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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 22/02/2021 

SESSÃO ASSISTIDA POSTERIORMENTE VIA GRAVAÇÃO OFICIAL 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Gustavo de Paula 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO: 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

Milla (PSD) - Daniel Anderson Fracaro   

Divo (PSD) - Divonsir Pereira Antunes   

Dr. Erick (PSDB) - Erick Camargo   

Dr. Zeca (PSL) - Jose Carlos Sahagoff Raad   

Ede Pimentel (PSB) - Edelmar Pimentel   

Felipe Ramon Dos Passos (PSDB)    

Filipe Chociai (PV)   

Geraldo Stocco Filho (PSB)   

Izaias Salustiano (PSB)   

Jairton da Farmácia (DEM) - Jairton Nicoluzzi   

Joce Canto (PSC) - Joceméuri Corá Canto    

Josi do Coletivo (PSOL) - Josiane Kieras    

Julio Francisco Schimanski Kuller (MDB)   

Leandro Bianco (REPUBLICANOS)   

Léo Farmacêutico (PV) - Leonilton Antônio 
Carneiro  

  

Missionária Adriana (SD) - Adriana Jamier da 
Silva 

  

Pastor Ezequiel (AVANTE) - Ezequiel Marcos 
Ferreira Bueno 

  

Paulo Roberto Balansin (PSD)   

Valtão (PRTB) - Walter José De Souza AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): O Vereador inicia sua comunicação ressaltando a proposição 

realizada pelos vereadores de seu partido, que atende o interesse de proprietários e trabalhadores do período 

noturno do município, quanto a isentar a taxa de alvará para esta categoria. O parlamentar coloca que, em um 

universo de 5 ou 6 empresários, são cerca de 200 famílias que dependem destes empregos gerados, como bares, 

restaurantes e casas noturnas e, devido a atual situação, muitas destas passaram necessidades. O Vereador 

coloca que seu mandato posiciona-se desde a legislatura passada, fiscalizando o Poder Executivo 

principalmente nos gastos envolvendo a pandemia, e que houve tentativas de seu mandato em auxiliar com 

questões de aluguel, linha de crédito para empresários, colocando que houve mora na aprovação deste último 

e, ainda assim, não foi aprovado de uma forma satisfatória e previamente acordada com Secretários Municipais, 

o que prejudicou casas noturnas, buffets, entre outros. O Vereador coloca que foi realizada pela bancada de seu 

partido uma Moção que visa auxiliar este setor. Cede um aparte ao Vereador Ede Pimentel. 

 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): O Vereador agradece aos representantes do setor que encontram-se 

entre os presentes na galeria, colocando que a moção que será votada na data, cujo objetivo é isentar a taxa de 

Alvará de Funcionamento, sendo este um anseio da categoria, pois estes não receberam nenhum auxílio quanto 

a alugueis e funcionários. O Vereador ressalta que o ramo de casas noturnas gera muitos empregos no 

município e que, por todos os motivos apresentados, atende o pedido dos representantes ali dispostos, quanto 
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a assistência advinda do Poder Executivo, pois estes são tratados com pouca atenção, mesmo com sua renda 

diminuída. O Vereador agradece também sua colega Vereadora Joce Canto (PSC), que demonstrou-se 

interessada em auxiliar a causa da categoria, colocando que esta precisa de representatividade para ser ouvida. 

Também expõe que gostaria de uma reunião com a Prefeita e estes representantes, para que estes exponham a 

realidade de suas vivências profissionais durante a pandemia. Pede também para que o toque de recolher 

municipal equipare-se ao estadual, iniciando às 00h00, com fim a auxiliar a categoria. Também coloca que os 

proprietários não se incomodam com a fiscalização, desde que possam manter seus estabelecimentos abertos. 

Por fim, expõe que irá protocolar na Câmara Municipal uma Moção de Apelo solicitando a revisão do toque 

de recolher. 

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Parabeniza seu colega e também os representantes ali presentes, 

colocando que o Poder Público deve ouvir a categoria para tomar suas decisões. Ressalta que é importante a 

participação popular, e que muitas vezes se faz necessária pressão para conseguir promover atitudes do Poder 

Público. Por fim, o Vereador coloca que visitou escolas na manhã do dia 22 de fevereiro, colocando que se 

deve ter ponderação na discussão quanto a volta as aulas, analisando caso a caso. Cita então que nos dias 

anteriores, identificou uma criança ou adolescente pedindo esmolas e que questionou este sobre retornar as 

aulas, com a resposta que esta iniciaria no dia 22 de fevereiro. O Vereador usa este caso para ilustrar que não 

se deve tratar com extremismo o tema, questionando se o melhor seria deixar a criança na rua ou permitir que 

esta retorna-se à escola, e ressalta que a partir da conversa é que se encontra um resultado positivo, inserindo 

nesta fala a questão das casas noturnas. 

