
                                                                                             
                                                     

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 04/06/2018 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Gisele F. Henrique da Silva  

INICIO DA SESSÃO:  - TERMINO DA SESSÃO:  - 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

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 - - 

ROGÉRIO (SUPLENTE) - - 

RICARDO ZAMPIERE - - 

ROGÉRIO MIODUSKI - - 

PROFESSORA ROSE - - 

RUDOLF POLACO - - 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR - - 

VINÍCIUS CAMARGO - - 

VALTÃO - - 

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:  

SARGENTO GUIARONE: Comenta sobre seu comportamento em determinada rede social em relação a uma 
ação policial intervindo na manifestação, enfatizando que não estava contra e sim foi favorável a esta 

manifestação, porém foi preciso intervir para que as pessoas que estavam agindo de forma ilegal se retirasse, 
frisa que o policiamento interviu de forma correta para defesa dos caminhoneiros que desejavam retornar para 

casa. Celso pede a parte, complementa a fala do Sargento afirmando que as atitudes tomadas para intervir foi 
correta e precisa na situação. Vinicius pede a parte, lamenta sobre o ocorrido envolvendo os policiais e o 

vereador. Rudolf pede a parte e complementa a fala de Vinicius.  
GEORGE LUIZ: Comenta sobre o relatório quadrimestral, questionando o Secretário Claudio, coloca em 

pauta sobre terrenos que pertence a prefeitura.  
FLORENAL: Comenta sobre o bairro de Uvaranas por questões do últimos acontecimentos de roubos e a falta 

de segurança. Pastor Ezequiel pede a parte e comenta sobre a responsabilidade e o preparo da Policia, propondo 
uma moção de aplauso para todos os policiais sem exceções. Valtão pede a parte parabeniza os policiais, e 

oferece apoio ao Coronel e a ação dos policiais.  



                                                                                             
                                                     

GERALDO STOCCO: Comenta sobre a redução que obteve o diesel, em relação a tarifa. Rudolf pede a parte, 

fala sobre a passagem, para levar a comunidade em relação ao transporte coletivo em Ponta Grossa para 
batalhar e conseguir a diminuição da passagem.  

EDUARDO KALINOSKI: Comenta sobre a tarifa do transporte coletivo. Valtão pede a parte, comenta sobre 
a fala de Kalinoski concordando em partes sobre o discurso dele, sobre a gestão do dinheiro público.  

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Comenta sobre a situação do município, e ressalta sobre a viagem 
do Prefeito Marcelo Rangel, e espere que com o seu retorno ele esteja com plena saúde, bem estar e bom humor 

para atender as necessidades que ele levou em pauta. Vereador Mingo pede a parte, comenta sobre a questão 
de despesas que a população tem em relação ao transporte coletivo. Vereador Rudolf pede a parte comenta 

sobre o projeto para a diminuição da tarifa para melhoria da situação da população do município  
 

 

 

 

 

             Câmara Municipal de Ponta Grossa 

              Estado do Paraná 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA: 04/06/2018     ___   SESSÃO ORDINÁRIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 478/17 – Dispõe sobre mecanismos e medidas de incentivo à inovação e à 

pesquisa tecnológica e à consolidação dos ambientes de inovação dos setores produtivos e sociais 

na cidade de Ponta Grossa e dá outras providências. 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 86/18 – Altera a Lei nº 10.718, de 28/09/2011, conforme especifica. 

 

VEREADORES 1° VOTAÇÃO 2° VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORAVEL FAVORAVEL 

Daniel Milla FAVORAVEL FAVORAVEL 

Divonsir Pereira Antunes FAVORAVEL FAVORAVEL 

Domingos Menezes FAVORAVEL FAVORAVEL 



                                                                                             
                                                     

Eduardo Kalinoski FAVORAVEL FAVORAVEL 

Ezequiel Bueno FAVORAVEL FAVORAVEL 

Felipe Passos FAVORAVEL FAVORAVEL 

George Luiz de Oliveira FAVORAVEL FAVORAVEL 

Geraldo Stocco FAVORAVEL FAVORAVEL 

Guiarone De Paula FAVORAVEL FAVORAVEL 

João Florenal FAVORAVEL FAVORAVEL 

Jose Carlos – Dr. Zeca FAVORAVEL FAVORAVEL 

Jorge Rodrigues FAVORAVEL FAVORAVEL 

Magno Zanellato FAVORAVEL FAVORAVEL 

Paulo Balansin FAVORAVEL FAVORAVEL 

Rogério (Suplente)  FAVORAVEL FAVORAVEL 

Ricardo Zampieri FAVORAVEL FAVORAVEL 

Rogerio Mioduski FAVORAVEL FAVORAVEL 

Roseli Mendes FAVORAVEL FAVORAVEL 

Rudolf Polaco FAVORAVEL FAVORAVEL 

Sebastião Mainardes FAVORAVEL FAVORAVEL 

Vinicius Camargo FAVORAVEL FAVORAVEL 

Walter José FAVORAVEL FAVORAVEL 

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 SIM – APROVADO 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 19/18 – Institui o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta 

Grossa – CDEPG, conforme especifica. 

PARECERES: CLJR – Pela admissibilidade 

COSPTTMUA – Favorável 

CAPICTMA – Favorável 

DO VEREADOR DIVO 

PROJETO DE LEI Nº 51/18 – Determina a instalação de painéis opacos pelas agência bancárias 
entre os caixas eletrônicos e dá outras providências. 



