês de outubro. Projeto de Lei nº 33/18, denomina
de PROFESSORA LINDAMARA PACIESNY o Centro Municipal de Educação Infantil, localizado na Rua
Maracanã, nº 172, Núcleo Santa Marta, Colônia Dona Luiza, nesta cidade. DO VEREADOR DR. MAGNO Projeto de Lei nº 34/18, denomina de PROFESSORA SALETE DO ROCIO DIMBARRE o Centro Municipal
de Educação Infantil localizado no Parque Nossa Senhora das Graças, Bairro Boa Vista, neste Município. DO
VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 375/17, dando
nova redação ao Art. 1º do projeto de lei epigrafado. DO VEREADOR DIVO - Moção de Aplauso nº 25/18,
dirigida à Senhora Ana Paula Almeida Rocha Ohata, Coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal
de Saúde. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 26/18, dirigida ao Excelentíssimo
Governador do Estado do Paraná Carlos Alberto Richa, para que providencie a liberação de recursos à Secretaria
da Assistência Social da Prefeitura de Ponta Grossa, destinado a APAE (Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais). DO VEREADOR DANIEL MILLA - Requerimento, solicitando para que seja justificada a sua
ausência na Sessão Ordinária, nos dias 05 e 07/03/18, havendo compromissos agendados nesses dias. Colocado
o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Comunicando a liberação de recursos do Programa Pró-Transporte parcela 04. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente anunciou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR
- Com as palavras os Vereadores PIETRO ARNAUD: Registrou sua preocupação com relação ao último projeto
aprovado pela Casa, sob nº 453/17, que trata do Código de Obras do Município, alterando a Lei nº 6.327, mais
especificamente no que tange a instalação de postos de combustíveis, entendendo que pode trazer certa
insegurança aos empresários interessados em investir na cidade. Acredita que poderão dialogar com Corpo de
Bombeiros e outras entidades, para que possam ter um posicionamento final sobre o assunto. Relatou o fato,
onde um posto de gasolina foi instalado no Município, sem nunca contar com alvará de funcionamento, sob o
argumento que havia ilegalidade na legislação em questão, assim sua preocupação reside na formalidade da
norma, considerando importante que tenham um determinado cuidado ao tratar dessa questão. Outro assunto
para comentar matéria publicada no Portal a Rede, dando conta que o Vereador Geraldo Stocco devolve celular
da Câmara e rejeita uso de veículo oficial, onde o parlamentar diz que havia uma estimativa de gastos com a
utilização de tais benefícios. Nesse sentido elogiou o mesmo, dizendo que a matéria, sob o ponto de vista do que
discutiam semana passada é correta porque faz estimativa de gastos, diferentemente do Vereador Felipe Passos
onde esperava que corrigisse a informação equivocada e que traz uma certa situação constrangedora para os
demais vereadores. Relatou uma ocasião em que visitou o Deputado Federal Alex Cansiani, do PTB, o qual o
conduziu a ministérios em busca de recursos, com outras autoridades onde jantou com o mesmo, a seu convite,
tendo utilizado de duas diárias naquela ocasião, fornecida pela Casa, considerando o alto custo praticado em
Brasília. Assim, solicitou aos Vereadores cuidado e parcimônia, onde existem lugares que a diária que recebem
é insuficientes, entendendo que se fosse mudada para indenização, seria muito mais caro. Nesse sentido, entende
estar correta a forma utilizada pelo Vereador Geraldo Stocco em devolver o celular a esta Casa. Questionou o
Vereador Felipe Passos, eleito com grande parcela religiosa de nossa cidade, elogiando por estar cumprindo com
promessa de campanha, devolvendo parcela de seus subsídios, postando em redes sociais sua ajuda a determinada
entidade, porém quando tentou acessar a beneficiada e o valor, não tem essa informação, cobrando do mesmo
qual a porcentagem que está devolvendo. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para comunicar que
estará na Capital do Estado, onde fará visitas a alguns deputados, especialmente Pastores Gilson de Souza e