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Inicia relembrando que há 23 anos, alterou-se o modelo de pedágio 

do estado do Paraná, visando diversas melhorias, porém, coloca que estas não existiram. Cita casos de empresas 

tendo dificuldades, roubos, desvios e obras que nunca foram realizadas. Coloca que o modelo defendido pelo 

Governo Estadual atende os interesses das empresas de pedágio, além de ser parecido com o já utilizado no 

estado, além de possuir um custo de R$60.000.000,00. A Vereadora coloca que este novo modelo irá destinar 

a arrecadação para a União, sem garantias que será revertido no próprio estado. Também alega que esta 

alteração no modelo de pedágio não irá trazer redução na tarifa, como prometido pelo Governador e pelo 

Secretário Sandro Alex. Posiciona-se junto a Deputada Mabel Canto (PSC) e outros deputados na defesa do 

modelo de menor tarifa para escolha da nova concessionária, além de que esta arrecadação seja convertida em 

obras. Relembra que o dinheiro pago pelo usuário das vias pedagiadas já foram alvo de diversas investigações. 

Também ressalta acordos de leniência em obras, frutos de casos de roubo do dinheiro do usuário, alegando 

que, devido a isso, estas não são obras agradáveis. Por fim, a Vereadora convida todos para a Audiência Pública 

da Frente Parlamentar do Pedágio sobre o tema.  

 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): O Vereador coloca que na manhã do dia da sessão estava 

acompanhando o Deputado Federal Aliel Machado (PSB) na entrega das obras de ampliação do Hospital 

Universitário Regional dos Campos Gerais. Ressalta que esta é uma principalmente neste período de pandemia, 

pois o hospital é referência no atendimento de casos de Covid-19. Novamente, coloca que é de grande 

relevância obras desta magnitude no município. Concede um aparte ao Vereador Paulo Balansin. 

 

VEREDOR PAULO BALANSIN (PSD): (Inaudível). 

 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): O Vereador coloca que é muito importante o entrosamento, 

independente de posicionamentos políticos, trabalhando ao lado do cidadão para trazer benefícios ao município 

que melhorem a vida das pessoas. Ressalta que questões partidárias devem ficar de lado quando se trata de 

saúde, devido ao seu baixo orçamento quando comparado aos demais. O Vereador cita que possui Moção de 

Apelo com objetivo a auxiliar famílias que vivem de artesanato, solicitando que o Poder Executivo realize 

estudos para conceder condições dignas para estes, visto que Ponta Grossa é uma referência cultural. Pede 

adiantadamente que os Vereadores se mostrem solícitos quanto a Moção de Apelo, para que se conceda um 
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espaço público para o trabalho destas 21 famílias de artesãos, que são referências no Brasil. Encerra explanando 

que esteve em uma reunião com seu colega de partido, o Vereador Ede Pimentel e o Secretário de Indústria, 

Comércio e Qualificação Profissional, José Loureiro, onde foram discutidos e esclarecidos os procedimentos 

de doação de terrenos do Distrito Industrial. Coloca que estará realizando fiscalização in loco nos próximos 

dias, para dialogar com os empresários locados na região. 

 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): O Vereador inicia sua comunicação sobre seu Projeto de Lei que, 

inesperadamente, tornou-se amplamente debatido. O projeto visa proibir escapamentos com alto ruído no 

município. Ressalta, porém, que não possui nenhum preconceito quanto a entregadores que utilizam 

motocicletas para seu trabalho, colocando inclusive que respeita e admira estas pessoas. Explica que o projeto 

visa aplicar multa em empresas que contratarem motoristas que utilizam motocicletas com escapamento 

adulterado, o que já é proibido pelo CONATRAN. Neste sentido, o município atuaria de forma a auxiliar a 

fiscalização, visto que a Polícia Militar não consegue cumprir esta atribuição de maneira regular. O Vereador 

cita que recebeu ameaças devido a este projeto, mas que também recebeu muitas mensagens positivas sobre a 