                                                                                             
                                                     

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

CFOF – Contrário 

COSPTTMUA – Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

CAPICTMA – Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR  

RETIRADO PARA VISTAS POR 10 (DEZ) DIAS – VER. DANIEL MILLA 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO 

PROJETO DE LEI Nº 69/18 – Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora 

ROSILDA APARECIDA BUENO ROCHA. 

PARECERES: CLJR – Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 

CECE – Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

PROJETO DE LEI Nº 75/18 – Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o “Dia do 

Diretor Escolar”. 

PARECERES: CLJR – Pela admissibilidade 

CECE – Favorável 

DO VEREADOR DIVO 

PROJETO DE LEI Nº 91/18 – Fica denominada de JOSLEI GERALDO FERNANDES DE 

LIMA, a Rua nº 1, situada no Bairro da Ronda, no Município de Ponta Grossa, conforme 

especifica. 

PARECERES: CLJR – Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 

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

 

VEREADORES 1° VOTAÇÃO 2° VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORAVEL FAVORAVEL 

Daniel Milla FAVORAVEL FAVORAVEL 

Divonsir Pereira Antunes FAVORAVEL FAVORAVEL 

Domingos Menezes FAVORAVEL FAVORAVEL 



                                                                                             
                                                     

Eduardo Kalinoski FAVORAVEL FAVORAVEL 

Ezequiel Bueno FAVORAVEL FAVORAVEL 

Felipe Passos FAVORAVEL FAVORAVEL 

George Luiz de Oliveira FAVORAVEL FAVORAVEL 

Geraldo Stocco FAVORAVEL FAVORAVEL 

Guiarone De Paula FAVORAVEL FAVORAVEL 

João Florenal FAVORAVEL FAVORAVEL 

Jose Carlos – Dr. Zeca FAVORAVEL FAVORAVEL 

Jorge Rodrigues FAVORAVEL FAVORAVEL 

Magno Zanellato FAVORAVEL FAVORAVEL 

Paulo Balansin FAVORAVEL FAVORAVEL 

Rogério (Suplente) FAVORAVEL FAVORAVEL 

Ricardo Zampieri FAVORAVEL FAVORAVEL 

Rogerio Mioduski FAVORAVEL FAVORAVEL 

Roseli Mendes FAVORAVEL FAVORAVEL 

Rudolf Polaco FAVORAVEL FAVORAVEL 

Sebastião Mainardes FAVORAVEL FAVORAVEL 

Vinicius Camargo FAVORAVEL FAVORAVEL 

Walter José FAVORAVEL FAVORAVEL 

 

VOTAÇÃO NOMINAL – 22 SIM – APROVADO 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 

VOTAÇÃO SIMBÓLICA – APROVADO 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

 

MOÇÕES 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 184/18 – Dirigida ao Subtenente Carlos Alves, pelos relevantes 

serviços prestados durante 27 anos em prol da Polícia Militar do Estado do Paraná. 

DOS VEREADORES PROFESSORA ROSE, VINÍCIUS CAMARGO E PASTOR 

EZEQUIEL BUENO 



                                                                                             
                                                     

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 185/18 – Dirigida ao Conselho Municipal de Políticas Públicas 

sobre Drogas de Ponta Grossa (COMAD-PG), na pessoa do Presidente Claudimar Barbosa da 
Silva e da Vice-Presidente Sônia Ramos Tosato, extensivo a todos os demais Conselheiros 

Titulares e Suplentes, pelo excelente trabalho desenvolvido durante o biênio 2016/2018, sempre 

desenvolvendo ações que visam a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas. 

DO VEREADOR MINGO MENEZES 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 186/18 – Dirigida ao Senhor Douglas Fanchin Taques Fonseca, pela 

posse, como Presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa e 

extensiva aos seus pares de diretoria. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 187/18 – Dirigida à Dra. Noeli Salete Tavares Reback, Juíza da 

Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa, pela seriedade e excelência do trabalho e dos 
projetos desenvolvidos com as crianças e adolescentes do Município. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 188/18 – Dirigida ao Projeto Cidadania nas Escolas, na pessoa do 

Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública, Ary Fernando Guimarães Lovato, da 

Diretora do Departamento de Cidadania, Marielli Montes e dos Guardas Municipais Gilmar 
Peruceli e Bruna Letícia Banisky, extensivo a todos os demais colaboradores do projeto, pelo 

trabalho de conscientização desenvolvido, que aproxima a comunidade escolar da segurança 

pública e contribui para a formação de uma sociedade mais justa e segura. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 189/18 – Dirigida à Aceleradora de Negócios VOE, na pessoa do 
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Henrique Dalle 

Carbonare e da Coordenadora de Fomento do Empreendedorismo e Inovação, Tônia Mansani de 

Mira, 

extensivo a todos os demais funcionários envolvidos com o projeto, que é voltado para os 

microempreendedores individuais com foco no autoconhecimento, capacitação e inovação. 

. 

