
 

  ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Fabiola Gonçalves  

INICIO DA SESSÃO: 14:08 INICIO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Servidores da Secretaria de saúde 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 14:03 ---------------- 

DANIEL MILLA 14:07 ---------------- 

DIVO 14:05 ---------------- 

MINGO 14:05 ---------------- 

EDUARDO KALINOSKI 14:11 ---------------- 

PASTOR EZEQUIEL 13:57 ---------------- 

FELIPE PASSOS 14:04 ---------------- 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 13:49 ---------------- 

GERALDO STOCCO 13:52 ---------------- 

SARGENTO GUIARONE 13:57 ---------------- 

FLORENAL 14:05 ---------------- 

JORGE DA FARMÁCIA 14:04 ---------------- 

DR. ZECA 14?14 ---------------- 

DR. MAGNO 14:10 ---------------- 

MAURICIO SILVA 14:18 ---------------- 

PAULO BALANSIN 14:14 ---------------- 

PIETRO ARNAUD  14:12 ---------------- 

RICARDO ZAMPIERE 14:02 ---------------- 

PROFESSORA ROSE 13:50 ---------------- 

RUDOLF POLACO 14:00 ---------------- 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 14:04 ---------------- 

VINÍCIUS CAMARGO 14:08 ---------------- 

VALTÃO 14:05 ---------------- 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:  

George: Após cumprimentar a todos o vereador comenta sobre uma reportagem publicada no jornal, 

desvalorizando a CPI do transporte pela empresa VCG, pede que a empresa encaminhe as tabelas para justificar 

o possível aumento da tarifa, afirma assim que apenas quer saber a verdade. Ao trocar o foco, o vereador fala da 

retirada de vagas pela autarquia em algumas ruas da cidade, sendo assim se coloca contrário a essa decisão 

devido ao mesmo ter se encaminhado a esses locais e constatado que não houve alteração no fluxo dessas ruas, 

e sendo assim solicita ao órgão o estudo técnico para a retirada dessas vagas. 

Sargento Guiarone: o sargento em seu primeiro uso da comunicação parlamentar agradece a todos, e lembra 

que ele é o representante da PM e dos Bombeiros, assim agradece aos vereadores que foram conhecer a realidade 

do comando, fala ainda da situação atual do Corpo de Bombeiros. O vereador afirma ainda que não agira somente 



 
na área da segurança, mas também da educação, saúde e demais áreas. Para finalizar informa que seu gabinete 

está de pontas abertas e pede apoio de todos. 

Felipe Passos: o vereador cumprimenta a todos, dando ênfase a presença do secretário de segurança pública da 

cidade. Questiona assim, o não poder estar no púlpito, lembrando que a cidade não está preparada para pessoas 

deficientes, mas ainda acrescenta que dentro da câmara logo estará tudo adaptado. Lembrando de sua visita aos 

ônibus de transporte público da cidade, convida a Cris (assessora de empresa da VCG) para que conheça a 

estrutura da empresa, sendo que a nota de qualidade é de 4 à 8, considerado bom e em termo de acessibilidade 

está “quase bom” conforme o vereador fala. Dando seguimento ele agradece ao presidente por estar “correndo 

atrás” para que haja as adaptações o quanto antes. O vereador ainda propõe a criação de uma secretaria para 

pessoa com deficiência, devido as secretarias da saúde e assistência não conseguem absorver todas as demandas. 

Ele comenta sobre seu primeiro projeto de lei sobre os cardápios em braile serrem obrigatórios em todo o 

município, informa que quase 25% da população tem algum tipo de deficiência e pede que o projeto seja 

aprovado de forma rápida. Mainardes: O vereador explica todo o processo que está em tramitação para a 

adaptação da câmara.  

Pastor Ezequiel: Por sua vez o vereador cumprimenta a todos, assim passando a elogiar a Guarda Municipal, 

sendo ela “um braço da PM” e que tanto os guardas quanto os policiais são muito competentes. O vereador 

também fala das viaturas que foram entregues a poucos dias, essas quais não tem camburão, e pergunta quer 

teria coragem de andar em uma viatura na qual o detido está sentado atrás de você, ainda comenta sobre a viatura 

rural que é pequena. Volta ao assunto do Corpo de Bombeiro, pedindo novamente para que a mesa da caa 

encaminhe 500mil reais para melhorias a ele. 

Geraldo Stocco: O vereador fala que irá tentar fazer a diferença, se coloca contra o aumento de impostos no 

tratamento de quimioterapia, e ainda fala que deve se criticar e apresentar propostas, dessa forma fala de sua 

indicação para o prefeito do imposto premiado, esse que tem por objetivo premiar as pessoas que estão pagando 

o IPTU em dia, assim podendo valorizar eles. E ainda que o prefeito deve ser se o projeto é viável ou não e se 

coloca à disposição. 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

         ORDEM DO DIA: 20/02/2017                      _______                  SESSÃO  ORDINÁRIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR DANIEL MILLA 



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

Particular de Pavimentação de Ponta Grossa. 

Mauricio Silva pede vistas de 1 dia. 

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA  

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

para a expedição de certificado de conclusão de obra.                        

George: O vereador fala da procura das pessoas em entender esse projeto em discussão, esse que 

mudará a qualidade do ar na cidade em médio prazo, além da cidade ficar mais verde, comenta 

ainda da emenda que o ex vereador Júlio Kuller, no qual propôs haver o plantio de árvores 

frutíferas, lembra ainda que atualmente acontece enchentes pela falta de impermeabilidade do solo. 

Acrescenta que o viveiro irá ceder as mudas para o plantio.  

Eduardo Kalinoski: O vereador concorda que o projeto é de extrema importância, mas considera 

que a secretaria de meio ambiente é que deve decidir quais arvores serão plantadas. Sendo assim 

o vereador George responde que a Isabel responsável pelo viveiro municipal irá tomar todo o 

cuidado para o plantio. E finaliza com a seguinte indagação se acaso a lei não seja cumprida que 

ela seja vetada. 

VOTAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 

CELSO CIESLAK Favorável  

DANIEL MILLA Favorável  

DIVO Favorável   

MINGO Favorável  

EDUARDO KALINOSKI Favorável  

PASTOR EZEQUIEL Favorável  

FELIPE PASSOS Favorável  

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA Favorável  

GERALDO STOCCO Favorável  

SARGENTO GUIARONE Favorável  

FLORENAL Favorável  

JORGE DA FARMÁCIA Favorável  

DR. ZECA Favorável  

DR. MAGNO Favorável  

MAURICIO SILVA Favorável  

PAULO BALANSIN Favorável  

PIETRO ARNAUD  Favorável  

RICARDO ZAMPIERE Favorável  

PROFESSORA ROSE Favorável  

RUDOLF POLACO Favorável  
SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR Favorável 
 

VINÍCIUS CAMARGO Favorável  

VALTÃO Favorável  

 



 
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

PROJETO DE LEI Nº 266/16 – Dispõe sobre a criação do Sistema de Ciclofaixas ou Faixas 

Compartilhadas, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

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

                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda Supressiva da CLJR 

 

 Art. 1º - Fica criado o Sistema de Ciclofaixas ou Faixas Compartilhadas no Município de Ponta 

Grossa, como incentivo ao uso de bicicletas, patinetes, patins e estimulo à prática de corrida de rua, 

contribuindo dessa forma, para o desenvolvimento da mobilidade sustentável e prática esportiva no 

município de Ponta Grossa. 

Parágrafo único - O transporte por bicicletas, patins e patinetes, assim como a prática de corrida de 

rua, deve ser incentivado em áreas apropriadas e abordado como meio de transporte para as 

atividades do cotidiano, devendo ser considerado meio efetivo na mobilidade da população. 

Art. 2° - O Sistema de ciclofaixas ou Faixa Compartilhada do Município de Ponta Grossa será formado 

por: 

I - rede viária para o transporte por bicicletas, patins e patinetes, formada por ciclovias, ciclofaixas, e 

rotas operacionais de ciclismo; 

II - locais específicos para estacionamento de bicicletários e paraciclos;  

III - faixas compartilhadas para utilização em conjunto de ciclistas com usuários praticantes de corrida 

de rua. 

 

Eduardo Kalinoski: O vereador pede vistas de 10 dias. 

George: O vereador por sua vez afirma que ninguém antes da autarquia quis discutir o projeto, 

inclusive o atual vereador Eduardo que era presidente da autarquia. Informa que conversou com o 

Eduardo para a não retirada para vistas do projeto, devido a poder ser feita uma emenda mais tarde. 

Desta forma pede votação nominal para as vistas.  

Pietro: Solicita que deve ser explicado o porquê do pedido de vistas pelo vereador Eduardo Kalinoski. 

Geraldo Stocco: o vereador se coloca favorável ao pedido de vistas e entende os motivos. 

Eduardo Kalinoski: em resposta ao vereador George fala que não estava na autarquia em julho de 

2016. E em resposta ao vereador Pietro fala de que deve se ouvir os técnico das área.  

Guiarone: O vereador fala que ele iria pedir vistas do projeto, mas que foi até o George para 

conversar, e no caso deste vereador é que as pessoas saem geralmente após as 19horas para 

pedalar. 

VOTAÇÃO Vistas  

CELSO CIESLAK Favorável  

DANIEL MILLA Contrário  

DIVO Contrário  



 
MINGO Contrário  

EDUARDO KALINOSKI Favorável  

PASTOR EZEQUIEL Contrário  

FELIPE PASSOS Favorável  

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA Contrário  

GERALDO STOCCO Favorável  

SARGENTO GUIARONE Favorável  

FLORENAL Contrário  

JORGE DA FARMÁCIA Favorável  

DR. ZECA Contrário  

DR. MAGNO Favorável  

MAURICIO SILVA Favorável  

PAULO BALANSIN Contrário  

PIETRO ARNAUD  Contrário  

RICARDO ZAMPIERE Favorável  

PROFESSORA ROSE Contrário  

RUDOLF POLACO Favorável  
SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR Contrário 
 

VINÍCIUS CAMARGO Contrário  

VALTÃO Favorável  

   

VOTAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 

CELSO CIESLAK Favorável  

DANIEL MILLA Favorável  

DIVO Favorável  

MINGO Favorável  

EDUARDO KALINOSKI Favorável  

PASTOR EZEQUIEL Favorável  

FELIPE PASSOS Favorável  

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA Favorável  

GERALDO STOCCO Favorável  

SARGENTO GUIARONE Favorável  

FLORENAL Favorável  

JORGE DA FARMÁCIA Favorável  

DR. ZECA Favorável  

DR. MAGNO Favorável  

MAURICIO SILVA Favorável  

PAULO BALANSIN Favorável  

PIETRO ARNAUD  Favorável  

RICARDO ZAMPIERE Favorável  

PROFESSORA ROSE Favorável  

RUDOLF POLACO Favorável  
SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR Favorável 
 

VINÍCIUS CAMARGO Favorável  

VALTÃO Favorável  

VOTAÇÃO 
EMENDA 

SUPRESIVA 
 

CELSO CIESLAK Favorável  

DANIEL MILLA Favorável  

DIVO Favorável  

MINGO Favorável  



 
EDUARDO KALINOSKI Favorável  

PASTOR EZEQUIEL Favorável  

FELIPE PASSOS Favorável  

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA Favorável  

GERALDO STOCCO Favorável  

SARGENTO GUIARONE Favorável  

FLORENAL Favorável  

JORGE DA FARMÁCIA Favorável  

DR. ZECA Favorável  

DR. MAGNO Favorável  

MAURICIO SILVA Favorável  

PAULO BALANSIN Favorável  

PIETRO ARNAUD  Favorável  

RICARDO ZAMPIERE Favorável  

PROFESSORA ROSE Favorável  

RUDOLF POLACO Favorável  
SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR Favorável 
 

VINÍCIUS CAMARGO Favorável  

VALTÃO Favorável  

 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO 

PROJETO DE LEI Nº 297/16 – Estabelece a obrigatoriedade da cessão de espaço e acesso para 

manutenção e eventual instalação de repetidoras de sinais de rádio de interesse do Sistema de 

Segurança Pública de Ponta Grossa e dá outras providências. 

