
                                                   
                                                     

 

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 18/10/2017  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Brandon Samuel 

INICIO DA SESSÃO: 14:06 TERMINO DA SESSÃO: 16:30 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: Militantes do Movimento LGBT e alguns 

Munícipes 

 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

CELSO CIESLAK 14:05 4:07 

DANIEL MILLA 13:56 4:30 

DIVO 14:05 4:07 

MINGO 14:05 4:07 

EDUARDO KALINOSKI 14:05 4:30 

PASTOR EZEQUIEL 14:07 4:30 

FELIPE PASSOS 14:05 4:07 

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 14:08 4:30 

GERALDO STOCCO  4:30 

SARGENTO GUIARONE  4:07 

FLORENAL 13:58 4:30 

JORGE DA FARMÁCIA  4:30 

DR. ZECA 14:18 4:30 

DR. MAGNO 14:08 4:30 

PAULO BALANSIN 14:06 4:07 

PIETRO ARNAUD   4:07 

RICARDO ZAMPIERE 14:06 4:07 

ROGÉRIO MIODUSKI 14:08 4:30 

PROFESSORA ROSE 13:58 4:30 

RUDOLF POLACO 14:06 4:07 

SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 13:58 4:07 

VINÍCIUS CAMARGO 14:06 4:30 

VALTÃO 14:28 4:07 

  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:   

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: prestou esclarecimentos a respeito de sua utilização da 

Tribuna na sessão anterior, dizendo que em nenhum momento ofendeu quaisquer que sejam pessoas algumas, 

quanto tão somente defendeu o Plano Municipal de Educação. Assim, diante da notícia veiculada pelos meios 

de comunicação que o cantor mencionado e o deputado Jean Willis estariam realizando turnê ensinando 

diversidade sexual infantil aliada à notícia que o mesmo cantor estaria também nas escolas, quando seu 

posicionamento será sempre em defesa da criança como maior patrimônio de todos e das famílias. Em relação 

à Münchenfest, esclareceu que também em nenhum momento teve a intenção em ofender o referido cantor, 

porém tão somente defendeu e continuará defendendo a terceirização da festa, tendo sido alvo de CPI na 

Câmara. Comentou sobre sua ida à Capital do Estado do Paraná, onde foi buscar verbas para a cidade, através 

de emendas do Deputado Pastor Gilson de Souza, cujas quais serão destinadas, informando ainda que estará 

sempre trabalhando em prol de uma cidade boa para se viver. 

VEREADOR PIETRO ARNAUD: Cumprimentou a todos os presentes, em especial toda comunidade 

LGBT. Cumprimentou também na pessoa de seu representante, toda a diversidade sexual da OAB. Referendou 



                                                   
                                                     

 

as palavras de Guilherme Portela, atribuindo como uma lição de democracia e de urbanidade. Comentou sobre 

a função constitucional dos membros desta Casa, defender a sociedade, independentemente de credo, raça ou 

orientação sexual. Cedeu aparte ao Vereador Rudolf Polaco, parabenizando-o pelas palavras, somando-se ao 

mesmo, dizendo que não devem alimentar preconceitos principalmente nesta Casa, quando, no momento de 

solicitar votos, pedem para todas as pessoas com suas opções sexuais as quais tem que ser respeitadas. 

Informou haver protocolado nesta data projeto de lei, instituindo o dia cinco de dezembro, em que Pabllo 

Vittar estará se apresentando como atração na Münchenfest como o Dia Municipal da Luta Contra o 

Preconceito em nossa cidade. Finalizando, o Vereador Pietro agradeceu a Mesa Executiva e todos os 

vereadores que autorizaram nesta data, a utilização da Tribuna pelo Guilherme e Josi, mostrando que são 

acolhidos neste Parlamento. 

VEREADOR GEORGE: Referiu-se a atitude do Vereador Felipe Passos ao haver protocolado projeto 

regulamentando a ausência dos Senhores Vereadores, o que já existe na Casa e do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno, com seu pronunciamento da Tribuna, que considera infeliz e incabível, assim se manifestando: “será 

que ninguém percebeu que o que eles querem é justamente holofotes”. Deixou claro que no caso do Vereador 

Pastor Ezequiel que está fazendo exatamente aquilo que seus eleitores gostariam que fizesse - hoje ele está 

sendo vaiado aqui, porém mais tarde será aplaudido por aqueles que o apoiaram. Estão fazendo, portanto, o 

papel que lhe cabem. Com relação à Münchenfest, disse que lutou para que a mesma fosse terceirizada, não 

concordando que dinheiro público seja colocado em festa, quando existem outras prioridades na cidade. 

Finalizou criticando seu nome que saiu em cartilha do Vereador Felipe Passos tentando o desqualificar, 

dizendo para não votar em promotor de eventos, dizendo, porém o classifica como “aquele festeiro”. Nesse 

sentido, afirmou que que é promotor de eventos e está vereador, não sabendo até quando, e que defenderá 

todas as causas, das famílias, das crianças e de cada cidadão. 

VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Comentou sobre o imóvel onde abriga a UNIMED, cujo qual, 

alugado, deveria ter sido depositado em juízo ou devolvido para a Prefeitura Municipal, ocasião em que estará 

elaborando requerimento solicitando informações dos destinos do valor de 150 reais por mês. Citou ainda, que 

enquanto vereadores da oposição cobram a Certidão Negativa de Débito do Município, o Deputado Marcio 

Pauliki está trabalhando muito. Recordou que no mês de agosto último, a bancada do PDT solicitou ao mesmo 

que interviesse junto a Secretaria de Saúde do Estado a fim de conseguir ultrassom e ontem foi concedido à 

Santa Casa ultrassom e equipamento para fazer exames e mapeamentos de varizes, através da mão do mesmo.  

Registrou também, criticando o decreto federal, em que enfermeiros não mais poderão realizar preventivos, 

coletagem e outros procedimentos na área de saúde, afirmando que quem perde com isso é a população. Em 

aparte o Vereador Ricardo Zampieri, somou-se aos comentários, quanto à falta de toner nos postos de saúde da 

cidade, que não é de hoje que cobra na Câmara. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Comentou sobre a visita junto com sua equipe de trabalho, na Unidade 

de Saúde do San Martin, que atende de quatro a cinco mil pessoas e está prestes a fechar. Agendou reunião 

com a Secretária Angela para conversar sobre o assunto, dizendo que a equipe que lá trabalha é oriunda de 

outros postos, não contando com médicos, onde irá em busca de soluções. Diz que prática de discriminação 

integra os chamados crimes de ódio, conceito que, se não presente na lei brasileira, expressamente, é 

compreendido em todo o mundo. Não podemos esquecer centenas de anos de conquistas democráticas e 

permitir que essas pessoas expressem sua violência e preconceitos odiosos impunemente. Sem respeito aos 

direitos humanos, não é possível haver a dignidade da pessoa humana. o Vereador Geraldo Stocco, informou 

que estará elaborando Moção de Apelo no sentido de não fechar o Posto de Saúde San Martin, ou mostrar para 

a população estudo dos motivos que o mesmo será fechado. Falou sobre tema que novamente vem tomando a 

mídia, onde pessoas ficam sem saber o que está acontecendo, esclarecendo sobre trabalho nato do vereador, 

que é fiscalizar os gastos públicos, o prefeito municipal e outros vereadores. Indagou o que aconteceria se 

trabalhassem em empresa, ficassem dias fora sem dar justificativa? No mínimo seria descontado o salário. 