VEREADORES 1° VOTAÇÃO 2° VOTAÇÃO 

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 - - 

Jorge Rodrigues - - 

Magno Zanellato - - 

Paulo Balansin - - 

Rogério (Suplente) - - 

Ricardo Zampieri - - 

Rogerio Mioduski - - 

Roseli Mendes - - 

Rudolf Polaco - - 

Sebastião Mainardes - - 

Vinicius Camargo - - 

Walter José - - 

APROVADO - 

 

INDICAÇÕES 

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

INDICAÇÃO Nº 1629/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a revisão da Planilha de Custos do 

Transporte Público de Ponta Grossa, objetivando a minoração da tarifa. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 1630/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando fechar um buraco formado no asfalto, 

ao lado da boca de lobo, na Rua Antônio Hass, em frente ao nº 120, Bairro Contorno. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 1631/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 
competentes da municipalidade, providências objetivando a realização da recomposição do 



                                                                                             
                                                     

poliedro ou operação tapa-buraco na Rua Pínus, esquina com a Rua Paineira, Santa Paula, Bairro 

Contorno, esquina da Escola Raul Pinheiro Machado. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1632/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buracos 

no calçamento da Rua Fagundes Varela, próximo ao nº 1988, Neves. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1633/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 

cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Matheus Hugo C. Martins, Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1634/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 
cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Nova Fátima, Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1635/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 

cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Almiro Escobar, Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1636/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 

cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Nova Esperança, Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1637/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 

cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Deodoro Alves Quintilhano, Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1638/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 

cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Braga, Jardim Maracanã. 



                                                                                             
                                                     

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1639/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 

cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Valter Fernandes, Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1640/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 
cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Phillip Jorg. Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1641/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 

cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Alzemiro Lopes, Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1642/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 

cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Leonor Cavagnari Maciel, Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1643/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 

cascalhamento da Rua Dr. Edgar Sponholz, Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1644/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 
cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Professor José Antônio Darós, Jardim 

Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1645/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 
cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Manoel Ferreira Martins, Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 



                                                                                             
                                                     

INDICAÇÃO Nº 1646/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 
cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Arary Souto, Jardim Maracanã. 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1647/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento e 

cascalhamento do trecho não pavimentado da Rua Professor Jugurta G. Oliveira, Jardim 
Maracanã. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 1648/18 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de caçamba e recolhimento 

 

 

 

Periódico de no mínimo uma vez por semana de lixo e incentivo a coleta seletiva, nas regiões do 

Contorno, na Rua São Josafat, nº 1597 e onde mais for necessário nesta região. 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 01 de junho de 2.018. 

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR Ver. JORGE DA FARMÁCIA 

Presidente 1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FELIPE PASSOS: Comenta sobre a questões dos funcionários da câmara municipal, questões 

de assédio moral e horas extras, destaca em sua fala que na próxima sessão irá utilizar a tribuna e vai esclarecer 

sobre os fatos.  

VEREADOR MILLA: Comenta sobre a fala do Vereador Felipe Passos. Afirmando que houve uma má 

interpretação de sua parte em relação a acessibilidade.                                                                                                                                                                                                          

VEREADOR VINICIUS CAMARGO: Comenta sobre a questão da segurança pública e o ocorrido na cidade 

de Castro.   



                                                                                             
                                                     

VEREADOR SARGENTO GUIARONE: Enfatiza a questão da classe de segurança, o combate contra a 

criminalidade, e as dificuldades que a corporação militar sofre, com falta de materiais e preparo para emergência, 

situações que não pode ser aceita.  

VEREADOR CELSO: Comenta sobre a acessibilidade, afirma ser muito prejudicado em relação a isso, a 

dificuldade para atender os cadeirantes, demais pessoas com deficiência física. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERE: Comenta a respeito da revisão de preço a tarifa do transporte coletivo, 

cobrando a agilidade para a diminuição da tarifa. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL  

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. (XVII LEGISLATURA) 

          Aos quatro dias do mês de junho 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 R. Magalhães - 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, registrando-se a 

ausência justificada do Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca, estando presentes os Vereadores 

Celso Cieslak, Daniel Milla, 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, Dr. Magno Zanellato, Paulo Balansin, Ricardo Albertus 

Zampieri, Rogério Mioduski, Rogério de Paula Quadros, Rudolf Polaco, Vinícius Camargo e Walter 

José de Souza - Valtão. À hora regimental o Senhor Presidente abriu os trabalhos, colocando em 

discussão e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. 

Nesta oportunidade, através de solicitação dos Vereadores Professora Rose, Florenal e Sebastião 
Mainardes Júnior, foi concedido um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos passamentos 

dos cidadãos pontagrossenses Hamilton Valdenei de Castro Garcia "Seu Garcia", funcionário 

público; Maria da Conceição, Coordenadora da Segunda Região Tradicionalista e Sr. Costa, 

vendedor de frutas e verduras da cidade.  Em seguida foi procedida a leitura do expediente que se 

encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO PODER EXECUTIVO - Of. nº 

901/18-GP, solicitando a dilação do prazo para atendimento ao Requerimento nº 116/18, de autoria 
do Vereador Pietro Arnaud. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o expediente em 

epígrafe. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Projeto de Lei nº 145/18, concede Título de 

Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor JOSÉ JAIRO BALUTA. Projeto de Lei nº 146/18, 

concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor UIN BAZZI. DO VEREADOR 

JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 148/18, dispõe sobre a possibilidade de contratação de 
pessoas em situação de rua pelas empresas vencedoras de licitação pública no Município de Ponta 

Grossa. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 149/18, dispõe sobre a 

obrigatoriedade de utilização de coletes refletivos pelos seguranças de casas noturnas, bares boates 

e similares no Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR FELIPE PASSOS E OUTROS - 

Projeto de Resolução nº 02/18, promove alteração no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Ponta Grossa. DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA - Subemenda Modificativa ao 

Substitutivo Geral da CLJR ao Projeto de Lei nº 28/18, alterando o Art. 1º e § 2º, conforme 