Edson Praczyk e ainda, a Secretaria de Segurança Pública para expor a situação delicada que se encontra a região,
considerando os fatos que vem ocorrendo no entorno da cidade, não podendo se manter calado. Citou o fato
ocorrido com assalto a carro forte na principal BR do Município e em Palmeira que sofreu com a intervenção de
bandidos para promover arrombamento de banco. Disse que o quadro de policiais está defasado, hoje a cidade
tem aproximadamente quatrocentos mil habitantes e com um efetivo de quarenta anos atrás, quando a população
era de cem mil habitantes. Tem que sentar com os futuros candidatos a governo e força de segurança para elaborar
um planejamento. Irá protocolar projeto, exigindo planejamento na criação de novos bairros na cidade, com
infra-estrutura necessária, tais como pontos e linhas de ônibus, quantas pessoas precisarão ser atendidas, posto
de saúde, CMEI, escola estadual, escola municipal... Tem na cidade uma polícia competente, considerando a
melhor do Brasil, que fazem o que podem os policiais com as condições que tem em mãos, porém precisa ser
valorizada. Cedeu aparte ao Vereador Sgt. Guiarone Júnior, somando com o orador que o Paraná tem a nível de
Brasil a melhor Polícia Militar e Polícia Civil, não sendo questão de atuação dos Policiais Militares que se
encontram na atual realidade, infelizmente é problema do Estado que não contrata novos policiais militares para
suprir a demanda, onde fez seu apelo, dizendo que a parcela de policiais que se aposentam é maior do que os
que são contratados. Relatou haverem roubado o motor da piscina da Praça Getúlio Vargas, por vândalos,
prejudicando às pessoas de melhor idade que utilizam da mesma. Retomando, Pastor Ezequiel informou que
estará se dirigindo à Capital do Estado para solicitar aos deputados e Secretaria de Segurança Pública, uma força
tática para atender os Campos Gerais. VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Iniciou lembrando aos
Vereadores que trabalham em prol da área de segurança em nossa cidade, que o Deputado Estadual Marcio

Pauliki trouxe projeto ao Município, de quatro módulos policiais o qual está tramitando a três meses, não sabendo
como está sendo desenrolada essa questão dentro da Prefeitura Municipal, porém foram garantidos esses
módulos além de viaturas que foram encaminhadas à Polícia Militar. Agradeceu ao Tenente Coronel Edmauro,
onde todas as vezes que precisou de ação ou apoio da Polícia Militar, mereceu sua atenção, dando resultado
positivo na região do Cará-Cará. Parabenizou ao Prefeito Marcelo Rangel e Secretaria de Saúde pelo projeto que
estão elaborando com vistas à gestão plena dirigida à área da saúde do Município, iniciativa que deu certo em
outras cidades como Londrina. Parabenizou as pessoas de Del Gobbo e Robson, da Secretaria de Saúde, pelas
ações desenvolvidas nesse sentido. Agora a Secretaria de Saúde está estudando a possibilidade de trazer gestão
plena para a cidade. Agradeceu ao atendimento gentil do Dr. Robson pelas explicações realizadas nesse sentido.
VEREADOR FLORENAL: Comentou sobre os problemas da falta de segurança em nossa cidade. Disse haver
projeto de sua autoria em trâmite, que obriga as empresas que virem a realizar obras na cidade, a contratar setenta
por cento da mão de obra local - o que ocorre hoje exemplificando a Cidade de Telêmaco Borba que era pacata,
boa de se viver e de repente se transformou num campo de guerra, pois durante a construção da Klabin, as
empresas buscaram mão de obra de fora, principalmente da região do Nordeste e após encerrada a obra, essas
pessoas ficaram por lá, migrando muitos para Ponta Grossa e cidades da região e sem qualificação profissional,
entraram no mundo do crime, sendo uma situação óbvia, o que está acontecendo. Assim, com o projeto de sua
autoria, tem certeza que não irá resolver cem por cento, mas fará com que não aumente a violência na cidade.
Disse que as estatísticas que são apresentadas apesar de alarmantes ainda não são os números reais do que
acontece na cidade, em vista de que muitas pessoas que são assaltadas não relatam em Boletim de Ocorrência.