PARECERES:  CLJR  - Pela   admissibilidade,    nos   termos   da    Emenda                       

                                    Modificativa/Supressiva 

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

                         COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa/Supressiva  

                                              da CLJR 

                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa/Supressiva  

                                            da CLJR 

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

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

proprietário, incorporador ou detentor dos direitos, a ser averbada em escritura pública, permitindo a 

utilização do topo de quaisquer edificações a serem construídas nas zonas empregadas para 

transmissão de dados via rádio pelo Sistema de Segurança Pública de Ponta Grossa. 

Art. 2° - A autorização somente será concedida após a manifestação favorável do Departamento de 

Tecnologia, da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, após a apreciação das 



 
informações atinentes à localização da edificação pretendida, identificando a sua localização em 

relação às fontes emissoras, receptaras e/ou repetidoras das ondas de rádio empregadas naquele 

sistema. 

Valtão: como autor do projeto, comenta que esse projeto vem para trazer maior segurança para a 

cidade, informa que as construções na área central atrapalham a transmissão de sinal. Informa que 

já houve casos de que o condomínio não permitiu a instalação de reprodutor de sinal e com o projeto 

os prédios serão construídos e deixando um espaço para a instalação.  

Rudolf: o vereador considera que esse projeto “era visto”, pois esse problema de transmissão não é 

de hoje. Parabeniza pelo projeto, pede bom sendo que vota favorável. 

Eduardo Kalinoski: Parabeniza o projeto, considerando ele de extrema importância a concessão 

desses espaços para instalações desses reprodutores de sinais. Finaliza com “esse projeto tem meu 

apoio”. 

Celso: Parabeniza o secretário de segurança pública da cidade e o vereador Valtão pelo projeto 

sendo esse de muita importância, considera que as câmeras já ajudaram em muitos casos. 

VOTAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 

CELSO CIESLAK Favorável  

DANIEL MILLA Favorável  

DIVO Favorável  

MINGO Favorável  

EDUARDO KALINOSKI Favorável  

PASTOR EZEQUIEL Favorável  

FELIPE PASSOS Favorável  

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA Favorável  

GERALDO STOCCO Favorável  

SARGENTO GUIARONE Favorável  

FLORENAL Favorável  

JORGE DA FARMÁCIA Favorável  

DR. ZECA Ausência Justificada  

DR. MAGNO Favorável  

MAURICIO SILVA Favorável  

PAULO BALANSIN Favorável  

PIETRO ARNAUD  Favorável  

RICARDO ZAMPIERE Favorável  

PROFESSORA ROSE Favorável  

RUDOLF POLACO Favorável  
SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR Favorável 
 

VINÍCIUS CAMARGO Favorável  

VALTÃO Favorável  

      Emenda Modificativa/Supressiva 

VOTAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 

CELSO CIESLAK Favorável  

DANIEL MILLA Favorável  

DIVO Favorável  



 
MINGO Favorável  

EDUARDO KALINOSKI Favorável  

PASTOR EZEQUIEL Favorável  

FELIPE PASSOS Favorável  

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA Favorável  

GERALDO STOCCO Favorável  

SARGENTO GUIARONE Favorável  

FLORENAL Favorável  

JORGE DA FARMÁCIA Favorável  

DR. ZECA Ausência Justificada  

DR. MAGNO Favorável  

MAURICIO SILVA Favorável  

PAULO BALANSIN Favorável  

PIETRO ARNAUD  Favorável  

RICARDO ZAMPIERE Favorável  

PROFESSORA ROSE Favorável  

RUDOLF POLACO Favorável  
SEBASTIÃO MAINARDES 

JUNIOR Favorável 
 

VINÍCIUS CAMARGO Favorável  

VALTÃO Favorável  

 

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 

PROJETO DE LEI Nº 333/16 – Dispõe sobre a vacinação anual gratuita contra gripe, ou influenza, 

ou vírus H1N1 aos motoristas e trocadores do transporte coletivo de passageiros, no âmbito do 

Município de Ponta Grossa, conforme especifica. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação 

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

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

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

Art. 1° - Fica assegurado o direito à vacinação anual gratuita contra a gripe ou Influenza, ou vírus H 

aos profissionais motoristas e trocadores do transporte coletivo de passageiros do Município de Ponta 

Grossa, a ser garantido e cumprido, obrigatoriamente, durante o período do calendário nacional, 

fixado pelo Ministério da Saúde, para a Campanha Nacional de vacinação. 

Parágrafo único — A fim de dar cumprimento ao disposto no caput, a Secretaria Municipal de Saúde 

fica responsável pela inclusão dos profissionais motoristas e trocadores do transporte coletivo de 

passageiros do município, como um dos grupos prioritários da vacinação anual contra a gripe ou 

Influenza, ou vírus H 



 
Professora Rose: A vereadores cumprimenta a todos e fala do montante de leis que não veem sendo 

cumpridas, dá sugestão de diálogo com o Ministério da Saúde para que tenham novos grupos de 

risco como professores, atendentes de mercado, etc. 

Celso: O vereador pede vistas de 10 dias, e considera que a empresa deve fornecer as vacinas para 

seus funcionários. 

Vistas aprovada. 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

DO VEREADOR MINGO MENEZES  

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 01/17 – Dirigida ao Ilustríssimo Reverendíssimo Padre Wilton Moraes 

Lopes, da Congregação do Santíssimo Redentor, eminente figura de nossa sociedade, coordenador 

da Entidade Copiosa Redenção, pelo trabalho prestado à cidade de Ponta Grossa, parabenizando-o 

pelos 40 anos de vida religiosa. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA Nº 02/17 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Marcelo 

Rangel Cruz de Oliveira, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para realização de estudos e 

posterior encaminhamento de projeto de lei, objetivando implantar no Município o “IPTU Premiado”. 

INDICAÇÕES 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

INDICAÇÃO Nº 94/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes, providências objetivando proceder verificação no manilhamento para águas pluviais da 

Rua Ambrosio Bricailo, a partir da Travessa Amilton Volpi até a Adelino José Rigoni, no Jardim 

Planalto. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

INDICAÇÃO Nº 95/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

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

a situação da Rua Brasil para Cristo, no Jardim Scheiffer, Congonhas. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

INDICAÇÃO Nº 96/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza da via para melhorar a situação 

da Rua Domício da Gama, situada no Bairro de Olarias. 