                                                                                             
                                                     

especifica. DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA - Requerimento, solicitando 

para que seja justificada a sua ausência na presente sessão, por estar prestando compromissos na 
Câmara Municipal de Pinhais, Estado do Paraná, em reunião parlamentar. Colocado o mesmo em 

discussão e votação, foi aprovado. Finda a leitura do Expediente, foi aberto espaço para a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR SGTO. GUIARONE JÚNIOR: Com 

inscrição preferencial, para comentar e esclarecer alguns pontos surgidos, além de críticas que 

recebeu pelas redes sociais a respeito de seu comentário publicado através do Facebook, ocorrida 
semana passada, sobre a ação do Pelotão de Coque, que foi acionado para se deslocar até Castro, 

objetivando desobstruir a PR 151, logo após o encerramento da greve dos caminhoneiros. Frisou 

que em momento algum se manifestou contrário juntamente com a Polícia Militar à referida greve, 

entendendo que foi necessária para que o país tomasse rumo diferente. Esclareceu que a ação da 

polícia foi legítima, tendo sido utilizado de técnicas e táticas, havendo intervenção da Polícia Militar 

em função de que diversos caminhoneiros estavam sendo pressionados a permanecer no local onde 
estavam mobilizados, por pessoas alheias ao movimento, ferindo o direito constitucional de ir e vir 

dessas pessoas, após o governo federal e associações haverem entrado em um consenso. Nesse 

sentido, citou que o Comandante da Polícia Militar de nossa cidade determinou o deslocamento do 

pelotão de choque, após diversas tentativas do então Comandante de Castro, sem obter sucesso, aí 

sim houve tal intervenção, agindo estritamente dentro da técnica e legalidade. Utilizaram de Aparte 
os Vereadores Celso Cieslak, para considerar injusto o afastamento do Coronel Edmauro Assunção 

da Polícia Militar de nossa cidade, por haver dado ordem à atuação do Pelotão de Choque, dizendo 

que naquela ocasião chegou o momento em que teve que utilizar a força, tendo agido de maneira 

ordenada e correta. Entende que a Governadora em exercício foi imoral ao haver afastado aquela 

autoridade, deixando registrado seu repúdio. Vinícius Camargo, parabenizando o orador pelo 
posicionamento e opinião, também lamentando a decisão da Governadora do Estado, destacando o 

excelente trabalho desenvolvido pelo Coronel Edmauro, apelando à mesma para que tenha o mesmo 

empenho no sentido de fornecer estrutura e material para a Polícia Militar. Rudolf Polaco, somando 

s palavras e forças na solicitação para que o Coronel Edmauro possa voltar aos seus trabalhos sendo 

testemunha do quanto tem se empenhado em prol da Polícia Militar a tantos anos. VEREADOR 
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Referendou a audiência pública ocorrida nesta Casa semana 

passada, através da prestação de contas dos Poderes Executivo e Legislativo, ressaltando a 

contribuição de vereadores no debate, sobretudo do Vereador Rogério de Paula Quadros, quanto as 

indagações e colocações, fazendo com que o Secretário de Finanças do Município revelasse alguns 

números. Disse que teve dados que o deixaram preocupados pelo Secretário Claudio Grokovski, 

quanto ao Município possuir Certidão Negativa de Débitos, dizendo que um "um dia tem e outro 
não tem", não conseguindo entender, principalmente quanto a questão dos precatórios, onde existe 

discussão judicial em torno disso, acreditando que o Município possa ter problema por interpretação 

do Tribunal de Contas do Paraná, o fato que a Prefeitura não está cumprindo na integralidade o que 

foi firmado nesse sentido. Citou a proposta feita ano passado, quanto a leiloar terrenos públicos 

abandonados, os quais poderiam estar gerando renda, até para antecipação do pagamentos dos 
citados precatórios, havendo questionado ao Secretário Cláudio, porém esbarra na burocracia da 

Prefeitura. Nesse sentido apelou aos secretários municipais para desburocratizar essas questões, 

considerando que várias secretarias tem os mesmos reservados, ajudando o Senhor Prefeito e 

servidores públicos que tem direito a receber seus precatórios, entendendo ainda que leiloando os 



                                                                                             
                                                     

mesmos haverá incremento nas finanças do Município, até com a arrecadação de IPTU. Outro 

assunto, para prestar sua saudação ao Presidente desta Casa, Vereador Sebastião Mainardes Júnior 
onde verificou na mesma audiência a grande economia que tem feito o Poder Legislativo, tendo 

direito constitucional em receber até seis por cento da receita do Município, porém utiliza pouco 

mais que dois por cento, com previsão este ano de devolução de uma quantia substancial de sobra 

de recursos, destacando o trabalho exemplar realizado por sua equipe de apoio. Sugeriu à Mesa 

Executiva que parte da devolução se condicione à aquisição de ambulância, duas viaturas novas para 
a Guarda Municipal ou outras providências, como forma de emenda impositiva. O Senhor Presidente 

esclareceu que esta Casa de Leis poderia realizar um orçamento até o valor de quarenta e dois 

milhões de reais, representando seis por cento da receita, no entanto foi realizado até vinte e quatro 

milhões de reais e desses, deverão devolver em torno de seis milhões de reais ao Poder Executivo. 

