ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO:
INICIO DA SESSÃO: 14:09
TERMINO DA SESSÃO: 15:41
PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Ex Vereador José Ruiter Cordeiro.
VEREADOR NO PLENÁRIO
ENTRADA
SAÍDA
CELSO CIESLAK
14:03
15:35
DANIEL MILLA
14:02
15:41
DIVO
14:10
15:41
MINGO
14:09
15:41
EDUARDO KALINOSKI
14:10
15:41
PASTOR EZEQUIEL
14:11
15:33
FELIPE PASSOS
14:11
15:32
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
14:25
15:41
GERALDO STOCCO
14:13
15:41
SARGENTO GUIARONE
14:11
15:37
FLORENAL
14:03
15:41
JORGE DA FARMÁCIA
14:02
15:41
DR. ZECA
14:37
15:30
DR. MAGNO
14:11
15:41
PAULO BALANSIN
14:13
15:41
PIETRO ARNAUD
14:09
15:37
RICARDO ZAMPIERE
14:34
15:38
ROGÉRIO MIODUSKI
14:04
15:39
PROFESSORA ROSE
13:54
15:41
RUDOLF POLACO
14:15
15:37
SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
14:02
15:41
VINÍCIUS CAMARGO
14:08
15:30
VALTÃO
14:26
15:40

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:
VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: agradece a Deus e a todos os vereadores que aprovaram a votação da
moção a ele destinada, agradece também pelos 16 anos em que esteve na Polícia Militar, pela moção de aplauso
que recebeu pelo reconhecimento de seu trabalho desempenhado. Agradecendo pelos quatro anos e meio que está
nessa Casa Legislativa, agradece também a cidade de Ponta Grossa. Fala sobre a moção de apelo, agradece aos
vereadores por terem assinado para que o coronel Mauricio Tortato continue, fala sobre o plano de carreira, o qual
tem cursos dentro da Polícia, e acredita que não precise mais, já que tem carreira progressiva, e foi provado que o
custo vai diminuir, com academia, alimentação, e esse custo sera direcionado a segurança público. Pede apoio aos
deputados e diz que o projeto já esta em mãos no governo. Sargento guiarone pede aparte e diz que vários policiais
deixam suas unidades de origem para fazer cursos, com transporte, alojamento e estadia, e esse plano para que
entrem soldado e saia sub tenente, e quer que o gverno acate essa carreira única. Parabeniza o fim de semana que
teve blitz, com 16 pessoas foram flagradas dirigindo embriagadas, pede conscientização, quer que mude a lei e
que seja preso e não pague multa, diz sobre a irresponsabilidade de quem ingere álcool e conduz veiculo.
VEREADORA PROFESSORA ROSE: fala dos projetos que irão a votação hoje, 116/17, agradece as comissões
pelos pareceres favoráveis que o proeto recebeu, apoiado pelo secretario de cidadania, fala sobre o espaço propiro
no site ofiaicl da prefeitura que terá para pessoas desaparecidas, delegada diz que desde janeiro de 2017 tem 69
desaparecimentos, para que seja feita inclusão dos dados sera necessário registro do
desaparecimento com aval da policia ou qualquer órgão de segurança da cidade, o qual conterá dados gerais e
fotos do desaparecido, para facilitar encontrar. Os desaparecidos que forem encontrados terão seus dados
excluídos. Fala do projeto lei 163/17 que homenageará a professora Dinailce Candido Cordeiro através de cmei
no jardim conceição. Vereador Pietro Arnaud pede aparte cumprimenta o ex vereador ruiter cordeiro, pelo seu
trabalho, senso ético e moral, inteligência e honra. Vereador Florenal pede aparte e cumprimenta o Ruiter, fala
sobre o projeto de desaparecidos que sera facilitador de as oessias reconstituitrem suas famílias. Vereador Rudolf
pede a parte para agradecer para cumprimentar Ruiter

Câmara Municipal de Ponta Grossa
Estado do Paraná
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
ORDEM DO DIA: 24/07/2017 _______ SESSÃO ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 166/17 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no
valor de R$ 229.071,72, e dá outras providências.
VEREADORES
CELSO CIESLAK

PRIMEIRA
F

DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI
PASTOR EZEQUIEL
FELIPE PASSOS
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO
SARGENTO GUIARONE
FLORENAL
JORGE DA FARMÁCIA
DR. ZECA
DR. MAGNO
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