Disse por fim que se perseguem algo na Casa, é a corrupção e não as pessoas.  
VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Comentou a respeito da falta de manutenção de serviços básicos do 



                                                   
                                                     

 

Município, e das denúncias da falta de matéria prima na Secretaria de Obras, citando que antigamente faltava 

combustível, o que considera como prioridades a serem tratadas neste Legislativo. Diante dessa situação, disse 

que tem que aproveitar a oportunidade para comentar sobre a Münchenfest, quando fez levantamentos a alguns 

meses atrás, onde pode perceber diante do edital de licitação algumas irregularidades por parte da empresa 

contratante da mesma. Citou ainda o gasto de energia elétrica, sendo o povo que paga essa conta, entendendo 

que deva ser também de responsabilidade da empresa contratada, não podendo ser repassada para o poder 

público. Cedeu aparte ao Vereador Pastor Ezequiel, parabenizando-o pelo pronunciamento, citando que está 

elaborando requerimento, apontando as normativas do que será utilizado na festa: quem vai pagar a luz, a água 

e se está tudo no contrato. Também em aparte, o Vereador Jorge da Farmácia, somou às palavras do orador e 

do Vereador Pastor Ezequiel, dizendo que deseja assinar o requerimento de informações, entendendo que tem 

que pontuar desde o contador de energia, o qual deve ser zerado, para marcar do primeiro ao último dia da 

festa, onde não irá pagar a conta de ninguém. 

 

 

     Câmara Municipal de Ponta Grossa 

         Estado do Paraná 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

 ORDEM DO DIA: 18/10/2017                      _______                  SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 313/17 – Institui o Programa de Adiantamento de Despesas da Secretaria Municipal 

de Educação, visando efetuar o repasse de recursos financeiros às unidades escolares de educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental, e dá outras providências. 

 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 



                                                   
                                                     

 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Daniel Milla  FAVORÁVEL 

Divonsir (Divo)  FAVORÁVEL 

Domingos Menezes  FAVORÁVEL 

Eduardo Kalinoski  FAVORÁVEL 

Pastor Ezequiel  FAVORÁVEL 

Felipe Passos  FAVORÁVEL 

George Luiz de Oliveira  FAVORÁVEL 

Geraldo Stocco  FAVORÁVEL 

Sargento Guiarone   FAVORÁVEL 

João Florenal  FAVORÁVEL 

José Carlos - Dr. Zeca  FAVORÁVEL 

Jorge da Farmácia  FAVORÁVEL 

Magno (Dr. Magno)  FAVORÁVEL 

Paulo Balansin  FAVORÁVEL 

Pietro Arnaud  FAVORÁVEL 

Ricardo Zampieri  FAVORÁVEL 

Rogerio Mioduski  FAVORÁVEL 

Roseli Mendes  FAVORÁVEL 

Rudolf (Polaco)  FAVORÁVEL 

Sebastião Mainardes  FAVORÁVEL 

Vinicius Camargo  FAVORÁVEL 

Walter José (Valtão)  FAVORÁVEL 

CHAMADA NOMINAL – 23 VOTOS – APROVADO  

_________________________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 



                                                   
                                                     

 

 

VETO 

VETO AO § 2º DO ART. 1º DA LEI Nº 12.892, que dispõe sobre a utilização de lâmpadas LED (diodo 

emissor de luz), na iluminação de prédios públicos municipais, bem como espaços públicos e vias públicas sob 

administração municipal. 

 

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Parcial 

 

VEREADORES DISCUSSÃO ÚNICA 

Celso Cieslak FAVORÁVEL 

Daniel Milla FAVORÁVEL 

Divonsir (Divo) FAVORÁVEL 

Domingos Menezes FAVORÁVEL 

Eduardo Kalinoski FAVORÁVEL 

Pastor Ezequiel FAVORÁVEL 

Felipe Passos FAVORÁVEL 

George Luiz de Oliveira FAVORÁVEL 

Geraldo Stocco FAVORÁVEL 

Sargento Guiarone  FAVORÁVEL 

João Florenal FAVORÁVEL 

José Carlos - Dr. Zeca FAVORÁVEL 

Jorge da Farmácia FAVORÁVEL 

Magno (Dr. Magno) FAVORÁVEL 

Paulo Balansin FAVORÁVEL 

Pietro Arnaud FAVORÁVEL 

Ricardo Zampieri FAVORÁVEL 

Rogerio Mioduski FAVORÁVEL 



                                                   
                                                     

 

Roseli Mendes FAVORÁVEL 

Rudolf (Polaco) FAVORÁVEL 

Sebastião Mainardes FAVORÁVEL 

Vinicius Camargo FAVORÁVEL 

Walter José (Valtão) FAVORÁVEL 

CHAMADA NOMINAL – 23 VOTOS – APROVADO  

_________________________________________________________________________________________ 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

PROJETO DE LEI Nº 182/17 – Cria o Programa Vizinho Solidário no âmbito do Município de Ponta 

Grossa. 

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

PROJETO DE LEI Nº 281/17 – Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Doutora Tânia Maria 

Sviercoski Pinto. 

 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Daniel Milla  FAVORÁVEL 

Divonsir (Divo)  FAVORÁVEL 

Domingos Menezes  FAVORÁVEL 

Eduardo Kalinoski  FAVORÁVEL 

Pastor Ezequiel  FAVORÁVEL 



                                                   
                                                     

 

Felipe Passos  FAVORÁVEL 

George Luiz de Oliveira  FAVORÁVEL 

Geraldo Stocco  FAVORÁVEL 

Sargento Guiarone   FAVORÁVEL 

João Florenal  FAVORÁVEL 

José Carlos - Dr. Zeca  FAVORÁVEL 

Jorge da Farmácia  FAVORÁVEL 

Magno (Dr. Magno)  FAVORÁVEL 

Paulo Balansin  FAVORÁVEL 

Pietro Arnaud  FAVORÁVEL 

Ricardo Zampieri  FAVORÁVEL 

Rogerio Mioduski  FAVORÁVEL 

Roseli Mendes  FAVORÁVEL 

Rudolf (Polaco)  FAVORÁVEL 

Sebastião Mainardes  FAVORÁVEL 

Vinicius Camargo  FAVORÁVEL 

Walter José (Valtão)  FAVORÁVEL 

CHAMADA NOMINAL – 23 VOTOS – APROVADO  

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO 

PROJETO DE LEI Nº 284/17 – Denomina de ANNA HUBERTINA ANSBACH a Rua “N2”, do 

Loteamento Residencial Campo Belo II, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

PROJETO DE LEI Nº 325/17 – Acrescenta alínea “d.c.” ao § 1º do art. 10, da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, 



                                                   
                                                     

 

que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta Grossa. 

 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak  FAVORÁVEL 

Daniel Milla  FAVORÁVEL 

Divonsir (Divo)  FAVORÁVEL 

Domingos Menezes  FAVORÁVEL 

Eduardo Kalinoski  FAVORÁVEL 

Pastor Ezequiel  FAVORÁVEL 

Felipe Passos  FAVORÁVEL 

George Luiz de Oliveira  FAVORÁVEL 

Geraldo Stocco  FAVORÁVEL 

Sargento Guiarone   FAVORÁVEL 

João Florenal  FAVORÁVEL 

José Carlos - Dr. Zeca  FAVORÁVEL 

Jorge da Farmácia  FAVORÁVEL 

Magno (Dr. Magno)  FAVORÁVEL 

Paulo Balansin  FAVORÁVEL 

Pietro Arnaud  FAVORÁVEL 

Ricardo Zampieri  FAVORÁVEL 

Rogerio Mioduski  FAVORÁVEL 

Roseli Mendes  FAVORÁVEL 

Rudolf (Polaco)  FAVORÁVEL 

Sebastião Mainardes  FAVORÁVEL 

Vinicius Camargo  FAVORÁVEL 

Walter José (Valtão)  FAVORÁVEL 

CHAMADA NOMINAL – 23 VOTOS – APROVADO  



                                                   
                                                     

 

_________________________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 

PROJETO DE LEI Nº 133/17 – Estabelece prioridade de matrícula em cursos de qualificação ofertados pela 

Prefeitura de Ponta Grossa, para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. 