Ressaltou o trabalho de todos os Senhores Vereadores que contribuem para que os recursos sejam 

economizados. Disse ainda que poderiam gastar até cinco por cento da receita corrente líquida com 
folha de pagamento, no entanto gastam dois por cento, sendo reflexo de trabalho que vem sendo 

desenvolvido ao longo do tempo. Lembrou que os vereadores em 2.016 poderiam ter aprovado os 

subsídios para esta legislatura, atingindo até dezesseis mil reais, que é Constitucional - o Deputado 

Federal recebe oitenta por cento do Ministro do STF; o Deputado Estadual, sessenta por cento e os 

seus subsídios são reajustados automaticamente enquanto que os vereadores do Brasil todo, tem que 
votar os de seus sucessores, também do Senhor Prefeito, Vice-Prefeito e secretários municipais, por 

conta da legislação. Rebateu colocações de pessoa que foi candidato no passado, haver criticado os 

vereadores pelo fato de terem reajustado os seus vencimentos, que é atrelado aos dos servidores 

desta Casa. VEREADOR FLORENAL: Para fazer referências ao que chamou de ressaca após 

findada a greve dos caminhoneiros, ressaltando a grande dificuldade desses profissionais devido aos 
altos custos para exercer seus trabalhos. Viu mais uma vez o Bairro de Uvaranas sendo manchete 

nacional devido a falta de segurança, com arrombamentos em escolas e postos de saúde, lembrando 

que vem cobrando desde o primeiro dia de seu mandato, eficiência da Guarda Municipal, 

principalmente no que diz respeito à segurança do patrimônio público, onde deveria agir com mais 

presteza. Lembrou que cinco ou seis anos atrás, em reunião com a ADESUVA - Associação de 
Moradores do Bairro de Uvaranas, estabeleceram a Rota do Crime naquela região passando para a 

Guarda Municipal e Polícia Militar, onde deveriam agir com mais eficiência, quando durante vários 

meses houve tranqüilidade no bairro e agora, com a mudança dos comandos e trabalhos, a violência 

voltou forçando os comerciantes a se precaver com segurança, onde os alvos preferidos passaram a 

ser postos de saúde e escolas. Comentou sobre o afastamento do Comando da Polícia Militar, 

Coronel Edmauro Assunção, dizendo que na atuação do Pelotão de Choque não viu nenhum 
exagero, onde os caminhoneiros pretendiam seguir viagem, e eram forçados a permanecer por força 

dos vândalos e desocupados que queriam aproveitar da situação. Utilizou de aparte o Vereador 

Pastor Ezequiel, com relação ao fato, lamentando, dizendo da aprovação de moção de aplauso, em 

reconhecimento ao trabalho do Coronel Edmauro. Fixou a atuação dos policiais, ao Choque, 

Policiais Militares, Polícias Rodoviárias Estadual, Federal, Civil, Guarda Municipal, demonstrando 
a qualidade, responsabilidade e técnica, muito bem preparada em face do que ocorreu nos últimos 

dias. Propôs Moção de Aplauso a todos os policiais, lamentando quando ninguém da sociedade 

comentou sobre os policiais que foram feridos nesse episódio. Vereador Valtão, também em aparte, 

parabenizando não somente a Polícia Militar, mas o Exército Brasileiro, Polícia Federal, todos os 



                                                                                             
                                                     

órgãos de segurança, que atuaram nesse movimento legítimo dos caminhoneiros, citando que 

infelizmente começou a tomar outros rumos, havendo então a necessidade de se retotomar a ordem. 
Registrou seu apoio ao Coronel Edmauro. Tem certeza que houve muito diálogo para se tomar a 

referida ação, da qual deixou registrado o seu apoio. Também registrou que o Estado saberá 

reconhecer o trabalho do Coronel Edmauro. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para comentar a 

respeito da redução no valor do litro de diesel de quarenta e seis centavos, através de acordo firmado 

como Governo Federal, após a paralisação dos caminhoneiros, assim, automaticamente disse que 
lhe vem a Cabeça a planilha de custos da Viação Campos Gerais, onde realizou diversos documentos 

a AMTT, Prefeitura, Conselho Municipal de Transportes, e estará encaminhando também à ACIPG, 

entendendo que uma vez que o combustível ficou mais barato, obviamente a empresa concessionária 

estará pagando mais barato ainda, afetando diretamente na Planilha de Custos, onde espera que seja 

refletido no valor da passagem, crendo que existirão alegações em que obviamente terá que acionar 

o Ministério Público e justiça para que o ajudem com relação a isso. Cedeu aparte ao Vereador 
Rudolf, dizendo que é autor junto de diversos requerimentos, solicitando que o Município, AMTT, 

VCG expliquem as razões que não é possível reduzir a passagem com esse novo valor do diesel. 

VEREADOR EDUARDO KALINOSKI: Primeiramente referendou o tema apresentado pelo 

Vereador Geraldo Stocco, dizendo que o preocupa também essa questão da redução do valor do 

diesel nas refinarias, o que acaba impactando diretamente no transporte coletivo da maioria das 
cidades do Brasil. Alertou a população que no momento, para se acabar com uma greve, muitas 

vezes se promete o que não pode cumprir, entendendo que obviamente os quarenta e seis centavos 

não chegarão a todos os postos de combustíveis, devido a alíquota do ICMS não ser igual a todos os 

estados, assim como os custos de donos de postos de gasolina - não irá acontecer na bomba por 

todos esses motivos. Da mesma maneira, a população usuária do Transporte Coletivo também 
acredita que o valor da tarifa irá reduzir nesse mesmo patamar, o que tem que fazer com muita 

responsabilidade é realizar requerimentos, solicitando explicações junto ao Conselho de 

Transportes, Secretaria de Planejamento do Município, AMTT, porque o percentual daquele que 

impacta essa redução do diesel é uma parte dessa tarifa. É solidário à causa, no sentido de fazer com 

que seja revista a tarifa do transporte coletivo, considerando que existe um decréscimo natural e 
automático dessa planilha, e que já havia declarações da concessionária, falando que já existe um 

equilíbrio econômico e financeiro dessa tarifa e quem pode dar resposta com maior segurança é o 