F
F

Aprovado 23 votos
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 167/17 – Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários
do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Tarcila Maria Martins Pizyblski.
Votação simbolica
VEREADORES
CELSO CIESLAK
DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI
PASTOR EZEQUIEL
FELIPE PASSOS
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO

PRIMEIRA

SARGENTO GUIARONE
FLORENAL
JORGE DA FARMÁCIA
DR. ZECA
DR. MAGNO
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

EM PRIMEIRA DISCU SSÃO
DA VEREADORA PR OFESSORA ROSE
PROJETO DE LEI Nº 1 16/17 – Institui o
Cadastr no Município de Ponta Grossa e dá
outras provid
Aprovado o projeto
VEREADORES
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

PRIMEIRA

o Municipal de Pessoas Desaparecidas (CMPD)
ências,

DR. MAGNO
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR

a inclusa Emenda

VINÍCIUS CAMARGO

Aditiva da Aditiva da

VALTÃO

CLJR da CLJR
PARECERES: CLJR - P ela admissibilidade,
com
COSPTTMUA - Favorá vel, nos termos da Emen
CDHCS - Favorável, inc luindo a Emenda
Executivo abrir um crédito adicional especial no
Aditiva
as.
Emenda aprovada
DO PODER EXECUTI VO
PROJETO DE LEI Nº 1 57/17 – Autoriza o
Poder valor de R$ 1.068.608,2 9 , e dá outras
providênci
PARECERES: CLJR - P ela admissibilidade
CFOF – Favorável
VEREADORES
CELSO CIESLAK
DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI
PASTOR EZEQUIEL
FELIPE PASSOS
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO

PRIMEIRA
F
F
F
F
F
F
F
F
F

SARGENTO GUIARONE
FLORENAL
JORGE DA FARMÁCIA
DR. ZECA
DR. MAGNO

F
F
F
F
F

PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

F
F
F
F
F
F
F

OFESSORA DINAILCE CÂNDIDO CORDEIRO
a ser inaugurado em lote localizado na Rua Abílio
es, nesta cidade.
a inclusa Emenda de Redação
da de Redação da CLJR

F
F

23 votos aprovado
DA VEREADORA PR OFESSORA ROSE
PROJETO DE LEI Nº 1 63/17 – Denomina de
PR o Centro Municipal de E ducação Infantil
(CMEI) Holzman, s/nº, no Jardi m Conceição,
Bairro Nev
PARECERES: CLJR - P ela admissibilidade,
com
COSPTTMUA - Favorá vel, nos termos da Emen
Aprovado projeto e eme nda
VEREADORES
CELSO CIESLAK
DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI
PASTOR EZEQUIEL
FELIPE PASSOS
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO
SARGENTO GUIARONE
FLORENAL

PRIMEIRA

JORGE DA FARMÁCIA
DR. ZECA
DR. MAGNO
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR

Executivo abrir um crédito adicional especial no

VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

DO PODER EXECUTI VO
PROJETO DE LEI Nº 1 65/17 – Autoriza o
Poder valor de R$ 44.779,67, e dá outras
providências.
PARECERES: CLJR - P ela admissibilidade
CFOF – Favorável
VEREADORES
CELSO CIESLAK
DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI
PASTOR EZEQUIEL
FELIPE PASSOS
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO
SARGENTO GUIARONE
FLORENAL
JORGE DA FARMÁCIA
DR. ZECA
DR. MAGNO
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD

PRIMEIRA
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

F
F
F
F
F

VALTÃO
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta
Grossa ao Senhor

F
F

Aprovado 23 votos.
DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA
PROJETO DE LEI Nº 172/17 –
ARY NÓRA GUIMARÃES FILHO.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da inclusa Emenda de Redação CECE
- Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
PRIMEIRA