 

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

                       COSPTTMUA  - Contrário 

                       CAPICTMA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

PROJETO DE LEI Nº 164/17 – Dispõe sobre a implantação do Programa “Eco Ponta Grossa” e dá outras 

providências. 

 

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria da Vereadora Professora Rose 

 

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade do Projeto de Lei e da Emenda Modificativa, nos termos do Substitutivo 

Geral em apenso 

 CFOF  - Favorável ao Projeto de Lei e à Emenda Modificativa, nos termos do Substitutivo Geral 

da CLJR 

COSPTTMUA  - Favorável ao Projeto de Lei e à Emenda Modificativa, nos termos do 

Substitutivo Geral da CLJR 

CAPICTMA  - Favorável ao Projeto de Lei e à Emenda Modificativa, nos termos do Substitutivo 

Geral da CLJR 

 



                                                   
                                                     

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

PROJETO DE LEI Nº 199/17 – Promove alteração na Lei nº 10.925, de 29/03/2012, que cria o Conselho 

Municipal dos Diretos da Pessoa com Deficiência – CMDPD. 

 

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

                       CFOF     - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                       CDHCS    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                       CSAS   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

PROJETO DE LEI Nº 282/17 – Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor Professor 

Doutor Waldir Uller. 

 

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

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

 

 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORÁVEL  

Daniel Milla FAVORÁVEL  

Divonsir (Divo) FAVORÁVEL  



                                                   
                                                     

 

Domingos Menezes FAVORÁVEL  

Eduardo Kalinoski FAVORÁVEL  

Pastor Ezequiel FAVORÁVEL  

Felipe Passos FAVORÁVEL  

George Luiz de Oliveira FAVORÁVEL  

Geraldo Stocco FAVORÁVEL  

Sargento Guiarone  FAVORÁVEL  

João Florenal FAVORÁVEL  

José Carlos - Dr. Zeca FAVORÁVEL  

Jorge da Farmácia FAVORÁVEL  

Magno (Dr. Magno) FAVORÁVEL  

Paulo Balansin FAVORÁVEL  

Pietro Arnaud FAVORÁVEL  

Ricardo Zampieri FAVORÁVEL  

Rogerio Mioduski FAVORÁVEL  

Roseli Mendes FAVORÁVEL  

Rudolf (Polaco) FAVORÁVEL  

Sebastião Mainardes FAVORÁVEL  

Vinicius Camargo FAVORÁVEL  

Walter José (Valtão) FAVORÁVEL  

CHAMADA NOMINAL – 23 VOTOS – APROVADO  

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

PROJETO DE LEI Nº 288/17 – Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à escritora RENATA 

REGIS FLORISBELO. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 



                                                   
                                                     

 

                       CECE  - Favorável 

 

VEREADORES 1º VOTAÇÃO 2º VOTAÇÃO 

Celso Cieslak FAVORÁVEL  

Daniel Milla FAVORÁVEL  

Divonsir (Divo) FAVORÁVEL  

Domingos Menezes FAVORÁVEL  

Eduardo Kalinoski FAVORÁVEL  

Pastor Ezequiel FAVORÁVEL  

Felipe Passos FAVORÁVEL  

George Luiz de Oliveira FAVORÁVEL  

Geraldo Stocco FAVORÁVEL  

Sargento Guiarone  FAVORÁVEL  

João Florenal FAVORÁVEL  

José Carlos - Dr. Zeca FAVORÁVEL  

Jorge da Farmácia FAVORÁVEL  

Magno (Dr. Magno) FAVORÁVEL  

Paulo Balansin FAVORÁVEL  

Pietro Arnaud FAVORÁVEL  

Ricardo Zampieri FAVORÁVEL  

Rogerio Mioduski FAVORÁVEL  

Roseli Mendes FAVORÁVEL  

Rudolf (Polaco) FAVORÁVEL  

Sebastião Mainardes FAVORÁVEL  

Vinicius Camargo FAVORÁVEL  

Walter José (Valtão) FAVORÁVEL  

CHAMADA NOMINAL – 23 VOTOS – APROVADO  



                                                   
                                                     

 

_________________________________________________________________________________________ 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

PROJETO DE LEI Nº 289/17 – Denomina de PROFESSORA TEREZINHA DE LOURDES NADAL o 

Centro Municipal de Educação Infantil na Rua Nunes Machado, nº 508, da Vila Maria Otília, Bairro Colônia 

Dona Luiza, nesta cidade. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                        COSPTTMUA  - Favorável 

 

VOTAÇÃO SIMBÓLICO - APROVADO 

_________________________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

 

MOÇÕES 

 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA Nº 266/17 – Dirigida ao Excelentíssimo Senhor MARCELO 

RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Ponta Grossa, para a realização de estudos e 

posterior encaminhamento de projeto de lei para instituir o Programa Patrulha Sobre Drogas, nos termos da 

minuta em anexo.  

 

APROVADAS 

_________________________________________________________________________________________ 

INDICAÇÕES 

 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

INDICAÇÃO Nº 1961/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a implantação de travessia elevada/lombada na Rua 



                                                   
                                                     

 

David Hilgemberg Júnior – Boa Vista, nas imediações dos estabelecimentos comerciais, com vistas a garantir a 

segurança daqueles que por aquela região transitam. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

INDICAÇÃO Nº 1962/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a mudança da linha de ônibus da Vila Clóris, que 

desce pela Avenida General Carlos Cavalcanti, entrando pela Rua Emiliano Perneta, para que faça o trajeto 

saindo do terminal central, passando pela Av. Ana  Rita, entrando pela Rua Mato Grosso até chegar na Rua 

Emiliano Perneta, onde segue seu trajeto atual, o que segundo os moradores locais, não vem acontecendo. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

INDICAÇÃO Nº 1963/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a urgente reposição de tampa de bueiro, na Rua 

Tarumã, em frente ao nº 74, Santa Paula, Bairro Contorno. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 1964/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a instalação de uma travessia elevada para 

pedestres, na Rua Dom Pedro I, em frente ao CAS Oficinas, Bairro Oficinas. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 1965/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco na esquina da 

Rua Bento Viana e Avenida Osmário Martins Ribas, Bairro Nova Rússia. 

 

_________________________________________________________________________________________ 



                                                   
                                                     

 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 1966/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização da operação tapa buraco, na Rua 

General Rondon, na altura do nº 946, Bairro Nova Rússia. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 1967/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando reparos na tampa da boca de lobo, localizada na 

Rua Nicolau Kluppel Neto, na altura do nº 938, Bairro Santa Paula. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

INDICAÇÃO Nº 1968/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando um estudo quanto à possibilidade da construção de 

uma academia ao ar livre na praça localizada nas proximidades da Rua Ametista, 31 de Março, Bairro Neves. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1969/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a realização da pavimentação asfáltica em frente ao 

CMEI Professora Elisiane do Rocio Hilgenberg Manys, situado na Rua Lauro Nadal, Núcleo Pitangui. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1970/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência serviço de reparos na boca de lobo, 

na Avenida Eusébio de Queiróz, em frente ao nº 270 

 

_________________________________________________________________________________________ 



                                                   
                                                     

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1971/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência serviço de reparos na boca de lobo, 

na Rua Vicente Spósito, esquina com a Rua Capistrano de Abreu, Uvaranas. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1972/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência, serviço de reparos na boca de lobo, 

na Rua Quinze de Setembro, esquina com a Rua Castro Alves, Uvaranas. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1973/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando realizar estudos para implantação de uma rotatória 

no cruzamento entre a Travessa Mario Alencar com Avenida Dom Geraldo Pellanda, Uvaranas. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1974/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a colocação de redutores de velocidade ao longo da 

Rua Elizeu da Silva, no Jardim Centenário. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1975/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a instalação de redutor de velocidade “lombada” na 

Rua Leopoldo Fróes, nas proximidades dos nºs 795 e 805, no Bairro de Uvaranas. 