Conselho Municipal de Transportes. Outro assunto, para dar seu posicionamento pessoal, quando se 

fala de redução de custos neste Legislativo, concordando que todos os vereadores são responsáveis 

através de seus gabinetes e setores, porém observa câmaras municipais, assembléias legislativas 

retornando no final de cada legislatura os recursos que acabam sobrando, citando que é algo que já 
deveria ter sido ajustado a nível de Constituição. Em face dos comentários do Senhor Presidente, 

que cinco por cento da receita corrente acaba sendo o orçamento do Poder Legislativo, entendendo 

ser óbvio que não irão ser gastos, valores esses que acabam nem vindo para esta Casa. Destacou que 

o dinheiro é do povo, não sendo mais que obrigação retornar, o que tem que debater a nível federal 

é reduzir esses cinco por cento, a questão da redução desses valores, vê como totalmente natural o 
retorno aos cofres públicos. Discorda também determinar para onde deverão ser aplicados esses 

recursos, ficando a critério do Senhor Prefeito Municipal. Em aparte, o Vereador Valtão, disse 

concordar em parte, entendendo que tem que ser cobradas gestões eficientes, garantindo que esta 

Casa é uma das que tem nos últimos anos essa característica, uma das que menos gasta do seu 



                                                                                             
                                                     

orçamento. É isto que a população tem que cobrar e percebe o esforço deste Parlamento nesse 

sentido. VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Comentou sobre o esforço e empenho do Senhor 
Presidente e integrantes da Mesa Executiva para a condução desta Casa da maneira correta, 

trabalhando conforme determina a lei e cobrança da população, ressaltando a devolução de mais de 

cinco milhões ao Poder Executivo, de sobras orçamentárias, ficando feliz em fazer parte de uma 

Câmara idônea. Cumprimentou ao Senhor Prefeito Municipal, esperando que tenha trazido bons 

resultados de sua viagem à China, enquanto isso disse que a saúde segue com diversos problemas 
para ser resolvidos, o Município com a greve de caminhoneiros. Espera que o Senhor Prefeito esteja 

com a cabeça tranqüila e tome iniciativas rápidas, relatando que no dia trinta elaborou moção de 

apelo, cabendo ao mesmo autorizar a redução do vale transporte em função do valor do novo valor 

do diesel, sendo de sua responsabilidade esse repasse por parte da empresa. Informou que no dia 

primeiro foi protocolada a Indicação nº 1629, onde outros vereadores também já fizeram esse 

pedido, esperando que o Senhor Prefeito possa atender tais reivindicações que surgem da população. 
Em aparte, o Vereador Daniel Milla, referendou ainda outros vereadores que discorreram sobre o 

assunto, dizendo que tudo o que a Câmara Municipal pode apresentar nesse momento de crise é bem 

vinda, sendo momento de união e de juntar idéias com os demais pares, para que possam repassar a 

população o menos possível de despesa no seu dia a dia. Um dos assuntos que debatem há tempos, 

que o sistema de transporte coletivo da cidade se torna com um custo muito alto, devido a grande 
quantidade de gratuidades, entendendo que deveriam ser debatidas mais amplamente. Lembrou que 

na ocasião em que é concedida gratuidade no transporte coletivo a determinada categoria, quem 

paga o sistema é o usuário. Propôs nesta Casa para alguns colegas, que essas gratuidades pudessem 

ser custeadas pelo Executivo Municipal e não pelo sistema do transporte, fazendo assim com que 

toda a população possa contribuir não somente a que utiliza o transporte coletivo. Retornando, o 
Vereador Jorge lembrou que Jocelito, Mabel Canto e Neemias estão movendo ação popular no 

sentido de que a população apresente essa proposta para o Senhor Prefeito Municipal, parabenizando 

pela matéria da Rede Massa no sentido que o povo de Ponta Grossa abrace junto essa redução de 

valores. Parabenizou ao Deputado Marcio Pauliki, com a segunda parte do mutirão de cataratas no 

Hospital Regional, com mais de quinhentas pessoas atendidas junto com Everson Kruhn. Rudolf 
Polaco, lembrando que o mutirão de cataratas é feito por uma empresa muito responsável, com 

médicos qualificados. Referente a passagem do transporte coletivo, entende que devem sim analisar 

a questão dessas gratuidades. Quanto aos quarenta e seis centavos, disse que já estão inclusos nesse 

processo, onde tem que discutir com intelectualidade e competência para que não possam prejudicar 

os usuários. Encerrada a Comunicação Parlamentar, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM 

SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 478/17 (Poder Executivo), dispõe sobre 
mecanismos e medidas de incentivo à inovação e à pesquisa tecnológica e à consolidação dos 

ambientes de inovação dos setores produtivos e sociais na cidade de Ponta Grossa e dá outras 

providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Mila, 

Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de 

Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Forenal, Jorge da Farmácia, Dr. Magno, Paulo 
Balansin, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Rogério de Paula Quadros, Professora Rose, Rudolf 

Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca". PROJETO 

DE LEI Nº 86/18 (Poder Executivo) altera a Lei nº 10.718, de 28/09/2011, conforme especifica: 



                                                                                             
                                                     

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla, Divo, Mingo 

Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, 
Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da Farmácia, Dr. Magno, Paulo Balansin, 

Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Rogério de Paula Quadros, Professora Rose, Rudolf Polaco, 

Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. Fica registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca". EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 19/18 (Poder Executivo), institui o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa - CDEPG, conforme especifica: APROVADO. 