VEREADORES
CELSO CIESLAK

F

DANIEL MILLA

F

DIVO

F

MINGO

F

EDUARDO KALINOSKI

F

PASTOR EZEQUIEL

F

FELIPE PASSOS

F

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA

F

GERALDO STOCCO

F

SARGENTO GUIARONE

F

FLORENAL

F

JORGE DA FARMÁCIA

F

DR. ZECA

F

DR. MAGNO

F

PAULO BALANSIN

F

PIETRO ARNAUD

F

RICARDO ZAMPIERE

F

ROGÉRIO MIODUSKI

F

PROFESSORA ROSE

F

RUDOLF POLACO

F

SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR

F

VINÍCIUS CAMARGO

F

VALTÃO

F

Aprovado com 23 votos.
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 178/17 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no
valor de R$ 142.382,80, e dá outras providências.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade
CFOF – Favorável
Vereador Geraldo Stocco : diz que o motivo é pra comprar estante de aço, diz que a sec muni de
admin e rec humanos, que estão trabalhando no improviso e pede vistas de 10 dias. Vereador Daniel
pede menos vistas e diz que o material aço tem esse custo alto. Valtao pede aparte e convida
vereadores para ver o arquivo municipal para ver a necessidade. Acredita que não precisa ser de aço,
acha absurdo e pensa que outros materiais poderiam ser utilizados na confecção dessas estantes.
Vereador florenal pede aparte e diz que a necessidade das estantes de aço existe porque já trabalhou
usando estantes improvisadas de madeira. Vereador celso e esteve no arquivo e esteve na frente da
magic, não tem luva nem computador, muitas dificuldades. O vereador stocco acredita que
o valor é alto e que outros materiais similares e com outros valores poderiam ser orçados. Pede vistas
de 5 dias. E pedido aprovado.
VEREADORES
CELSO CIESLAK
DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI
PASTOR EZEQUIEL
FELIPE PASSOS
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO
SARGENTO GUIARONE
FLORENAL
JORGE DA FARMÁCIA
DR. ZECA
DR. MAGNO
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD

PRIMEIRA

RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR
VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA e OUTROS
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/17 – Promove alteração no Regimento Interno da Câmara
Municipal de Ponta Grossa.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
MESA EXECUTIVA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
Vereador Kalinoski pede a palavra, diz que não tem opinião formada, retirada do úmero mínimo de
membros para compor o bloco parlamentar, e acredita que a posição politica do brasil, tem 35
partidos no brasil, e ve mais criação de partidos, com nenhuma função de identidade, sem ideologia,
e são criados com fins eleitoreiros, e o que esta sendo proposto seria a retirada do numero mínimo de
membros, mantendo 2 ou mais partidos, porque 2 ou mais parlamentares de partidos diferente já
compõem um bloco, e pede opinião dos demais paralmentares para ver se não sera banalizada a
criação de blocos. Pietro esta contente por fazer alteração no regimento administrativo, e a
oportunidade de ter um bloco de oposiçça, para ter regularaziaçao, e é a favor do líder do governo,
que terá dialogo, e é simpático a existência de bloco de oposição ou de situação, para que façam

questionamentos entre blocos, e que cada vereador tem um representatividade soxial diferente, e
acredita que poderiam ser congregados e representar questões mais coletivas, e não conseguiram, por
ausência de partido, a inexistência do bloco, e para haver discussão partidária e pede aprovação do
projeto e que representara administrativamente questões para poderem situar os partidos todos
câmara. Vereador valtao pede aparte, dizendo que é contratrio, dizendo que já tem líder de governo e
pode ter líder de oposição e acha que não tem necessidade de haver um bloco com dois
parlamentares, e o espaço da oposição é o mesmo espaço da situação e não ve necessidade,
respeitando a oposição e sua opinião. Lider basta de oposição e os projetos serão discutidos da
mesma maneira e que ao sera proveitoso. Concorda parcialmente com vereador valão, e para ter líder
precisa de bloco. Daniel milla pede aparte , sabe quanto eé valoroso tem um órgão de
questionamentos, já foi da oposição bloco, e acha valido que seja constituído por questão
democriatica e conscientizalai para que haja debate, e traz a mais tempo a mais na comunicação,
pronunciamentos que a imprensa busca e são questões plausíveis e que não ve intereferencias, e é
um projeto de forma não tanto administrativa e o vereador faz o uso que bem entender, e acha que o
voto é uma boa maneira de o vereador se comunicar, e o proeiteitoe acha necessário o bloco para que
ajude a administração. Pvereador florenal acha que oposição e situação discutindo haverá
enriquecimento de debates e acha que o pt pode ser uril se não tiver cargo de chefia.
Vereador george diz que não foi feito as pressas, foi um projeto apresentado ao dia 3 de março
depois de munitas tentativas de ter vereadores de oposição, não pode cercear o direito de ter bloco de
oposição nem que seja um vereador na bancada, e acredita que independente da posição partidária
integrarão as bancadas , e o que importa são os compromissos dos vereadores para o poder
executivo, e que os de oposição também tem que ter voz. Haverá indentidade com o povo que
saberão quem são os oposicionistas ou não. E quye quer modernizar e atualizar as leis e o regimento,
pesquisou em outros legislativos, e agradece o apoio da criação da bancada de oposição legitimada.
Oposição tem papel fundamental no regime democrático, e tem certeza de que alguns vereadores vao
sair da situação e ir para a oposição e vao avrirs os olhos e dize que a bancada aumentará o numero.
Puetro pede aparete e diz que terá 4 ou 5 blocos na oposição, parabeniza kalinposki que apouou,
independente de voto.
Vereador pede aparte e assinou Kalinoski projeto que tem que ser discutido volta ao george , cita o
bereador pauliki era independente e agora é apoiador do governo, o que pode mudar, dessa agua não
beberei, e que uma hora cada um escolhe uma posição, e a parte indepentend pode acabar.
VEREADORES
CELSO CIESLAK
DANIEL MILLA
DIVO
MINGO
EDUARDO KALINOSKI
PASTOR EZEQUIEL
FELIPE PASSOS