 
DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 97/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento, cascalhamento e 

construção de galeria pluvial na Rua Professor Enfermeiro Paulino, próximo ao nº 1280, Vila 26 de 

Outubro. 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

INDICAÇÃO Nº 98/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de equipamentos 

localizadores/rastreadores, em todos os veículos de propriedade da Prefeitura Municipal. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

INDICAÇÃO Nº 99/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a criação da Secretaria Extraordinária dos 

Direitos da PCD (Pessoa com Deficiência) e PMR (Pessoa com Mobilidade Reduzida). 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

INDICAÇÃO Nº 100/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a implantação de travessia elevada na Rua 

Aldo Vergani – Oficinas, mais precisamente no cruzamento com a Rua Fernão Dias, em frente à Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, com vistas a garantir a segurança daqueles que por aquela região 

transitam. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 101/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a pintura da lombada elevada, localizada 

na Rua Nicolau Kluppel Neto, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Paula. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 102/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza e o corte do mato do terreno que 

abriga o Conselho Tutelar Oeste, localizado na Rua Theodoro Rosas, nº 1615. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 103/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza e o corte do mato da praça 

localizada no Núcleo Santa Paula, entre as esquinas das Ruas Pinus (ao lado do nº 345) e Camélia 

e Pinus (lado do nº 345) e Ciamomo. 



 
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 104/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a restauração e pintura da lombada 

localizada na Rua Ricardo Wagner, em frente ao Colégio Estadual José Elias da Rocha. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 105/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a revisão dos horários e a implantação de 

ônibus intermediário nos horários de saída dos alunos do Instituto de Educação Estadual Professor 

Cesar Prieto Martinez. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 106/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando estudos no sentido de que os ônibus da 

Vila Belém ou da Vila Guaíra desçam até a Vila Taques para transportar os moradores. 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

INDICAÇÃO Nº 107/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a recuperação da Rua Bituruna, 583, no 

Santa Luzia. 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

INDICAÇÃO Nº 108/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a recuperação da Rua Lauro Correa, Bairro 

Chapada, próximo ao Mosteiro da Ressurreição. 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

INDICAÇÃO Nº 109/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a recuperação da Rua São Carlos do Ivaí, 

no Parque Auto Estrada.  

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

INDICAÇÃO Nº 110/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de lombada, radar ou redutor 

de velocidade na Rua Aldo Vergani, no Jardim Europa. 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 



 
INDICAÇÃO Nº 111/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de placas de identificação das 

vias dos conjuntos residenciais Costa Rica I, II e III. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 112/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de sinalização do “Projeto 

Escola”, nas imediações da Escola Municipal Professor Theodoro Batista Rosas, na Rua Dr. Carlos 

Deuzanet Neto, nº 10, Bairro Oficinas. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 113/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza e revitalização da Praça José 

Theodoro Miró Guimarães, entre as Ruas Alvorada do Sul, Colorado e Alvorada, Bairro Chapada. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 114/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua 

Benjamin Franklin, entre a Avenida Ana Rita e a Rua Teixeira de Macedo, Bairro Uvaranas. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 115/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a revitalização da Praça, Quadra 

Poliesportiva e Campo de Saibro, bem como a colocação de academia ao ar livre e parquinho infantil, 

na Rua Pintassilgo, Bairro Santa Maria. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 116/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de bocas de lobo na Rua Praia 

da Penha, esquina com a Rua Praia do Guarujá, Contorno. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

INDICAÇÃO Nº 117/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando estudos de viabilidade técnica para a 

instalação de um redutor de velocidade na Rua José Borato, Contorno. 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 



 
INDICAÇÃO Nº 118/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a sinalização horizontal e vertical na Rua 

Siqueira Campos, entre as Ruas Teixeira Mendes e Souza Caldas, Uvaranas. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO 

INDICAÇÃO Nº 119/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a transferência da academia pública da 

praça que fica no final da Rua Alecrim para a praça da Rua 15 de Setembro. 

DO VEREADOR DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - DIVO 

INDICAÇÃO Nº 120/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza de terreno particular, na Rua 

Maurício de Nassau, ao lado do nº 70, Madureira. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 121/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando serviços de patrolamento e cascalhamento 

na Rua Astorga e desentupimento de bueiro na esquina das Ruas Astorga e Cornélio Procópio, na 

Vila Santo Antonio. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 122/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando serviços de patrolamento e cascalhamento 

nos primeiros 100 metros da Rua Rio Claro, no Jardim Manacás. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 123/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando limpeza de bueiro localizado na Rua 

Toledo, em frente à Borracharia Sol Nascente. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 124/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando serviços de revitalização da sinalização em 

passagem de nível (estrada férrea) localizada na entrada do Bairro Bonsucesso. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 125/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a melhoria da iluminação externa, além da 



 
troca de lâmpadas queimadas, poste de iluminação pública, aos fundos do CMEI Professora Iracema 

Machado Silva, na Rua Victor Manoel Biagini, 95, Jardim Boa Vista. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 126/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando serviços de limpeza de dois bueiros 

localizados na Rua Toledo, no cruzamento com a Rua Victor Manoel Biagini, no Bonsucesso. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 127/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando alteração do local da catraca de 

entrada/saída do Terminal de Nova Rússia para a Rua Prefeito Campos Melo. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 128/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de uma academia ao ar livre 

na Praça da Vila Bela Vista, localizada na Rua Vitor Manoel Biagini, atrás do CMEI. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 129/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a realização de serviços de melhoria da 

sinalização viária na rotatória localizada na Rua Toledo, Boa Vista, no prolongamento da Avenida 

Ernesto Vilela. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 130/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a realização de serviços de troca de 

lâmpada, no segundo poste da Rua Arlete Alves dos Santos, no Bairro Bela Vista. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 131/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a melhoria da iluminação interna além da 

troca de lâmpada queimada no poste de iluminação pública localizado nos fundos do CMEI 

Professora Iracema Machado da Silva, na Rua Victor Manoel Biagini, 95, Jardim Bela Vista. 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 132/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando serviços de limpeza do calçadão da Rua 

Coronel Cláudio. 