 

_________________________________________________________________________________________ 



                                                   
                                                     

 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1976/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a colocação de redutores de velocidade ao longo da 

Rua Rodrigo Otávio, no Bairro de Uvaranas. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1977/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Rua Luiz 

Guimarães, entre a Rua João Ribeiro e Avenida General Carlos Cavalcanti. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1978/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando com urgência o serviço de tapa buraco na Avenida 

João Manoel dos Santos Ribas, em frente ao nº 405, no centro. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL 

INDICAÇÃO Nº 1979/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando  com urgência o serviço de tapa buraco na Rua 

Saldanha da Gama, entre as Ruas Cel. Francisco Ribas e a Avenida Monteiro Lobado, no Jardim Carvalho. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1980/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando  o manilhamento na Rua Leopoldo Lopes Sobrinho, 

em frente ao nº 102, Bairro Colônia Dona Luiza. 

 

_________________________________________________________________________________________ 



                                                   
                                                     

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1981/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando  a limpeza e poda de mato na calçada, na Rua 

Laranjeira, Bairro Jardim Carvalho. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1982/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando  a troca de lâmpadas na Rua Corisco, em frente ao 

nº 364, Bairro Cará-Cará. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1983/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Miguel 

Quadros, Vila Santa Paula, Bairro Contorno. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1984/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando  a construção de um pontilhão na Rua Miguel 

Quadros, com a Rua Maestro Bento Mossurunga, que liga a Vila Santa Paula com a Vila Sabará. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1985/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Maestro 

Bento Mossurunga, Vila Sabará, Bairro Chapada. 

 

_________________________________________________________________________________________ 



                                                   
                                                     

 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1986/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando  a colocação de redutor de velocidade na Avenida 

Visconde de Mauá, em frente ao nº 851, Bairro Oficinas. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

INDICAÇÃO Nº 1987/17 – Sugerindo ao Senhor Prefeito, para que determine aos Departamentos 

Competentes da Municipalidade, providências objetivando a limpeza no arroio, em toda a extensão, da Vila 

Santa Lúcia, Bairro Jardim Carvalho. 

 

APROVADAS POR UNANIMIDADE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 17 de outubro de 2.017. 

 

 

 

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA 

                      Presidente                                                       1º Secretário 

 

 

 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FLORENAL: Parabenizou a classe médica de nossa cidade, através dos representantes desta 

Casa: Dr. Magno, Dr. Zeca, Vereadores médicos, pela passagem de seu dia, ressaltando que salvam vidas. 

VEREADOR GEORGE: Deixou registrado este dia, lamentando por tudo que aconteceu, dizendo que as 



                                                   
                                                     

 

classes devem ser respeitadas, independentemente de raça, religião, opção sexual e assim por diante. Colocou-

se à disposição de todos em seu gabinete, acreditando que possa contribuir com a experiência que adquiriu 

através dos anos, esperando que fatos como esse não mais venham a acontecer, diante das situações que 

devem ser sanadas na cidade, onde existem diversas ruas sem pavimentação, problemas de contas que a 

prefeitura não paga, não tendo crédito em lugar nenhum, licitações desertas, quem vai realizar negócios sabe 

das dificuldades para receber, todas são situações que devem levar em consideração. Registrou que os 

vereadores de oposição não comemoram o fato do prefeito não receber recursos pela falta de Certidão 

Negativa de Débito, quando existem assuntos mais importantes que tem que se preocupar do que questões 

levantadas pela Câmara. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL: Declarou sua tranquilidade com seus trabalhos nesta Casa, naquilo 

que entende que é correto, não abrindo mão de seus conceitos, porém respeita as pessoas e suas vontades. 

Agradeceu a Deus, terminando sua fala com um versículo, clamando pela cidade de Ponta Grossa, para que 

possam plantar e colher. O seu papel como legislador é cuidar do dinheiro do erário, o que vem cumprindo.  

VEREADOR GERALDO STOCCO: Fazendo referências à intenção em apresentar moção de apelo para 

que não seja fechado o Posto de Saúde San Martin, o qual recebe equipe de trabalho de outros postos de 

saúde, onde estará conversando com a Secretaria de Saúde, e trará respostas, acreditando que todos os demais 

pares irão apoiar sua proposição. 

VEREADOR VINÍCIUS: Parabenizou ao Vereador Pastor Ezequiel Pelo seu posicionamento, dizendo que 

seu entendimento é que foi diferente do que a mídia publicou, ocorrendo distorção dos fatos, que não entende 

saudável pela democracia. Parabenizou, colocando-se também à disposição para defender a instituição da 

família compartilhando do mesmo pensamento. 

VEREADORA PROF. ROSE: Deixou registrada sua singela homenagem pela passagem do Dia do Médico. 

Destacou que tem a honra e satisfação de parabenizar aos colegas de trabalho desta Casa, Drs. Zeca e Magno, 

também ao seu sobrinho Milton Sérgio Júnior, e, através dos mesmos, parabeniza todos os profissionais por 

sua trajetória, evidenciando seu amor verdadeiro e sólido pela medicina.  

VEREADOR DR. MAGNO: Agradecendo pelas palavras ditas em homenagem à passagem do Dia do 

Médico. Nesta oportunidade fez alguns apontamentos com relação às questões da medicina dentro da cidade, 

do estado e do país, quanto à importação de médicos cubanos, a visão da comunidade em geral, dos políticos e 

o que sente como profissional que atua nessa atividade. Com relação à questão do pronunciamento do 

Vereador Pastor Ezequiel, somou-se com as palavras ditas por Vinícius Camargo que há uma tendência de 

misturar pensamentos, quando o Pastor foi claro com relação à ideologia de gênero dentro da escola, na 

formação das crianças, que é muito diferente em se discriminar um homossexual, entendendo serem assuntos 

completamente distintos. Gostaria de pedir apelo até para a comunidade LGBT, no sentido de serem contrários 

à ideologia de gêneros na política brasileira, nas escolas. Indagou nesse sentido porque que crianças têm que 

ser doutrinadas com quatro, cinco, seis, sete, oito de anos, para ser heterossexual ou homossexual? Finalizou 

comentando sobre briga que existe entre médicos e enfermeiras, que muitas vezes na discussão perde-se o 

foco. 



                                                   
                                                     

 

 

ATA DA SESSÃO DIPONÍVEL EM: http: //www.cmpg.pr.gov.br/ 

ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. (XVII 

LEGISLATURA) 

Aos dezoito dias do mês de outubro 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 Jr. - Mingo Menezes, 

Eduardo Kalinoski, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, George Luiz de Oliveira, Geraldo Stocco, Sgt. 

Guiarone Júnior, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Albertus Zampieri, Rogério Mioduski, 

Rudolf E. Christensen - 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 anterior, 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 PODER EXECUTIVO - 

Mensagem nº 127/17 (Projeto de Lei nº 343/17), dispõe sobre a estruturação da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, e dá outras providências. Mensagem nº 130/17 (Projeto de Lei nº 344/17), autoriza o Poder 

Executivo a transformar a natureza jurídica do imóvel que menciona e outorgar Concessão de Direito Real de 

Uso em favor da Associação de Moradores do Jardim Santa Mônica, conforme especifica. Mensagem nº 

131/17 (Projeto de Lei nº 345/17), autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica do imóvel que 

menciona. Of. nº 1353/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1742/17, de autoria do Vereador João Florenal. 