PROJETO DE LEI Nº 51/18 (Vereador Divo), determina a instalação de painéis opacos pelas 

agências bancárias entre os caixas eletrônicos e dá outras providências: RETIRADO PARA 

VISTAS, por dez dias, a pedido do Vereador Daniel Milla. PROJETO DE LEI Nº 69/18 (Vereador 

Walter José de Souza - Valtão), concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora 

ROSILDA APARECIDA BUENO ROCHA: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 
apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores 

Celso Cieslak, Daniel Milla, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. Guiarone Júnior, Florenal, Jorge da 

Farmácia, Dr. Magno, Paulo Balansin, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Rogério de Paula 

Quadros, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter 
José de Souza - Valtão. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador José Carlos S. 

Raad "Dr. Zeca". PROJETO DE LEI Nº 75/18 (Vereadora Professora Rose), institui, no âmbito do 

Município de Ponta Grossa, o "Dia do Diretor Escolar": APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 91/18 

(Vereador Divo), fica denominada de JOSLEI GERALDO FERNANDES DE LIMA, a Rua nº 1, 

situada no Bairro da Ronda, no Município de Ponta Grossa, conforme especifica: APROVADO, nos 
termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 184/18, do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno; 185/18, dos Vereadores Professora Rose, Vinícius Camargo e Pastor Ezequiel Bueno; 

186/18, do Vereador Mingo Menezes; 187, 188, 189/18, da Vereadora Professora Rose e Indicações 

nºs 1629/18, do Vereador Jorge da Farmácia; 1630, 1631/18, da Vereadora Professora Rose; 
1632,1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 

1647/18, do Vereador Florenal e 1648/18, do Vereador Celso Cieslak. Concluída a votação da 

Ordem do Dia, foi aberto espaço para as manifestações no PEQUENO EXPEDIENTE - 

VEREADOR FELIPE PASSOS: Para fazer referência à postagem que elaborou em página social, 

onde colocou que vem sendo hostilizado por esta Casa de Leis por alguns funcionários e vereadores 

em relação aos gastos que foram realizados e também à adoção de condições de acessibilidade nesta 
Casa. Informou que na próxima semana estará utilizando da Tribuna junto com outras pessoas que 

entraram em contato, que demonstraram interesse em estar falando, dizendo o que está acontecendo 

nesta Casa é assédio moral por parte de algumas pessoas, indagando ao Senhor Presidente se é 

possível alguns funcionários serem limitados a adentrarem no recinto do Plenário para estar 

assediando de alguma forma inclusive por palavras, também quanto a questão de salários, citando a 
existência de funcionário que ganham mais que vereadores e quer colocar outras questões onde 

estará elaborando ofício, com relação às horas extras de alguns servidores desta Câmara, cobrando 

como é feito o controle: muitos vereadores não sabem que alguns batem o ponto às sete horas da 

manhã, sai às dez horas da noite, estão com mais de cento e setenta ponto na carteira, indagando o 



                                                                                             
                                                     

que os mesmos fazem. Relatou que mais de sete funcionários estiveram em seu gabinete colocando 

outras questões que estará discutindo com os Senhores Vereadores. Antes de haver adentrado na 
Casa, entende que outras questões de acessibilidade deveriam ter sido resolvidas pelo Senhor 

Presidente. VEREADOR DANIEL MILLA: Dirigindo-se ao Vereador Felipe Passos disse que em 

hipótese alguma esta Câmara é contra qualquer tipo de acessibilidade, onde o Senhor Presidente 

vem sem empenhando para que o projeto seja executado a muito tempo, sendo direito não somente 

para o mesmo, mas questão de honra para a instituição poder atender a todas as pessoas, ao 
adentrarem nesta Casa. Somou-se ao Vereador com outros pares, às situações que ocorrem 

diariamente, dizendo que pelo fato de serem parlamentares, sofrem constantemente hostilidades. 

Quando encontram situações adversas, não quer dizer que estão sofrendo hostilidade, onde tem que 

ser respeitadas todas as opiniões. Registrou que a Câmara soma como mesmo quanto a questão de 

acessibilidade não somente nesta Casa, como em toda a cidade. O Vereador Eduardo Kalinoski 

solicitou licença para se ausentar, convidando aos demais Vereadores, onde alguns motoristas de 
UBER entraram em contato contigo, e estarão em seu gabinete para conversar sobre projeto 

tramitando na Casa, tratando sobre assunto de seu interesse. VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: 

Sobre o assunto levantado pelo Vereador Felipe, disse que o fato de pessoas entrarem nesta Casa 

sem conhecer o processo é uma falha da população em geral. É fácil falar, mas quando se entra 

dentro dos poderes públicos, sabe que existem leis que devem ser respeitadas, tendo já participado 
de diversas licitações como integrante da Medicina do Trabalho, sabendo o quanto é difícil e 

demorado a adequação às necessidades. Enalteceu o trabalho do Vereador Sebastião Mainardes, 

dizendo ser eficiente na gestão, quanto à atenção que é dada e respeito com o dinheiro público. Citou 

que se as obras de acessibilidade demoraram foram em função que teria de ser realizadas dentro da 

lei, exigindo projetos e estudos, com a maior segurança possível. Referendou o episódio ocorrido 
em Castro, deixando seu apoio, não somente ao Comandante Edmauro como a todos os policiais 

que participaram, não havendo excessos, tudo tendo corrido conforme instruções e treinamentos. 