Somou-se ao Vereador Pastor Ezequiel quando manifestou que o policial desempenha bem seu papel, porém os
bandidos estão muito bem armados. Cedeu aparte ao Vereador Celso Cieslak, endossando as palavras do
vereador, relatando assalto e arrastão realizado em uma pizzaria, existindo homicídios, assaltos, representando
por ano mais de vinte mil Boletins de Ocorrências de todo o tipo de crime: seqüestros, encontros de cadáveres,
estupros, porém mais de trinta a quarenta mil pessoas não fazem BO, pois faltam policiais civis para fazer a
investigação. Relatou que hoje a Seção de Furtos e Roubos conta com seis policiais, em 1998 tinha dezesseis, o
efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil no Paraná é de 1.980, deveria ter hoje mais de quarenta mil homens,
tem vinte mil, situação que deve ser estudada. Registrou ainda que nas pesquisas realizadas, o que mais a
população do Estado do Paraná procura é segurança. Agradeceu aos deputados Plauto e Pauliki pelas viaturas
destinadas a Ponta Grossa, porém precisa de mais policiais e servidores. VEREADOR EDUARDO
KALINOSKI: Iniciou dizendo que tem solicitado ao Poder Executivo, urgência na sanção da lei aprovada pela
Casa, dispondo sobre alterações no transporte escolar, sabendo que existe tramitação legal no Poder Executivo,
com relação a prazos, porém tinha até vinte e oito de fevereiro, para que as vans pudessem estar regularmente
legais. Conversou com o Secretário de Governo e responsável pelo Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, para
que essa situação seja resolvida com urgência. Vereador Rudolf, em aparte, lembrou que é autor junto com o
orador da matéria em questão e entrou em contato com o Senhor Prefeito Municipal e seu Secretário de Governo
Maurício Silva, solicitando também certa urgência, considerando que os empresários do ramo conversaram com
vistas a agilizar esse processo, comprometendo-se o Secretário de Governo em manter contato direto com o
Procurador Geral Maurício Freitas, quanto a existir sanção ou veto da matéria. Retomando, Eduardo Kalinoski
comentou sobre projeto de sua autoria que irá ser apreciado na presente sessão, que trata de alguma maneira
identificar e penalizar condutores de veículos que causam transtornos ao patrimônio público - muitas vezes acaba
sendo prejudicado em determinadas situações: por dirigir embriagado, colidir com placa de trânsito, coluna de
semáforo e assim por diante. Muitas vezes acontece de veículos com cargas altas que danificam a rede elétrica,
onde o Município tem que fazer todo o ressarcimento. Quanto a questão de segurança pública, estava debatendo
com Guiarone e Celso Cieslak, entendendo que se não passarem por uma mudança de cultura e educação, toda
a hora estarão solicitando mais policiais, guardas municipais às ruas. Na sua opinião tem que reduzir a
criminalidade de alguma maneira, seja através de trabalho de base educacional. Citou exemplos que ocorreram
na cidade, onde gostaria de opiniões no momento oportuno, quando viu nas redes sociais assuntos referentes ao
Centro de Atenção Animal, sabendo de problemas envolvendo cavalos que oferecem riscos, tendo sido postado

foto de animais recolhidos em que o proprietário acaba se dirigindo e resgatando através de vandalismo. Entende
que por ser de responsabilidade da Guarda Municipal, os espaços públicos, necessita de maior incremento, com
rondas noturnas nesses locais. Outro ponto, lembrando que foi votado na Casa, parcelamento das contas em
relação a COPEL, relatando que se passar na frente da prefeitura, qualquer horário da noite, está praticamente
inteira com as luzes acesas - poderia desenvolver campanha interna para que as luzes sejam apagadas. Outra
situação, onde já encaminhou à Secretaria de Meio Ambiente, cobrando limpeza da sede da antiga Unidade de
Saúde Sady Macedo Silveira, pelo poder público. Finalizou lembrando que publicou nas redes sociais, quando