PRIMEIRA
F
F
F
F
C
F
F

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
GERALDO STOCCO
SARGENTO GUIARONE
FLORENAL
JORGE DA FARMÁCIA
DR. ZECA
DR. MAGNO
PAULO BALANSIN
PIETRO ARNAUD
RICARDO ZAMPIERE
ROGÉRIO MIODUSKI
PROFESSORA ROSE
RUDOLF POLACO
SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

VINÍCIUS CAMARGO
VALTÃO

F
C

21 votos a 2.
Dissusao e emenda
Celso f
Milla f
Divo f
Mingo f
Kali f
Pastor f
Passos f
George f
Stocco f
Guarone f
Forenal f
Jorge f favo
Zeca f
Magno f
Balansin f
Pietrof

Zampieti f
Mioduski f
Rose f
Ruolf f
Mainarder f
Vinicis f
Valtao f
Aprovado 23 votos.

George fala sobre a formação de comissão, diz que o jeito como é o direito de votar é cerceado, e
roga ao presidente de que haja reunião ou nã próxima sessão e oficializar na próxima sessão seja
votado. Mainardes disse que teve consenso e george diz que não foi comunicado
Mila soma e partes a fala do geogre, acessos jurídico passa nos gabinetes para que vejam com seus
colegas se existe interesse em participar das investigações sobre o assunto tratado, não
perguntatram a ele, e nenhum foi comunicado ou convidado a fazer parte. E quer que seja todos
comunicados independente da mesa ter lida, e os vereadores presicam manifestar sua posição. Diz
que quem tem parte de parcitipar da CEI devem expor sua opinião.
Florenal e acredita que o maior problema é o destino do lixo, e que os vereadores todos deveriam
participar dessa comissão. Cei. Segunda após a leitura dos experiente irão para a sala
EM DISCUSSÃO ÚNICA
MOÇÕES
DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO e OUTROS

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 153/17 – Dirigida ao Senhor Ezequiel Marcos Ferreira Bueno, pelos
excepcionais serviços prestados à sociedade do Município de Ponta Grossa como Policial Militar e
atualmente como Vereador.
DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO e OUTROS
MOÇÃO DE APELO Nº 154/17 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor CARLOS ALBERTO
RICHA, Digníssimo Governador do Estado do Paraná, para que Sua Excelência determine ao
departamento competente deste Poder Executivo a reconvocação do Coronel Maurício Tortato, a
partir do próximo mês de agosto, a fim de que continue no Comando da Gloriosa PMPR. Da mesma
forma, pede-se o apoio do governo ao projeto de implementação da carreira das Praças da PMPR,
no sentido de que estas tenham a oportunidade de ascender profissionalmente sem a necessidade de
concursos e cursos de formação para Cabos e Sargentos.
Destaque da moção 154 verador exequiel : dirige ao vereador valtao e agradece o reconhecimento
do seu trabalho e diz que a politica esta em segundo ou terceiro plano, agradece.
Florenal pede aparte parabeniza e reconhece o trabalho do verador pastor exequiel.
Ezquiel agradece o lore por ser colabborados da pm. Mingo cumprimenta valtao pela iniciativa e
pelo trabalho de Ezequiel, e assinou com satisfação.
Aprovas
INDICAÇÕES
DO VEREADOR FELIPE PASSOS
INDICAÇÃO Nº 1390/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza do mato das quadras da Rua
Padre Roberto Bonk, no Bairro Santa Maria, como também a construção de passeio público na
referida rua.
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
INDICAÇÃO Nº 1391/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua
Edilson Araújo, no trecho compreendido entre as Ruas Luis Migliorini e Maria Mercedes Amaral
de Almeida, no Parque dos Pinheiros.
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI
INDICAÇÃO Nº 1392/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a implantação de um binário utilizando