proposta, endossando o pedido diante do apoio popular. Ressalta que o objetivo principal é tornar efetiva a 

fiscalização da ordem dada pelo CONATRAN quanto a adulteração do escapamento das motocicletas, 

resultando em uma cidade mais silenciosa. O parlamentar apresenta então um novo projeto, protocolado na 

data, que trata do mesmo assunto. Neste, fica proibida a venda de escapamentos que não estejam de acordo 

com as normas de órgãos de trânsito, e atendam às exigências do Código de Trânsito Brasileiro. O Vereador 

coloca que o Projeto apenas fará com que se cumpra as normas já estabelecidas. Lembra também que o projeto 

passará por diversas comissões, dando a oportunidade de ser alterado e emendado, pedindo para que a 

população converse com os Vereadores para adequar estes projetos. Por fim, coloca que projetos de lei 

polêmicos como este trazem a discussão para a Casa de Leis, para que sejam aprimorados e debatidos, a partir 

da visão de outros vereadores e motociclistas. Coloca que estes devem trazer suas demandas a Câmara 

Municipal, porém que as motocicletas com alto ruído atrapalham e incomodam diversos setores, como escolas, 

hospitais e CMEIs. Relembra que os escapamentos originais não possuem tal ruído, e que emitem menos gases 

que os adulterados. Pede também que os Vereadores atendam as demandas do ramo de entregas com 

motocicletas. 

 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Inicia sua fala colocando que respeita todos os colegas 

parlamentares, mesmo aqueles que não possuem os mesmos posicionamentos. Coloca que defende a família e 

a segurança pública, e agradece aos pares que derrubaram o parecer contrário da Comissão de Justiça na sessão 

anterior. Em seguida, coloca que com esta ação, o projeto virá a plenário e todos terão oportunidade de 

posicionar-se sobre o tema. Afirma também que se deve unir as forças dentro da Câmara Municipal, pedindo 

para que os vereadores conversem com seus deputados. Relembra que fez ofício para o Governador do Estado 

do Paraná quanto a instalação da Escola de Sargento das Armas no município de Ponta Grossa, e pede então 

para que os vereadores peçam para que os deputados intercedam para trazer a ESA para o município. O 

Vereador fala também em questão as vacinas, citando que os professores e policiais devem tomar a vacina, 

sendo que esta segunda categoria já deveria estar vacinada devido a fazer abordagens e revistas. Também cita 

que outras profissões também já deveriam estar vacinadas. Coloca sua preocupação quanto a lotação da UTI 

dos hospitais. Cita também que já realizou diversas moções para a área de saúde, inclusive unidades de saúde 

que estão em reformas, solicitando seu término para poderem abrir. Ao final, agradece a toda equipe de 

servidores da Câmara Municipal, e ressalta novamente quanto a superar as questões partidárias, a fim de unir 

forças. 

 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Inicia ressaltando sua alegria de estar utilizando a Tribuna pela 

primeira vez como vereador. Em seguida, adentra em seu projeto de lei, protocolado a pouco, que passa a tratar 

aulas como atividade essencial, a fim de dar suporte legal para as decisões do Poder Executivo. Relembra que 

o tema foi alvo de discussões nas sessões anteriores, e coloca que as categorias estão retornando com atenção 

e cuidado, e busca não deixar as crianças e jovens sem acesso as aulas. O Vereador comenta que haverá reunião 
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cuja pauta principal será a instalação da ESA, e que até onde constam suas informações, os membros da Casa 

de Leis serão convidados a participar. Ressalta que a Bancada Federal Paranaense, o líder do governo do da 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e o próprio Governador estão atuando para trazer a Escola para o 

município. Reforça a importância da ESA em Ponta Grossa, convidando os outros vereadores a enviarem 

ofícios para representantes do Governo Federal, inclusive para o Presidente da República e Ministro da Defesa, 

a fim de somar esforços para trazer a Escola para o município. Em seguida, o Vereador conta que protocolou 

uma moção de repúdio contra o núcleo da UFPR devido ao cancelamento da prova seletiva para Polícia Civil, 

que foi realizada de maneira unilateral e no mesmo dia que esta seria realizada, prejudicando os inscritos, sendo 

que muitos vieram de fora do estado para realizar a avaliação. Por fim, elogia o Deputado Federal Aliel 

Machado pelas emendas que permitiram a conquista da ampliação do Hospital Regional, localizado em Ponta 

Grossa. Ressalta a importância da união de forças que foi citada anteriormente, colocando que a cidade é 

privilegiada por receber estas emendas e investimentos de nível federal e estadual. Destaca o início do processo 

para construção do Condomínio do Idoso, investimento de nível estadual, agradecendo o apoio e intermediação 

do Líder do Governo, Deputado Hussein Bakri, e ao Governador Ratinho Junior, pela boa relação com o 

município. 