 
DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

INDICAÇÃO Nº 133/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a realização de fiscalização na Praça 

Getúlio Vargas, no sentido de coibir motoristas que deixam seus veículos estacionados no interior da 

mesma. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 134/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando reparos imediatos na Rua Cirema Becker, 

com manilhamento e acostamento, localizada na Vila Shangrilá. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 135/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando reparos imediatos na Rua Dr. Miguel 

Quadros, no final da mesma, esquina com a Rua Bento Mussurunga, com manilhamento e 

acostamento, correção da cratera, localizada no Bairro Contorno. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 136/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando reparos imediatos na Rua Fernandes Vieira 

e Rua Martins Francisco, com manilhamento e acostamento, localizada na Vila Cristina. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 137/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando reparos imediatos na Rua Bartolomeu 

Bueno, com manilhamento e acostamento, localizada na Vila Rio Branco. 

O VEREADOR CELSO CIESLAK 

INDICAÇÃO Nº 138/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de faixa elevada e redutor de 

velocidade na Rua Siqueira Campos, em frente a Escola Pequeno Príncipe, em Uvaranas. 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

INDICAÇÃO Nº 139/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de faixa elevada para 

pedestres na Avenida General Carlos Cavalcanti, nº 4120, em frente a Escola Prisma Arco-Iris, Bairro 

de Uvaranas. 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 



 
INDICAÇÃO Nº 140/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando efetuar os serviços de patrolamento, 

cascalhamento e compactação de solo na Rua Dr. Francisco Fajardo, esquina com a Rua Ceará, 

Bairro de Olarias. 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

INDICAÇÃO Nº 141/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a roçada e limpeza da praça localizada na 

Rua Camélia, em frente ao nº 219, Santa Paula, Bairro Contorno. 

DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA 

INDICAÇÃO Nº 143/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento das ruas 

não pavimentadas do Núcleo Pimentel. 

DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA 

INDICAÇÃO Nº 143/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento das ruas 

não pavimentadas do Jardim Lagoa Dourada I e II. 

DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA 

INDICAÇÃO Nº 144/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua 

Aroldo Schemberg, na Vila Tânia Mara. 

DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA 

INDICAÇÃO Nº 145/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da parte 

não pavimentada da Rua Cesar Haddad, no Jardim Vila Velha. 

DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA 

INDICAÇÃO Nº 146/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência a limpeza e revitalização da 

Praça do Núcleo Pimentel. 

DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA 

INDICAÇÃO Nº 147/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência a limpeza e revitalização da 

praça do Núcleo Rio Verde, entre as Ruas Coutinho e José Scremin. 



 
DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA 

INDICAÇÃO Nº 148/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência a realização de tapa buraco 

na Rua Ermelino de Leão, no centro, no trecho compreendido entre o Restautante Popular e o 

Conservatório Municipal. 

DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA 

INDICAÇÃO Nº 149/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência serviços de roçada nas 

calçadas de parte da Rua Siqueira Campos, no trecho compreendido entre a Escola Dr. Fulton e a 

Rotatória do Contorno Leste, no Bairro de Uvaranas. 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 20 de fevereiro  de 2.017. 

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA 

                      Presidente                                                       1º Secretário 

 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 

ATA OFICIAL DA SESSÃO DA CMPG – Disponível no site http://www.cmpg.pr.gov.br/ 
ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO 

DIA VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. (XVII LEGISLATURA) 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, reuniram-

se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Sebastião Mainardes Júnior, secretariado pelos Vereadores 

Jorge da Farmácia - Primeiro Secretário e João Florenal da Silva - Florenal  - Segundo Secretário, fazendo também parte 

da Mesa Executiva os Vereadores José Carlos S. Raad - Dr. Zeca - Vice-Presidente e Roseli A. Mendes - Professora Rose 

- Terceira Secretária, presentes os Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fracaro, Divonsir Pereira Antunes - Divo, 

Domingos B. Menezes - Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe R. dos Passos - Felipe Passos, 

George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco Filho, Guiarone de Paula Junior - Sargento Guiarone, Magno Zanellato - Dr. 

Magno, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, Rudolf E. Chrostensen - Rudolf 

Polaco, Vinícius de Camargo Wenceslau e Walter José de Souza - Valtão. À hora regimental o Senhor Presidente abriu os 

trabalhos, colocando em discussão a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada 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: DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 30/17, dispõe sobre a obrigatoriedade de 

cardápio em Braille nos estabelecimentos alimentícios do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR JORGE DA 

FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 31/17, promove alteração na Lei nº 12.099, de 07/04/2015, que dispõe sobre a concessão 

de anistia de tributos municipais, conforme especifica. DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 32/17, institui o passe-

entrevista às pessoas em situação de desemprego no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme especifica. DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MERCADO DA FAMÍLIA - Of. nº 02/17, apresentando o 

Relatório Financeiro referente ao quarto trimestre/2016 do Fundo do Mercado da Família. DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO - Comunicado nºs 216358/2016 e 216358/2016, informando a liberação de recursos financeiros, destinados 

a garantir a execução de programas do FNDE, conforme especifica. DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E AGRÁRIO - Secretaria Nacional de Assistência Social - Ofs. nºs 691 e 1027/16-

CGGT/DEFNAS/SNAS/MDSA - Comunicando da celebração do Convênio nº 827014/2016 - objeto: Estruturação da Rede 



 
de Serviços de Proteção Social Especial - Aquisição de Bens. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente 

cumprimentou pelas presenças de representantes da Secretaria de Saúde, acompanhados da Secretária Ângela Pompeu, 

informou haver solicitação para o uso da Tribuna Livre de Renata Moraes e Adriane Cristina de Oliveira Alves, porém 

antes consultou aos Senhores Vereadores da possibilidade da interrupção da presente sessão, os quais aprovaram, ocasião 

em que cedeu a palavra a Secretária Municipal de Saúde Ângela Pompeu, a qual apresentou e comentou a respeito do 

protocolo municipal de atenção integral à saúde da mulher, comunicando que foram agraciados pelo Ministério da Saúde 

para que vinte pessoas participassem durante quatro meses do curso para validar o referido protocolo, em função da 

expansão da saúde da família no Município. Em seguida se manifestou a Servidora Adriane Cristina de Oliveira Alves que 

discorreu sobre o referido protocolo. Registraram seus comentários nesta oportunidade, os Vereadores Pietro Arnaud, 