Of. nº 1354/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1720, 1721, 1722/17, de autoria do Vereador Eduardo 

Kalinoski. Of. nº 1355/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1710, 1715, 1716/17, de autoria do Vereador 

João Florenal. Of. nº 1356/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1693, 1696/17, de autoria do Vereador 

Vinícius Camargo. Of. nº 1357/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1738, 1739, 1740/17, de autoria da 

Vereadora Professora Rose. Of. nº 1358/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1730, 1731, 1734/17, de 

autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1359/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1723, 1724/17, de 

autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1360/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1736/17, de autoria 

do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 1361/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1719/17, de autoria do 

Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 1362/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1694/17, de autoria do 

Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1363/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1692, 1728/17, de autoria do 

Vereador Dr. Magno. Of. nº 1364/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1711, 1712, 1713, 1714, 1717/17, 

de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº 1365/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1732, 1733, 

1735/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1366/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1708, 

1709, 1725/17, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 1550/17-GP, comunicando haver sancionado 

a Lei nº 12.911. Of. nº 1551/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 12.912. Of. nº 1552/17-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 12.913. Of. nº 1555/17-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

12.914. Of. nº 1367/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1697, 1698, 1699, 1704, 1706/17, de autoria do 

http://www.cmpg.pr.gov.br/


                                                   
                                                     

 

Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1376/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1741/17, de autoria do 

Vereador João Florenal. Of. nº 1377/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1752, 1753/17, de autoria do 

Vereador João Florenal. Of. nº 1379/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1195/17, de autoria do Vereador 

Geraldo Stocco. Of. nº 1381/17-GP, em atendimento ao Ofício nº 255/17, de autoria do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno. Of. nº 1384/17-GP, em atendimento a Indicação nº 789/17, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 1386/17-GP, em atendimento a Indicação nº 873/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. 

Of. nº 1387/17-GP, em atendimento a Indicação nº 436/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

1388/17-GP, em atendimento a Indicação nº 925/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1389/17-

GP, em atendimento a Indicação nº 918/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1390/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1295/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1391/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 928/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1402/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1182/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1403/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1234/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1404/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 957/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1405/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 956/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1406/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 808/17, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia. Of. nº 1409/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1483/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1412/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1480/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1413/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 990/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1414/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1044/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1415/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 946/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1416/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 937/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1417/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 740/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1418/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1213/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1419/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1272/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1420/17-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 1269, 1270/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1421/17-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1319/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1422/17-GP, em 

atendimento as Indicações nºs 424, 1320, 1371, 1374/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 

1423/17-GP, em atendimento a Indicação nº 1486/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 

1434/17-GP, em atendimento as Indicações nºs 1748, 1749, 1750, 1751, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 

1768, 1769, 1770/17, de autoria do Vereador João Florenal. Of. nº 1435/17-GP, em atendimento as Indicações 

nºs 1745, 1759, 1760, 1761/17, de autoria do Vereador Dr. Magno. Of. nº 1436/17-GP, em atendimento as 

Indicações nºs 1746, 1747/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1437/17-GP, em atendimento as 

Indicações nºs 1773, 1775, 1778/17, de autoria do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 1439/17-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1744/17, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Of. nº 1440/17-

GP, em atendimento a Indicação nº 1756/17, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 340/17, institui a classificação indicativa, amostras, 

exibições de arte e eventos culturais no âmbito do Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. DO 

VEREADOR PIETRO ARNAUD - Projeto de Lei nº 341/17, declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO 

ANUSSIM BRASIL, com sede nesta cidade. DOS VEREADORES SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR, 

DANIEL MILLA E GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Projeto de Lei nº 342/17, altera a Lei nº 12.928, de 

27/09/2017, conforme especifica. DO VEREADOR RUDOLF POLACO - Projeto de Lei nº 346/17, concede 



                                                   
                                                     

 

Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor ROGÉRIO SCHEFFER. DO VEREADOR 

GERALDO STOCCO - Emenda Modificativa ao Projeto de Resolução nº 05/17, dando nova redação ao § 2º 

do Art. 1º. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Sugestão Legislativa nº 267/17, 

dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao realização de estudos e posterior 

encaminhamento de projeto de lei que promova alteração na Lei nº 10.821/2011, no sentido de incluir no rol 

de empregados públicos detentores do respectivo adicional de função de atendente, também àqueles lotados na 

Ouvidoria de Saúde do Município, por fim, o vereador que a presente subscreve, em minuta anexa, sugere os 

termos do respectivo projeto de lei. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 268/17, 

dirigida a Associação Hospitalar Bom Jesus, neste Município de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 269/17, 

dirigida ao Senhor MAURO LUIS FERNANDES E FAMÍLIA, pela 48ª Corrida de Carrinhos de Rolamentos 

Malucos dos Campos Gerais, que acontece no Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR FLORENAL - 

Moção de Aplauso nº 270/17, dirigida ao Centro de Tradições Gaúchas Estância Alegre de Ponta Grossa, em 

nome de seu Patrão Olívio Carlos Mendes e extensivo a sua equipe José Cristiano Santos Vargas, Anderson 

Joanes Amaro Júnior, Ilton Rutana da Luz Juior e Ozires Sebastião Ferreira, pelas conquistas obtidas no II 

Rodeio Crioulo Interestadual do CTG Cabanha Banhadão, na cidade de Ponta Grossa, na data de 12, 13, 14 e 

15 de outubro de 2.017. DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI - Moção de Aplauso nº 271/17, dirigida ao 

JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS, na pessoa do Diretor WILSON SOUZA DE OLIVEIRA, e toda equipe, 

pelo lançamento da 8ª Edição do Anuário “TERRA DE RIQUEZAS”, a ser realizado no dia 20 de outubro de 

2.017, na cidade de Ponta Grossa/PR. DO VEREADOR DANIEL MILLA - Requerimento nº 381/17, requer, 

nos termos do Artigo 36, I, da Lei Orgânica Municipal, após deliberação do Plenário, seja concedida licença, 

por um período compreendido de 31 (trinta e um) dias, a partir do dia 19 de outubro de 2.017, para tratamento 

de saúde, conforme Atestado Médico em anexo. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. 

DO DEP. ESTADUAL VALDIR ROSSONI - Protocolo nº 14.810.856-0, em atenção ao Ofício nº 874/17-

DPL, encaminha cópia das informações prestadas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional 

- FUNDEPAR, atendendo à Moção de Apelo nº 182/17, de autoria do Vereador João Florenal. Finda a leitura 

do Expediente, o Senhor Presidente consultou ao soberano Plenário quanto a possibilidade da utilização da 

Tribuna por representantes do Movimento LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais e da Comissão 

de Diversidade Sexual da OAB-PG, tendo sido aprovada a referida proposição. Com a sessão interrompida, 

utilizaram da palavra, por cinco minutos cada um dos representantes das entidades mencionadas, nas pessoas 

de Guilherme Portela e Josi, ocasião em que repudiaram o pronunciamento proferido pelo Vereador Pastor 

Ezequiel na última sessão, quando o mesmo questionou a vinda à nossa cidade do Deputado Jean Willian, 

assim como do Drag Queen Pabllo Vittar, como uma das atrações à Münchenfest, exigindo retratação por 

parte do vereador. Reaberta a presente sessão, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: em inscrição preferencial - Para prestar esclarecimentos a 

respeito de sua utilização da Tribuna na sessão anterior, dizendo que em nenhum momento ofendeu quaisquer 

que sejam pessoas algumas, quanto tão somente defendeu o Plano Municipal de Educação, criado através da 