falou que o IPTU deveria ser reduzido para ruas não pavimentadas da cidade, entendendo que precisam debater
mais esses assuntos. Recebeu críticas do Governo dizendo ser populista, entendendo que no mínimo merece
debate a existência de alíquotas diferenciadas. O Vereador Pastor Ezequiel Bueno solicitou para se ausentar da
presente sessão, a fim de participar de reunião com o Reitor da UEPG. Colocado seu pedido em discussão e
votação, foi aprovado. VEREADOR DR. MAGNO: Para comentar a respeito da CPI DOS GRANDES
DEVEDORES, que foi instalada no final de agosto de 2.017, onde fizeram uma série de solicitações, sem
obter resposta. Citou diversos casos de grandes empresas devedoras, onde não consegue efetuar seu papel de
fiscalizador, devido a ausência de tais informações. O objetivo é dar resposta à população. Outro assunto, para
comentar sobre projeto de sua autoria com relação a divulgação da síndrome alcoólica fetal - Projeto de Lei nº
387/17, que seria nada mais que a ingestão de álcool pela gestante durante a gravidez, podendo trazer problemas
graves ao Bebê, sendo completamente prevenível, havendo necessidade de ser tomadas medidas públicas para
que não ocorram essas situações. Encerrada a Comunicação Parlamentar, deu-se início à apreciação da ORDEM
DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 214/17 (Vereadores Geraldo Stocco e Rudolf
Polaco), dispõe sobre a contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura
dos shows ou eventos musicais financiados por recursos públicos: APROVADO, com a EMENDA
MODIFICATIVA apresentada pelo Vereador Florenal e outros, recebendo votos favoráveis dos Vereadores
Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo
Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo
Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e
Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Daniel
Milla e Pastor Ezequiel Bueno. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 218/17 (Vereador Rudolf
Polaco), dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de equipamentos e brinquedos adaptados para crianças
com deficiência e/ou mobilidade reduzida em praças, parques, clubes escolas, centros de educação infantil,
espaços de lazer e diversão abertos ao público em geral: APROVADO, nos termos da Emenda Modificativa em
apenso e da Emenda Modificativa/Aditiva apresentada pelo autor do projeto. PROJETO DE LEI Nº 277/17
(Vereador Ricardo Zampieri), dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de neoplasia maligna
(câncer) e dá outras providências: RETIRADO PARA VISTAS, POR UM DIA, a pedido do Vereador Ricardo
Zampieri. PROJETO DE LEI Nº 309/17 (Vereador Jorge da Farmácia), institui a obrigatoriedade de divulgação
das despesas com locação de imóveis particulares pelo Poder Público Municipal: APROVADO, nos termos do
Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 323/17
(Vereador Eduardo Kalinoski), obriga o Poder Público Municipal de Ponta Grossa a cobrar proprietários e/ou
condutores de veículos e de responsáveis por práticas de vandalismo que causem danos materiais ao patrimônio
público: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo
Kalinoski, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da
Farmácia, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose,
Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam
registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Daniel Milla e Pastor Ezequiel Bueno.
PROJETO DE LEI Nº 364/17 (Vereador Sgt. Guiarone Júnior), promove alterações na Lei nº 8.761, de
02/02/1007 conforme especifica: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão
de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes,
Eduardo Kalinoski, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal,

Jorge da Farmácia, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora
Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam
registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Daniel Milla e Pastor Ezequiel Bueno.