Walter José de Souza - Valtão, Jorge da Farmácia, Domingos Menezes e Professora Rose. Reaberta a presente sessão o 

Senhor Presidente novamente suspendeu os trabalhos, convocando os líderes partidários para que se reunissem a fim de 

compor a CPI DO TRANSORTE COLETIVO, bem como a Comissão Especial que irá analisar e exarar parecer ao Projeto 

de Emenda à LOM nº 01/17. Reabertos os trabalhos o Senhor Presidente informou os vereadores que foram indicados para 

compor a Comissão Especial que irá analisar o Projeto de Emenda à LOM nº 01/17: Vinícius Camargo, Pietro Arnaud, 

João Florenal da Silva, Rudolf Polaco e Daniel Milla Fracaro. Em seguida passou a palavra ao Vereador George Luiz de 

Oliveira o qual rebateu notícia divulgada em jornal, dando conta que a VCG considera esse assunto da instalação de CPI 

repetitivo, tentando desqualificar o trabalho desta, garantindo a mesma que não será uma CPI reeditada. Em seguida 

anunciou os nomes escolhidos para compor a CPI DO TRANSPORTE COLETIVO: George Luiz de Oliveira, Domingos 

Menezes, Daniel Milla Fracaro, Felipe Passos e Geraldo Stocco, solicitando aos mesmos que após o término da presente 

sessão que se reunissem, ficando proposto, no Gabinete do Vereador Felipe Passos, adiantando como sugestão que a mesma 

tenha respeitado seu período de noventa dias. Evocando Questão de Ordem, o Vereador Pietro Arnaud solicitou que o 

Projeto de Emenda à LOM nº 02/17 fosse analisado também pela mesma comissão instalada para analisar o Projeto de 

Emenda à LOM nº 01/17, ocasião em que o Senhor Presidente informou que o mesmo teria que ser lido no expediente 

primeiramente.  Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR GEORGE LUIZ DE 

OLIVEIRA: Comentando sobre a tentativa da Viação Campos Gerais em desqualificar o trabalho da CPI DO 

TRANSPORTE COLETIVO, que requereu e foi instaurada na Casa, relatando ser a mesma um assunto repetitivo, porém 

irá iniciar os trabalhos da mesma de forma rápida e objetiva, e seu tempo de demora irá depender exclusivamente da 

referida empresa concessionária, que, se encaminharem a planilha de custos, e quando forem chamados os representantes 

da empresa, do Conselho Municipal de Transportes e da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, não tem porque 

protelarem os trabalhos. Está entrando com pedido inclusive que a tarifa do transporte coletivo não seja reajustada enquanto 

não ocorrer a conclusão dos trabalhos desta CPI, cujo qual estará encaminhando para o Conselho Municipal de Transportes, 

AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes e Senhor Prefeito Municipal. Outro assunto, para informar que 

encaminhou documento para a AMTT, no sentido de que responda com velocidade dos motivos da retirada de vagas de 

estacionamento de vias centrais da cidade. Visitou os locais e não concorda a retirada de estacionamento de algumas vias 

centrais da cidade, de forma deliberada, do dia para a noite, no momento em que a cidade sofre um déficit de 

estacionamento, sem apresentar um plano para realizar essa providência. Citou ainda a retirada de vagas de estacionamento 

ocorrido no passado na Avenida Balduíno Taques, para beneficiar somente um empresário. A esses fatos irá solicitar 

informações, indagando a necessidade de demarcação de vagas em determinados locais, como defronte a estabelecimentos 

comerciais, tais como agropecuária e salão de cabeleireiros, defendendo interesse de uma pessoa e prejudicando toda uma 

população. Quer saber os motivos pelos quais estão retirando vagas da Rua Francisco Ribas, e ainda porque retiraram as 

vagas da Rua do Rosário. VEREADOR SARGENTO GUIARONE JÚNIOR: Agradeceu primeiramente a Deus por ter 

sido contemplado como um dos novos eleitos da cidade, a sua família pelo apoio e amigos da Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros, os quais o elegeram como seu representante. Agradeceu pelos vereadores que participaram de reunião junto 

ao 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros, onde receberam informação do serviço que prestam na cidade, percebendo a 

grande dificuldade que enfrentam no dia a dia, assim também todos os policiais militares. Agradeceu Divo, Ricardo 

Zampieri, Valtão, Pastor Ezequiel e Kalinoski por terem participado da referida reunião, dizendo da certeza que num futuro 

breve estarão apoiando junto ao Poder Executivo e Governo do Estado, para trazer melhorias ao Corpo de Bombeiros. 

Agradeceu Felipe Passos, pela oportunidade de tê-lo apresentado para conhecer a pessoa do Bispo Diocesano Dom Sérgio 

Arthur Braschi. Agradeceu ao Vereador Celso Cieslak, onde se fizeram presentes em reunião com moradores 

representantes dos Loteamentos Londres, Panamá, Califórnia I e II, os quais reivindicam policiamento à Polícia Militar e 

Polícia Civil, devido à grande incidência de roubos naquelas regiões. Agradeceu a todos os órgãos de segurança, colocando-

se a disposição, como perito nessa área. Cedeu aparte ao Vereador Pietro Arnaud, cumprimentando Ari Lovato e equipe 

da Secretaria de Segurança Pública. Cumprimentou ainda o orador pelo trabalho realizado frente à Polícia Militar e Corpo 



 
de Bombeiros, dizendo que Guiarone está articulando e discutindo a questão da ausência de recursos ao Corpo de 

Bombeiros. Retomando a palavra, Sargento Guiarone informou que irá agir também nas áreas de saúde e educação. 