Citou que a Polícia Militar precisa de governantes que dêem respaldo e segurança para fazer seu 

trabalho, sem pensar nas conseqüências administrativas. VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR: 

Falando em segurança, disse que tem visão, como policial militar, para que a governadora faça uma 
revolução dentro da corporação da PM, que há anos necessita de governo que valorize a classe, 

quanto as questões salarial armamentos e equipamentos. Destacou que acima de tudo, são seres 

humanos e estão sujeitos a erro, necessitando de um governador que invista na corporação. Registrou 

acidente ocorrido com o caminhão do corpo de bombeiros, pela falta de manutenção, dizendo que 

isso não pode mais acontecer. Questionou como fica a cidade se ocorrer um incêndio de grande 

proporção, considerando que os caminhões de combate vem de Telêmaco Borba e da Lapa. Cobrou 
mais empenho do governo em melhorar a corporação com equipamentos, Relatou que o Corpo de 

Bombeiros está acabado, sendo instalado em um prédio que é da Prefeitura, com diversas rachaduras 

na estrutura, telhado desabando, havendo necessidade urgente da intervenção do Governo do Estado. 

Apelou a Governadora que olhe e prol da corporação. VEREADOR CELSO CIESLAK: 

Complementando as palavras do Vereador Sgt. Guiarone, dizendo que os três órgãos estão 
sucateados: o Exército, que hoje cumpre meio expediente pela dificuldade em dar alimento aos 

soldados, a Polícia Militar e Civil, com um efetivo de 1.990, hoje era para ter no mínimo trinta mil 

homens, não sabe se tem dezenove mil, na Polícia Civil era para ter sete mil, conta com três mil 

homens, tendo quatro mil vagas para ser completadas, mas sem dinheiro para contratar. Registrou a 



                                                                                             
                                                     

Moção de Aplauso ao Feira Verde, que ficou entre os quinze melhores projetos do Brasil, tendo sido 

modelo para toda a região. Terceiro assunto, quanto a acessibilidade citada pelo Vereador Felipe, 
lembrando dos elevadores que foram instalados na Casa, os quais estão sendo pouco usados. Disse 

que, como parlamentar, é o único vereador que está sendo prejudicado em função de seu gabinete 

se localizar no terceiro piso, o qual não tem acessibilidade, fazendo com que os deficientes que o 

procuram tenham que utilizar a parte externa, nunca tendo se utilizado das redes sociais para 

reclamar. VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Referendou as palavras do Vereador Sgt. 
Guiarone, manifestando seu apoio ao Comandante Edmauro, citando o que disse a Associação dos 

Policiais Militares, onde o mesmo não teve oportunidade do contraditório e ampla defesa, sendo 

uma afronta àquela autoridade. Comentou sobre a revisão do preço da tarifa do transporte coletivo, 

dizendo que são quarenta e seis centavos cobrados a menos no valor do diesel, citando postos em 

que a diminuição ocorreu a mais com relação a esse valor. Estiveram em entrevista com o pessoal 

da VCG onde citaram que a mesma utiliza mais de vinte mil litros de diesel/dia. Citou ainda cálculos 
confirmados no reajuste passado pela VCG, onde vinte e um por cento da planilha é representado 

com gastos com combustível sendo o segundo maior gasto, sendo o primeiro a folha de pagamentos. 

O que deseja, que com a mesma determinação e agilidade que o pessoal aplica dentro do reajuste do 

aumento, que seja aplicado agora para o cidadão pontagrossense, sob a forma de redução no valor 

da tarifa. Disse que a AMTT, Conselho de Transportes e Prefeito Municipal tem que cobrar com 
relação a esse reajuste a menor. O Senhor Presidente Prestou as seguintes informações e 

esclarecimentos: que o prédio desta Casa de Leis foi entregue em 1.980, e que tão logo o vereador 

que utilizou do pequeno expediente falou sobre a questão de acessibilidade, deu início ao processo, 

não tendo na Casa corpo de engenheiros e técnico para elaboração do projeto, onde solicitou à 

Prefeitura Municipal e manteve o Plenário sempre informado que estava o mesmo sendo elaborado, 
o qual tão logo chegou, encaminhou para os processos licitatórios respeitando a lei, nunca dando 

sua palavra contrária à acessibilidade assim também de nenhum membro da mesa, tratando isso com 

respeito a todos os vereadores. Disse que alegar que alguém está falando, entende que deverá ser 

colocada de forma escrita através de denúncia ou qualquer outra situação. Quanto à questão das 

horas extras, disse existir na Casa uma estrutura de controladoria, chefes de setores e diretorias, e 
qualquer hora extraordinária a ser autorizada, o Chefe de Setor autoriza, com validação do diretor 

que encaminha à Presidência da Mesa Executiva para autorizar a sua realização, havendo controle 

de todos os setores, não existindo qualquer situação a ser colocada como ilegal, onde elaborou com 

os demais membros da Mesa Executiva, regulamentação determinando a forma como deveria 

proceder tendo sido respeitada por todos os servidores. Disse que qualquer vereador que tenha 

denúncias, que faça por escrito, tendo sua consciência tranqüila, agindo conforme a lei. Disse que 
enquanto Presidente desta Casa em seu quarto mandato, jamais faltou com seu zelo. Não havendo 

mais assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia seis de junho, 

quarta-feira, no horário regimental, informando que a 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 quatro de junho de dois mil e dezoito. 

_____________________SECRETÁRIO   __________________PRESIDENTE 

 



                                                                                             
                                                     

 