as Ruas Marquês do Paraná, no sentido Centro-Bairro e a Marechal Hermes, no sentido
BairroCentro, Bairro Ronda.
DO VEREADOR DANIEL MILLA
INDICAÇÃO Nº 1393/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a melhoria e revitalização da Praça Frei
Elias Zulian, situada na Rotatória Franco Grilo, no Bairro de Oficinas.
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
INDICAÇÃO Nº 1394/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente colocação de tampa de bueiro
tipo boca de lobo, na Rua Jabuticabeira, em frente ao nº 938, (parada de ônibus), Santa Paula,
Bairro Contorno.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 1395/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a implatação de uma linha de ônibus no
Jardim Esplendore e no Conjunto Veneza, no Bairro de Uvaranas.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 1396/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o patrolamento das ruas
não pavimentadas do Jardim Primor.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 1397/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de redutor de velocidade na
Rua Luiz Carlos Prestes, no Jardim Cerejeiras.
DO VEREADOR FLORENAL
INDICAÇÃO Nº 1398/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de reparo no
calçamento da Rua Querência do Norte, no trecho entre a Vila Odete e Vila Santana.
DO VEREADOR FLORENAL

INDICAÇÃO Nº 1399/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento das ruas
não pavimentadas do Jardim São Gabriel.

DO VEREADOR CELSO CIESLAK
INDICAÇÃO Nº 1400/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando realizar reparos imediatos, com
cascalhamento ou colocação de fresado, além de reparos em bocas de lobos e galerias expostas na
Rua Jacob Biscarra, Sabará.
DO VEREADOR CELSO CIESLAK
INDICAÇÃO Nº 1401/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando realizar reparos imediatos na Rua
Bartolomeu Bueno, com manilhamento e acostamento, na Vila Rio Branco.
DO VEREADOR CELSO CIESLAK
INDICAÇÃO Nº 1402/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos departamentos
competentes da municipalidade, providências objetivando a realização imediata de pintura de faixa e
colocação de placa de estacionamento indicando parada rápida defronte a Farmácia Hiperfarma, sito
na Avenida Congonhas, 173, Núcleo Santa Luzia.
Aprovadas.
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 21 de julho de 2.017.
Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR Ver. JORGE DA FARMÁCIA
Presidente 1º Secretário

PEQUENO EXPEDIENTE
VEREADOR FLORENAL: parabeniza o secretário de obras e que apesar de todas as dificuldades tem feito um
bom trabalho, acima do estimado, que continua a atender a região de Uvaranas.
VEREADOR GEORGE: já foi denunciado à secretaria de obras, que já virou prática ruas abandonadas e
moradores se apoderam da rua, alegando que a rua não tem benefício, e quando uma rua não está sendo cuidada
não justifica cidadão se apoderar da rua. Dizendo que a rua não tem movimento. E é crime. E pede atitude do
departamento responsável. E depende de fiscalização, e pede providencias antes de serem invocadas forças
policiais que trará mais prejuízo. Vereador Stocco está em contato com Deputado Aliel, fala da moção que fará,
e acha absurdo o credito especial, e fará contato com o departamento de engenharia de materiais, para ver
material similar e menos custoso. Foi ao Pronto Socorro e se soma a luta de todos, e diz que o hospital está
deixado de lado, paredes com infiltração, sem pintura, descascadas, buraco, maca enferrujada e quebrada, e
quem precisa estar acamada não pode estar sob essas condições, e esperar recurso do estado é dar sensação de
impotência. Falta medicamento, material gaze e pede para solucionar ao menos um pouco do problema.
ATA OFICIAL DA SESSÃO DA CMPG – Disponível no site http://www.cmpg.pr.gov.br/
ASSISTA O VIDEO- Disponível em http://www.cmpg.pr.gov.br/#