PROJETO DE LEI Nº 387/17 (Vereador Dr. Magno), dispõe sobre a criação de Campanha Educativa de
Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal e dá outras providências: APROVADO, nos termos do
Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 398/17
(Vereador Celso Cieslak), institui no Município de Ponta Grossa o Dia do Artista de Rua e dá outras
providências: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral em apenso. PROJETO DE LEI Nº 401/17 (Poder
Executivo), autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial à Empresa Polimix
Concreto Ltda. e dá outras providências: RETIRADO PARA VISTAS, por quinze dias, a pedido do Vereador
Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 404/17 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a doar área de
terreno no Distrito Industrial à BUTURI LOG S.A., e dá outras providências: RETIRADO PARA VISTAS, por
cinco dias, a pedido do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. PROJETO DE LEI Nº 422/17 (Poder Executivo), altera
a Lei Municipal nº 12.642, de 10/10/2016, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos
Vereadores Celso Cieslak, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira,
Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud,
Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius
Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos
Vereadores Daniel Milla e Pastor Ezequiel Bueno. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções
nºs 22, 23/18, do Vereador Sebastião Mainardes Júnior; 24/18, do Vereador Ricardo Zampieri e Indicações nºs
316, 317 318, 319, 320, 326, 327, 328, 329, 330/18, da Vereadora Professora Rose; 321, 322, 323, 324, 325/18,
do Vereador Celso Cieslak; 331, 332, 333/18, do Vereador Sgt. Guiarone Júnior; 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340/18, do Vereador Ricardo Zampieri; 341/18, do Vereador Geraldo Stocco; 342, 343/18, do Vereador Felipe
Passos; 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358/18, do Vereador Florenal;
359/18, do Vereador Eduardo Kalinoski; 360, 361/18, do Vereador Celso Cieslak. Concluída a apreciação da
Ordem do Dia, o Senhor Presidente anunciou o PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADOR FELIPE PASSOS:
Para registrar seus agradecimentos ao Senhor Presidente pela disponibilização do acesso à esta Casa de Leis,
adaptando às questões de acessibilidade. Rebateu comentários que ouviu de alguns vereadores e redes sociais,
pelo gasto de recursos públicos para adaptar a Casa às condições de acessibilidade, dizendo que não é somente
para sua pessoa, lembrando que é direito previsto em lei, não sendo nenhum privilégio, mas um dever. Disse que
esteve, em companhia do Vereador Sgt. Guiarone semanas atrás no Departamento do Idoso, onde presenciaram
realidades difícil de acreditar, com rampas de mais de quarenta e cinco graus para acesso ao andar superior e
banheiro, esse sem nenhuma acessibilidade, assim solicitou melhorias necessárias por parte da Prefeitura
Municipal. Quanto a entidade em questão de CMEIS que realizou a doação, citou que também doou à APPDF
parte de seus subsídios. Disse que esse mês, em visita à entidade, ficou sabendo de um deputado que tirou foto,
fez a maior divulgação em redes sociais e não ajudou em nada, dessa maneira estará ajudando a mesma, conforme
prometido em sua campanha. Sobre as declarações do Vereador Pietro Arnaud, de que esse vereador estaria
divulgando que o subsídio dos parlamentares deveria ser um salário mínimo, disse que não colocou essa cifra,
somente manifestou ser alto o subsídio que recebe como parlamentar e que deveria ser reduzido, não citando
nenhum número como referência. Registrou haver conseguido junto ao Governo do Estado duas academias ao
ar livre adaptadas para deficientes físicos. VEREADOR PIETRO ARNAUD: Atribuiu ser um estelionato
eleitoral, o que Felipe Passos falou em relação a que um deputado fez em Ponta Grossa, entendendo que se o
mesmo se comprometeu em ajudar, indo até a instituição prometendo e assim não o procedeu. Disse que tem
muito carinho com o Vereador Felipe Passos, assim como com todos os colegas, por isso que vem opinando
sobre o mandato do mesmo, tentando clarear sua atuação, entendendo que a forma como o mesmo atua, talvez
fique registrada de forma negativa. Disse que o instou na Tribuna ao mesmo se manifestar dizendo qual
instituição estaria ajudando, doando parte de seus subsídios, agora não conta com quanto representa esse valor,
cobrando do mesmo suas declarações para que tenha uma postura correta nesta Casa, lembrando que a APPDF

declarará esse valor em Imposto de Renda. Passou aparte ao Vereador Geraldo Stocco, o qual relatou as visitas
que realizou semana passada, onde esteve nas regiões da Bocaina e de Taquari dos Polacos, registrando a
necessidade de atendimento às referidas regiões nas questões de melhorias nas estradas rurais e iluminação
pública. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando
outra para o dia sete do mês em curso, no horário regimental, cuja pauta da Ordem do Dia estará 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
cinco de março de dois mil e dezoito.
_____________________SECRETÁRIO ________________PRESIDENTE