Também em aparte, o Vereador Rudolf Polaco, agradeceu a presença de Ari Lovato e diretor Carlos Henrique, dizendo 

que são pessoas que pensam na comunidade, parabenizando-os pelo trabalho realizado. VEREADOR FELIPE PASSOS: 

Agradeceu pelas presenças do Secretário Ari Lovato e Carlos Henrique, parabenizando pela abrangência na questão de 

segurança de nossa cidade. Ressaltou a dificuldade apresentada pela Câmara Municipal, na questão de acessibilidade às 

pessoas que apresentam alguma deficiência, agradecendo ao Senhor Presidente pela agilidade, quanto à questão da 

contratação de projetos e licitações objetivando adequar esta Casa de Leis, no quesito acessibilidade. Agradeceu pela 

presença da Secretária de Saúde Ângela Pompeu, onde tem projetos na área de saúde com boa relevância. Comentou a 

presença de representantes do Observatório Social. Convidou a representante da Viação Campos Gerais, Cris, que faça 

experiência contigo a respeito de acessibilidade nas estruturas da referida empresa, onde elaborou vídeo constatando a 

realidade. Comprovou que nessa questão está quase bom, entendendo junto com o Vereador George que a Comissão 

estabelecida na Casa terá muito compromisso no sentido de cobrar melhorias nesse sentido. Em aparte, o Vereador Florenal 

sugeriu a Guarda Municipal ações intensificadas no Bairro de Uvaranas, dando a conhecer que o mesmo é o é o mais 

violento de nossa cidade e pelo número de habitantes, do Estado do Paraná. Relatou que no último final de semana 

ocorreram dois óbitos motivados pela violência. Sugeriu estudos para instalação de posto da Guarda Municipal em prédio, 

em frente à UEPG em Uvaranas, o qual é de propriedade do Município e se encontra desocupado, considerando que aquele 

bairro é uma rota de fuga por promover ligações a diversos quadrantes da cidade. Citou a necessidade de maior adequação 

nas linhas de ônibus, onde a população sofre com a questão de transportes, concordando que a CPI instaurada na Casatem 

que investigar a fundo o valor de reajuste das tarifas e esta Casa tem que mostrar a força que tem. Seguindo, Felipe Passos 

comentou a sua sugestão ao Senhor Prefeito, no sentido de ser criada Secretaria para pessoas com deficiências, diante da 

realidade ocorrida na saúde Secretaria de Assistência Social, que não conseguem conter a demanda. Destacou as questões 

inerentes a deficiência física como uma das frentes da sua campanha, registrando que apresentou seu projeto de lei, 

solicitando apoio dos demais pares, sobre a obrigatoriedade do cardápio em braile em estabelecimentos do ramo alimentício 

da cidade. Ressaltou nesse sentido, ser quase vinte e cinco por cento de pessoas do Brasil e proporcionalmente em Ponta 

Grossa que apresentam alguma deficiência, indo de encontro à proposição em prol do bem comum, esperando aprovar de 

forma rápida. O Senhor Presidente também agradeceu pela presença do Secretário de Segurança e Cidadania Ari Lovato, 

e seu diretor Carlos Henrique. Esclareceu ainda que enquanto presidente da Mesa Executiva, sabendo da urgência e 

necessidade de se realizar adequações no prédio, para proporcionar acessibilidade, porém tem que cumprir o que a lei 

determina, principalmente respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal e de Licitações. Informou haver iniciado o 

processo de licitação para realizar projeto de acessibilidade e prevenção de incêndio, duas situações que o prédio desta 

Casa exige. Também comunicou que o CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura realizou levantamento 

geral de tudo que necessita ser modificado para se adequar à Lei de Acessibilidade, no primeiro momento procurou o Poder 

Executivo com sua estrutura, porém todos estavam ocupados. Iniciou processo para elaborar os projetos, quando o Tribunal 

de Contas refutou dizendo que não poderia contratar engenheiros e arquitetos em função de conter profissionais capacitados 

no Poder Executivo, quando novamente o consultou e esse determinou seus engenheiros a elaborar tais projetos, porém 

não tem ainda o memorial descritivo que está sendo elaborado, para daí abrir o processo de licitação para atender essas 

normas, antes disso não pode realizar nada. Felipe Passos seguiu seu comentando, cobrando então agilidade do Poder 

Executivo. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Registrou estar elaborando força tarefa com o Vereador Celso 

Cieslak e demais vereadores interessados na área de segurança, onde está batalhando nesse sentido. Registrou ainda, que 

a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná é a melhor que existe no Brasil, e hoje a Guarda Municipal é um 

grande braço da Polícia Mililtar. Destacou com exclusividade que foi a primeira guarda do Brasil treinado pela própria 

Guarda Municipal e Polícia Militar, porém solicitou a todos que consultem seus deputados para que venham verbas para a 

cidade a fim de dar maior amparo tanto para a polícia como para a Guarda Municipal. Lembrou que na sessão anterior 

agradeceu ao Governo do Estado, pelo encaminhamento de viaturas à Polícia Militar, obstando, porém que as mesmas não 

contam com camburão para o transporte de detentos, havendo essa real necessidade. Em função disso continuará cobrando. 

Citou o desrespeito o que ocorre a nível federal à classe dos policiais que atuam na área de segurança pública, porém não 

irá se calar, contando com os Vereadores que defendam tanto a Segurança Pública quanto Corpo de Bombeiros, 

reivindicando ao Poder Executivo que encaminhe meio milhão de reais de sobras orçamentárias desta Casa de Leis para 

salvar o Grupamento de Incêndio de nossa cidade. Comentou sobre a situação do FUNRESBOM - Fundo de 

Reequipamentos do Corpo de Bombeiros, questão da qual brigou nesta Casa por longos três anos, havendo necessidade 

dessa verba. Outra questão, para comunicar que está novamente solicitando a implantação do PROFIS - Programa de 

Refinanciamento de Débitos com o Município, considerando que muitas pessoas cobram e se movimentam nesse sentido. 