Lei Municipal nº 12.213/15, lembrando que quando ainda projeto de lei passou por ampla discussão nesta 

Casa de Leis acerca da inclusão da ideologia de gênero e diversidade sexual no currículo escolar. Assim, 

diante da notícia veiculada pelos meios de comunicação que o cantor mencionado e o deputado Jean Willis 

estariam realizando turnê ensinando diversidade sexual infantil aliada à notícia que o mesmo cantor estaria 

também nas escolas, quando seu posicionamento será sempre em defesa da criança como maior patrimônio de 

todos e das famílias. Em relação à Münchenfest, esclareceu que também em nenhum momento teve a intenção 



                                                   
                                                     

 

em ofender o referido cantor, porém tão somente defendeu e continuará defendendo a terceirização da festa, 

tendo sido alvo de CPI nesta Casa de Leis. Informou haver protocolado projeto nº 340/17, que dispõe sobre a 

prevenção quanto a ocorrência de ameaça e violação do direito da criança e do adolescente em diversões e 

espetáculos públicos por meio da instituição em processo de classificação indicativa, citando que a sociedade 

brasileira ficou perplexa na última semana em função de encenações em eventos culturais em nome da arte, ao 

ponto de vista de chegarem a utilizar de nudez, a exemplo do ocorrido no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo. Comentou sobre sua ida à Capital do Estado do Paraná, onde foi buscar verbas para a cidade, através de 

emendas do Deputado Pastor Gilson de Souza, cujas quais estão serão destinadas, informando ainda que estará 

sempre trabalhando em prol de uma cidade boa para se viver. VEREADOR PIETRO ARNAUD: 

Cumprimentou a todos os presentes, em especial toda comunidade LGBT. Cumprimentou também na pessoa 

de seu representante, toda a diversidade sexual da OAB. Referendou as palavras de Guilherme Portela, 

atribuindo como uma lição de democracia e de urbanidade. Comentou sobre a função constitucional dos 

membros desta Casa, defender a sociedade, independentemente de credo, raça ou orientação sexual. Assim, 

aproveitou o contexto para reforçar a sua responsabilidade como cidadãos, parlamentares e seres humanos e 

cristãos de cuidar do próximo com muito amor e carinho. Cedeu aparte ao Vereador Rudolf Polaco, 

parabenizando-o pelas palavras, somando-se ao mesmo, dizendo que não devem alimentar preconceitos 

principalmente nesta Casa, quando, no momento de solicitar votos, pedem para todas as pessoas com suas 

opções sexuais as quais tem que ser respeitadas. Informou haver protocolado nesta data projeto de lei, 

instituindo o dia cinco de dezembro, em que Pabllo Vittar estará se apresentando como atração na 

Münchenfest como o Dia Municipal da Luta Contra o Preconceito em nossa cidade, não dizendo apenas à 

diversidade sexual, mas sim, de raça, credo, opção sexual de aparência física e opções culturais e financeiras. 

Pediu apoio de todos os vereadores. Finalizando, o Vereador Pietro agradeceu a Mesa Executiva e todos os 

vereadores que autorizaram nesta data, a utilização da Tribuna pelo Guilherme e Josi, mostrando que são 

acolhidos neste Parlamento. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Referiu-se a atitude do Vereador 

Felipe Passos ao haver protocolado projeto regulamentando a ausência dos Senhores Vereadores, o que já 

existe na Casa e do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, com seu pronunciamento da Tribuna, que considera 

infeliz e incabível, assim se manifesando: “será que ninguém percebeu que o que eles querem é justamente 

holofotes”. Disse que não vai mais polemizar a intenção de Felipe Passos, pois acredita que somente ele ganha 

com essas atitudes. Deixou claro que no caso do Vereador Pastor Ezequiel que está fazendo exatamente aquilo 

que seus eleitores gostariam que fizesse - hoje ele está sendo vaiado aqui, porém mais tarde será aplaudido por 

aqueles que o apoiaram. Estão fazendo, portanto o papel que lhe cabem. Por conta disso, disse que saiu em 

portais e blogs que Ponta Grossa é uma cidade homofóbica, não representando a verdade. Espera que a mídia 

presente na Casa não dê conotação diferente, citando que da maneira como vem sendo noticiado, dá impressão 

que o Vereador Felipe Passos é o dono da verdade e que Pastor Ezequiel também. Com relação à 

Münchenfest, disse que lutou para que a mesma fosse terceirizada, não concordando que dinheiro público seja 

colocado em festa, quando existem outras prioridades na cidade. Porém, destacou que à mesma foi contratada 

uma grade de shows, cuja abertura acontece numa terça-feira e a atração é Pabllo Vittar e somente vai quem 

quer pagar. Citou que dentro das atrações Pabllo Vittar está liderando, estando no topo do sucesso, lotando 

todos os locais em que se apresenta. Finalizou criticando seu nome que saiu em cartilha do Vereador Felipe 

Passos tentando o desqualificar, dizendo para não votar em promotor de eventos, dizendo, porém o classifica 

como “aquele festeiro”. Nesse sentido, afirmou que que é promotor de eventos e está vereador, não sabendo 

até quando, e que defenderá todas as causas, das famílias, das crianças e de cada cidadão. VEREADOR 



                                                   
                                                     

 

JORGE DA FARMÁCIA: Comentou sobre o imóvel onde abriga a UNIMED, cujo qual, alugado, deveria ter 

sido depositado em juízo ou devolvido para a Prefeitura Municipal, ocasião em que estará elaborando 

requerimento solicitando informações dos destinos do valor de cento e cinqüenta mil reais/mês. Destacou que 

enquanto isso o Hospital da Criança está fechando, apresentando situações, onde percebeu enfermeira fazendo 

curativo em criança em que foram retirados bichos de sua cabeça, ao mesmo tempo em que o Senhor Prefeito 

Municipal divulga que a saúde anda bem, não havendo portanto, toner, papel e sequer caneta nas unidades de 

saúdem, “a nossa saúde está à miséria, está à deus dará”, o hospital da criança está fazendo mutirão pra voltar 

a funcionar o centro cirúrgico, para fazer cirurgias de pequeno porte. Citou ainda, que enquanto vereadores da 

oposição cobram a CND do Município, o Deputado Marcio Pauliki está trabalhando muito. Recordou que no 

mês de agosto último, a bancada do PDT solicitou ao mesmo que interviesse junto a Secretaria de Saúde do 

Estado a fim de conseguir ultrassom e ontem foi concedido à Santa Casa ultrassom e equipamento para fazer 

exames e mapeamentos de varises, através da mão do mesmo. Irá cobrar para que as contas sejam colocadas 

em ordem, assim possibilitando que a cidade não perca emendas estaduais e federais. Lembrou ainda que o 

Deputado irá trazer para a cidade quatro módulos policiais, para atender as quatro regiões da cidade. Registrou 

também,  criticando o decreto federal, em que enfermeiros não mais poderão realizar preventivos, coletagem e 

outros procedimentos na área de saúde, afirmando que  quem perde com isso é a população. Indagou se esse 

procedimento poderá ser realizado pelos médicos cubanos. Em aparte o Vereador Ricardo Zampieri, somou-se 

aos comentários, quanto à falta de toner nos postos de saúde da cidade, que não é de hoje que cobra nesta 