 
Disse que respeita o Executivo, porém servirá a medida a ser adotada, para gerar receitas aos cofres municipais. Quanto a 

situações apresentadas a respeito do IPTU, comentou sobre problemas gerados através das fotogametrias, relatando que 

estará apresentando moção no sentido de que se pague o valor anterior devido e depois de julgado pela prefeitura, essa 

poderá cobrar o valor justo. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Pietro Arnaud, consultou se não havia 

necessidade de alterar o objeto da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, preocupado com questões citadas pelo Vereador 

Felipe Passos, tendo sido ponderado pelo Senhor Presidente, onde informou que a referida CPI irá apurar fato determinado 

no requerimento que a requereu, atendendo disposições regimentais. VEREADOR GERALDO STOCCO: Agradeceu pela 

oportunidade em poder tentar trabalhar e fazer a diferença pelo povo desta cidade. Explicou a moção de sugestão legislativa 

que está propondo para ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal, ressaltando ser competência do Poder Executivo a 

sua proposta onde propõe a realização de estudos e posterior encaminhamento de projeto de lei, objetivando implantar no 

Município o “IPTU” Premiado. Nesse sentido explicou que a medida visa aumentar a arrecadação do Município, sem 

incorrer em aumento de impostos ao cidadão pontagrossense. Registrou  que segundo dados de 2.016, há uma 

inadimplência de trinta e quatro por cento. Nesse sentido o projeto virá a sortear mensalmente pessoas que se encontram 

em dia com seu débito para poder concorrer. Assim, o objetivo maior do projeto é incentivar pessoas que nunca ou deixaram 

de pagar IPTU para que voltem a contribuir com os cofres da cidade, objetivando maior investimento em educação, infra-

estrutura e trazer melhorias ao cidadão pontagrossense, ocasião em que solicitou voto favorável dos demais pares. Não 

havendo mais vereadores inscritos, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 210/16 (Vereador Daniel Milla), promove alteração na Lei nº 9.848, de 30/12/2008, que institui o Plano Particular de 

Pavimentação de Ponta Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, atendendo solicitação verbal do Vereador 

Maurício Silva. PROJETO DE LEI Nº 308/16 (Vereador George Luiz de Oliveira), dispõe sobre a obrigatoriedade de 

plantio de árvores nos passeios para a expedição de certificado de conclusão de obra: APROVADO, com votos favoráveis 

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

Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sargento Guiarone Jr., João Florenal da Silva, Jorge da Farmácia, 

Dr. Zeca, Dr. Magno, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, 

Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE 

LEI Nº 266/16 (Vereador George Luiz de Oliveira), dispõe sobre a criação do Sistema de Ciclofaixas ou Faixas 

Compartilhadas, no âmbito do Município de Ponta Grossa: Apresentado pedido de retirada para vistas ao mesmo por dez 

dias, pelo Vereador Eduardo Kalinoski, o mesmo foi REJEITADO, por votação nominal, proposto pelo Vereador George 

Luiz de Oliveira, com votos contrários dos Vereadores Daniel Milla Fracaro, Divo, Mingo Menezes, Pastor Ezequiel 

Bueno, George Luiz de Oliveira, João Florenal da Silva, Dr. Zeca, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Professora Rose, 

Vinicius Camargo e Sebastião Mainardes Júnior e favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Eduardo Kalinoski, Felipe 

Passos, Geraldo Stocco, Sargento Guiarone Jr, Jorge da Farmácia, Dr. Magno, Maurício Silva, Ricardo Zampieri, Rudolf 

Polaco e Walter José de Souza. Em seguida foi colocado em discussão e votação o Projeto de Lei nº 266/16, o qual foi 

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

Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sargento Guiarone Júnior, 

João Florenal da Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Zeca, Dr. Magno, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza. 

EMENDA SUPRESSIVA, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação: APROVADA, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fracaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel 

Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sargento Guiarone Júnior, João Florenal da Silva, Jorge 

da Farmácia, Dr. Zeca, Dr. Magno, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, 

Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza. O Vereador José Carlos S. Raad - 

Dr. Zeca solicitou licença para se ausentar da presente sessão, tendo sido acatado seu pedido pelos demais pares. PROJETO 

DE LEI Nº 297/16 (Vereador Walter José de Souza - Valtão), estabelece a obrigatoriedade da cessão de espaço e acesso 

para manutenção e eventual instalação de repetidoras de sinais de rádio de interesse do Sistema de Segurança Pública de 

Ponta Grossa e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

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

Geraldo Stocco, Sargento Guiarone Júnior, João Florenal da Silva, Jorge da Farmácia, Dr. Magno, Maurício Silva, Paulo 

Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius 

Camargo e Walter José de Souza. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EMENDA 

MODIFICATIVA/SUPRESSIVA, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação: APROVADA, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fracaro, Divo, Mingo Menezes, Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel 

Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sargento Guiarone Júnior, João Florenal da Silva,Jorge 



 

 

da Farmácia, Dr. Magno, Maurício Silva, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Professora Rose, Rudolf 

Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza. Fica registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 333/16 (Vereador George Luiz de Oliveira), dispõe sobre a vacinação 

anual gratuita contra gripe, ou influenza, ou vírus H1N1 aos motoristas e trabalhadores do transporte coletivo de 

passageiros, no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por dez dias, 

através de pedido verbal feito pelo Vereador Celso Cieslak, acatado pelos demais pares. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 01/17, do Vereador Mingo Menezes e 02/17, do Vereador Geraldo Stocco e Indicações nºs 

94, 95, 96, 99/17, do Vereador Felipe Passos; 97/17, do Vereador Ricardo Zampieri; 98, 107, 108, 109, 110, 111/17, do 

Vereador Rudolf Polaco; 100/17, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 101, 102, 103, 104, 105, 106/17, da Vereadora 

Professora Rose; 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118/17, do Vereador Eduardo Kalinoski; 119/17, do Vereador Divo; 121, 

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/17, do Vereador Pietro Arnaud; 134, 135, 136, 137, 138/17, do 

Vereador Celso Cieslak; 139, 140, 141/17, do Vereador Vinícius Camargo; 142, 143. 144, 145, 146, 147, 148, 149/17, do 

Vereador João Florenal da Silva. Nesta oportunidade, a Indicação nº 120/17 foi retirada por proposição de seu autor, 

Vereador Divo. O Vereador George Luiz de Oliveira propôs e foi acatado pelos demais pares, a supressão do horário 

destinado ao Pequeno Expediente da presente sessão. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando outra para o dia vinte e dois do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, 

comunicando que a Ordem do Dia estará disponível 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 vinte de fevereiro de dois mil e dezessete 

 