Casa. VEREADOR GERALDO STOCCO: Registrou suas considerações, desejando boas vindas aos 

presentes. Comentou sobre a visita junto com sua equipe de trabalho, na Unidade de Saúde do San Martin, que 

atende de quatro a cinco mil pessoas e está prestes a fechar. Agendou reunião com a Secretária Angela para 

conversar sobre o assunto, dizendo que a equipe que lá trabalha é oriunda de outros postos, não contando com 

médicos, onde irá em busca de soluções. Nesta oportunidade, o Senhor Presidente interrompeu a presente 

sessão, fazendo alusões à presença na Casa da Vice-Presidente Marcia Cristina da Silva Rodrigues, do 

COPEDI - Conselho Permanente de Direitos Humanos do Estado do Paraná, da Secretaria de Justiça e 

Cidadania do Estado do Paraná, dizendo que não foi possível a mesma utilizar da Tribuna, ocasião a mesma 

assumiu compromisso com a representante que se manifestou da Tribuna e apresentou nota de repúdio da qual 

procedeu a leitura : “A Associação Flor de Liz LGBT manifesta-se veemente seu repúdio aos atos de 

intolerância, preconceito e abuso de poder do Senhor Vereador Pastor Ezequiel, em que o mesmo ameaçou de 

prisão o Artista Pabblo Vittar pela mesma ser Drag Queen. Discurso de ordem, discriminação, preconceito 

contra a orientação sexual e gênero é inaceitável em pleno século vinte e um. É inaceitável e deve ser 

firmemente combatido, não apenas em nossa cidade como no nosso país, mas também para proteger vítimas 

do exterior. A prática de discriminação integra os chamados crimes de ódio, conceito que, se não presente na 

lei brasileira, expressamente, é compreendido em todo o mundo. Há mortes todos os dias da população LGBT, 

ceifando vidas, não raro resultado, em verdadeiros genocídios, não deixaremos que esse estado calamitoso se 

reproduza entre nós os atos que vemos reconhecer nesses tempos em público só demonstram que as pessoas 

precisam exemplamente ser reprimidas quando cometem crimes contra os mais fundamentais direitos das 

pessoas, os direitos humanos. Tolerância zero com essas atitudes criminosas é o que tema  acomunidade, 

aqueles que fazem discursos de ordem são verdadeiros sociopatas, ideais deturpados e não demonstram o que 

pensam e sentem à civilização moderna. Não podemos esquecer centenas de anos de conquistas democráticas 

e permitir que essas pessoas expressem sua violência e preconceitos odiosos impunemente. Sem respeito aos 

direitos humanos, não é possível haver a dignidade da pessoa humana. É para que ela seja pujante e se 



                                                   
                                                     

 

destaque como inspira nossa democracia, precisamos agir aqui e agora, em repúdio a todas as formas de 

preconceitos e discriminação. Manifestamos o nosso repúdio a qualquer tipo de intolerância, preconceito, 

discriminação e ameaça com base em qualquer motivo. Não podemos ser omissos a nenhum tipo de 

intolerância, seja ela qual for. A Associação Flor de Liz LGBT é solidária às vítimas de eventos  recentes de 

discriminação com base na orientação sexual, religiosa, de gênero, e outras e reafirma seu total apoio e 

compromisso com a vida e a liberdade de ser de cada um e de cada uma em qualquer contexto, defendendo a 

convivência democrática em que todos os cidadãos e não mediremos esforços para fazer valer essa verdade. 

Ponta Grossa, dezessete de outubro de dois mil e dezessete”. Seguindo, o Vereador Geraldo Stocco, informou 

que estará elaborando Moção de Apelo no sentido de não fechar o Posto de Saúde San Martin, ou mostrar para 

a população estudo dos motivos que o mesmo será fechado. Falou sobre tema que novamente vem tomando a 

mídia, onde pessoas ficam sem saber o que está acontecendo, esclarecendo sobre trabalho nato do vereador, 

que é fiscalizar os gastos públicos, o prefeito municipal e outros vereadores. Indagou o que aconteceria se 

trabalhassem em empresa, ficassem dias fora sem dar justificativa? No mínimo seria descontado o salário. 

Nesse sentido esclareceu o que ocorre na Casa, como algo simples e que não precisam fazer alarde ou 

demagogia, quando o Vereador Felipe Passos viajou com seu assessor, e agora rebate dizendo que está sendo 

perseguido politicamente. Disse por fim que se perseguem algo na Casa, é a corrupção e não as pessoas. 

VEREADOR RICARDO ZAMPIERI: Para comentar a respeito da falta de manutenção de serviços básicos do 

Município, e das denúncias da falta de matéria prima na Secretaria de Obras, citando que antigamente faltava 

combustível, o que considera como prioridades a serem tratadas neste Legislativo. Diante dessa situação, disse 

que tem que aproveitar a oportunidade para comentar sobre a Münchenfest, quando fez levantamentos a 

alguns meses atrás, onde pode perceber diante do edital de licitação algumas irregularidades por parte da 

empresa contratante da mesma. Indagou se há conivência do Executivo com os organizadores da festa, que 

mesmo com as irregularidades apresentadas, continuar cedendo à mesma empresa a sua organização. Criticou, 

quando na festa do ano anterior, em que é obrigatória  a presença de uma UTI MÓVEL com todos os 

profissionais, e em determinadas datas, não contava com essa estrutura adequada. Novamente a empresa 

contratada tem prerrogativa de organizar a festa. Falou ainda que o pagamento não foi realizado na data 

estipulada, sendo irregularidades que são colocadas à tona e o edital não foi respeitado. Comentou sobre a 

atuação da Polícia Militar e Guarda Municipal que deve se restringir na parte externa, quando em seu interior 

tem que ser contratada segurança particular. Citou ainda o gasto de energia elétrica, sendo o povo que paga 

essa conta, entendendo que deva ser também de responsabilidade da empresa contratada, não podendo ser 

repassada para o poder público. Cedeu aparte ao Vereador Pastor Ezequiel, parabenizando-o pelo 

pronunciamento, citando que está elaborando requerimento, apontando as normativas do que será utilizado na 

festa: quem vai pagar a luz, a água e se está tudo no contrato. Disse que está nesta Casa até quando Deus o 

quiser e acima de tudo é pastor, agradecendo a todos os vereadores e demais que tem respeito por sua pessoa. 

Também em aparte, o Vereador Jorge da Farmácia, somou às palavras do orador e do Vereador Pastor 

Ezequiel, dizendo que deseja assinar o requerimento de informações, entendendo que tem que pontuar desde o 

contador de energia, o qual deve ser zerado, para marcar do primeiro ao último dia da festa, onde não irá pagar 

a conta de ninguém. Terminada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a  ORDEM DO DIA - EM 

REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 313/17 (Poder Executivo), 

institui o Programa de Adiantamento de despesas da Secretaria Municipal de Educação, visando efetuar o 

repasse de recursos financeiros às unidades escolares de educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental, e dá outras providências: 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. Zeca, Dr. Magno, Paulo 

Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião 

Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - VETO AO 

§ 2º DO ART. 1º DA LEI Nº 12.892, que dispõe sobre a utilização de lâmpadas LED (diodo emissor de luz), 

na iluminação de prédios públicos municipais, bem como espaços públicos e vias públicas sob administração 

municipal: MANTIDO, com os 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. Zeca, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, 

Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius 

Camargo e Walter José de Souza - Valtão. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 182/17 

(Vereador Sebastião Mainardes Júnior), cria o Programa Vizinho Solidário no âmbito do Município de Ponta 

Grossa: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 281/17 (Vereador Celso Cieslak), concede Título de Cidadã 

Honorária de Ponta Grossa à Doutora Tânia Maria Sviecoski Pinto: 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. Zeca, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, 

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

DE LEI Nº 284/17 (Vereador Walter José de Souza - Valtão), denomina de ANNA UMBERTINA 

ANSBACH a Rua “N2”, do Loteamento Residencial Campo Belo II, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 325/17 (Poder Executivo), acrescenta alínea “d.c.” ao § 1º do art. 10, da 

Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do 

Município de Ponta Grossa: 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. Zeca, Dr. Magno, Paulo Balansin, 

Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes 

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

LEI Nº 133/17 (Vereador Rudolf Polaco), estabelece prioridade de matrícula em cursos de qualificação 

ofertados pela Prefeitura de Ponta Grossa, para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar: 

APROVADO, o Parecer Contrário apresentado pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trânsito, 

Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade. PROJETO DE LEI Nº 164/17 (Vereadora Professora Rose), 

dispõe sobre a implantação do Programa “Eco Ponta Grossa” e dá outras providências: APROVADO, nos 

termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI 

Nº 199/17 (Vereador Eduardo Kalinoski), promove alteração na Lei nº 10.925, de 29/03/2012, que cria o 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD: APROVADO, nos termos do 

Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 282/17 

(Vereador Celso Cieslak), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor Professor Doutor 

Waldir Uller: 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. Zeca, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo 

Zampieri, Rogério Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo 



                                                   
                                                     

 

e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 288/17 (Vereador Pietro Arnaud), concede Título de 

Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Escritora RENATA REGIS FLORISBELO: 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. Zeca, Dr. Magno, Paulo Balansin, Pietro Arnaud, Ricardo Zampieri, Rogério 

Mioduski, Professora Rose, Rudolf Polaco, Sebastião Mainardes Júnior, Vinícius Camargo e Walter José de 

Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 289/17 (Vereadora Professora Rose), denomina de PROFESSORA 

TEREZINHA DE LOURDES NADAL o Centro Municipal de Educação Infantil na Rua Nunes Machado, nº 

508, da Vila Maria Otília, Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade: APROVADO. Manifestando-se em 

Questão de Ordem, o Vereador Divo informou haver protocolado Moção de Repúdio ao Governo Federal, 

pela proibição da realização de exames preventivos em unidades de saúde. Ainda nesta oportunidade, se 

manifestou o Vereador Pietro Arnaud, para convocar os membros da Corregedoria, nas pessoas dos 

Vereadores Pastor Ezequiel, Paulo Balansin, Florenal, Vinícius Camargo e suplentes Vereadores George Luiz 

de Oliveira e Felipe Passos, a fim de se reunirem ou no Gabinete da Presidência ou do Vereador Vinícius 

Camargo para deliberarem a respeito da denúncia protocolada por um dos membros desta Casa. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moção nº 266/17, do Vereador Vinícius Camargo e 

Indicações nºs 1961, 1962/17, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1963/17, do Vereador Vinícius Camargo; 

1964, 1965, 1966, 1967, 1968/17, da Vereadora Professora Rose; 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1075, 

1976, 1977, 1978, 1979/17, do Vereador Florenal; 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987/17, do 

Vereador Ricardo Zampieri. Concluída a votação da Ordem do Dia, foi aberto espaço para o PEQUENO 

EXPEDIENTE - VEREADOR FLORENAL: Parabenizou a classe médica de nossa cidade, através dos 

representantes desta Casa: Dr. Magno, Dr. Zeca, Vereadores médicos, pela passagem de seu dia, ressaltando 

que salvam vidas. VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA: Deixou registrado este dia, lamentando por 

tudo que aconteceu, dizendo que as classes devem ser respeitadas, independentemente de raça, religião, opção 

sexual e assim por diante. Colocou-se à disposição de todos em seu gabinete, acreditando que possa contribuir 

com a experiência que adquiriu através dos anos, esperando que fatos como esse não mais venham a 

acontecer, diante das situações que devem ser sanadas na cidade, onde existem diversas ruas sem 

pavimentação, problemas de contas que a prefeitura não paga, não tendo crédito em lugar nenhum, licitações 

desertas, quem vai realizar negócios sabe das dificuldades para receber, todas são situações que devem levar 

em consideração. Registrou que os vereadores de oposição não comemoram o fato do prefeito não receber 

recursos pela falta de CND, quando existem assuntos mais importantes que tem que se preocupar do que 

questões levantadas por esta Casa. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Declarou sua tranqüilidade 

com seus trabalhos nesta Casa, naquilo que entende que é correto, não abrindo mão de seus conceitos, porém 

respeita as pessoas e suas vontades. Agradeceu a Deus, terminando sua fala com um versículo, clamando pela 

cidade de Ponta Grossa, para que possam plantar e colher. O seu papel como legislador é cuidar do dinheiro 

do erário, o que vem cumprindo. Lembrou que foi em busca de emendas para a cidade, estando cumprindo 

totalmente com seu papel de legislador. “Porque eu o Senhor teu deus te tomo pela mão direita e te digo, não 

temas que eu o teu deus te ajudo”. VEREADOR GERALDO STOCCO: Fazendo referências à intenção em 

apresentar moção de apelo para que não seja fechado o Posto de Saúde San Martin, o qual recebe equipe de 

trabalho de outros postos de saúde, onde estará conversando com a Secretaria de Saúde, e trará respostas, 

acreditando que todos os demais pares irão apoiar sua proposição. VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO: 

Parabenizou ao Vereador Pastor Ezequiel Pelo seu posicionamento, dizendo que seu entendimento é que foi 



                                                   
                                                     

 

 

diferente do que a mídia publicou, ocorrendo distorção dos fatos, que não entende saudável pela democracia. 

Parabenizou, colocando-se também à disposição para defender a instituição da família comungando do mesmo 

pensamento. Relatou sobre sua visita no Palácio do Iguaçu para trazer recursos para a cidade na área de 

esportes, citando emenda da Deputada Mara Lima no valor de cem mil reais para a instalação de quatro 

academias ao ar livre no Município, alocadas em lugares que já foram solicitados, sendo mais uma vitória para 

a cidade, da qual agradeceu a toda a equipe da deputada. VEREADORA PROFESSORA ROSE: Deixou 

registrada sua singela homenagem pela passagem do Dia do Médico. Destacou que tem a honra e satisfação de 

parabenizar aos colegas de trabalho desta Casa, Drs. Zeca e Magno, também ao seu sobrinho Milton Sérgio 

Júnior, e, através dos mesmos, parabeniza todos os profissionais por sua trajetória, evidenciando seu amor 

verdadeiro e sólido pela medicina. VEREADOR DR. MAGNO: Agradecendo pelas palavras ditas em 

homenagem à passagem do Dia do Médico. Nesta oportunidade fez alguns apontamentos com relação às 

questões da medicina dentro da cidade, do estado e do país, quanto à importação de médicos cubanos, a visão 

da comunidade em geral, dos políticos e o que sente como profissional que atua nessa atividade. Com relação 

à questão do pronunciamento do Vereador Pastor Ezequiel, somou-se com as palavras ditas por Vinícius 

Camargo que há uma tendência de misturar pensamentos, quando o Pastor foi claro com relação à ideologia de 

gênero dentro da escola, na formação das crianças, que é muito diferente em se discriminar um homossexual, 

entendendo serem assuntos completamente distintos. Gostaria de pedir apelo até para a comunidade LGBT, no 

sentido de serem contrários à ideologia de gêneros na política brasileira, nas escolas. Indagou nesse sentido 

porque que crianças têm que ser doutrinadas com quatro, cinco, seis, sete, oito de anos, para ser heterossexual 

ou homossexual? Finalizou comentando sobre briga que existe entre médicos e enfermeiras, que muitas vezes 

na discussão perde-se o foco. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 

sessão, convocando outra para o dia vinte e três do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, cuja 

pauta da Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu Vereador Jorge da Farmácia, 

Secretário, supervisionei a reação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e 

demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em dezoito de outubro de dois mil e dezessete.  

 

  

  

 