  

            

  Câmara Municipal de Ponta Grossa 

               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 22/02/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI 

Projeto de Lei Ordinária nº 125/2018: 

Promove alterações na Lei nº 11.858, de 10 de julho de 2.014. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  -  

                         CECE   - Favorável 

APROVADO PEDIDO DE VISTAS VEREADOR LEANDRO BIANCO – 17 FAVORÁVEIS – 0 

CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 216/2018: 
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Dispõe sobre a preferência das Empresas da Construção Civil e Prestadoras de Serviços no Município de Ponta Grossa 

em contratarem e manterem empregados prioritariamente trabalhadores domiciliados no município de dá outras 

providências. 

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

                                        apenso, com voto em separado do Vereador Rogério de Paula  

                                        Quadros, manifestando-se pela inadmissibilidade 

                         CFOF    - Contrário à aprovação 

                         COSPTTMUA  -  

PARECER CFOF – VOTAÇÃO NOMINAL – APROVADO O PARECER – PROJETO ARQUIVADO 

– 12 VOTOS FAVORÁVEIS – 5 VOTOS CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÃO 

* - Vereador Felipe Passos pede retificação de voto, colocando-se contrário ao parecer, constando em ata. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 46/2019: 

Altera a Lei nº 9.019, de 17/08/2007. 

PARECERES:  CLJR   - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda Modificativa em apenso 

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

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

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

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

APROVADO PEDIDO DE VISTAS VEREADOR GERALDO STOCCO – 17 FAVORÁVEIS – 0 

CONTRÁRIOS – 0 ABSTENÇÕES 

 
EMENDA MODIFICATIVA, de autoria dos Vereadores Florenal Silva e Geraldo Stocco 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   -  

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 148/2020: 

Promove alteração na Lei nº 12.428, de 28/12/2015, conforme especifica. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  -  

VOTAÇÃO NOMINAL – APROVADO – 18 VOTOS FAVORÁVEIS – 0 VOTOS CONTRÁRIOS – 0 

ABSTENÇÃO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 186/2020: 

Altera a Lei nº 13.418/2019, conforme especifica. 

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 

                         CSAS   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

VOTAÇÃO NOMINAL – APROVADO – 18 VOTOS FAVORÁVEIS – 0 VOTOS CONTRÁRIOS – 0 

ABSTENÇÃO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

 

MOÇÕES 

Nº 16/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO e IZAIAS SALUSTIANO,  

M O Ç Ã O  D E  A P E L O 

à Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine aos departamentos competentes, 

que promovam as medidas necessárias para que no sentido isentar ou aplicar significativo desconto sobre o valor de 

recolhimento da taxa de alvará, bem como compensar, nos casos em que houve pagamento, tudo referente ao ano de 

2020, daqueles estabelecimentos que tiveram suspensas suas atividades em virtude das medidas de combate à pandemia 

do COVID-19. 
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Nº 17/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO e IZAIAS SALUSTIANO,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, ELIZABETH SILVEIRA SCHIMDT, para que determine a 

realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei objetivando a conceder remissãobem como 

compensar, nos casos em que houve pagamento, tudo referente ao ano de 2020, daqueles estabelecimentos que tiveram 

suspensas suas atividades em virtude das medidas de combate à pandemia do COVID-19. 

 

Nº 18/2021 do Vereador DR. ERICK,  

MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que se digne a realizar medidas 

administrativas a fim de que sejam direcionadas as doses da vacina contra Covid-19 a todos os profissionais de saúde, 

tanto na área pública como privada, antes de direcionar as doses aos demais grupos sociais. Trabalhadores dos serviços 

de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles 

hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os profissionais da saúde 

- como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, 

farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos 

veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares - quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, 

pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos 

serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas, ou seja, aqueles 

profissionais que atuam em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como 

funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. A vacina também 

será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, 

clínica e laboratorial. Não esquecendo que ao vacinar os idosos e as pessoas com deficiência, institucionalizados, é 

importante também incluir os trabalhadores de saúde que fazem parte do corpo técnico dessas instituições. 

 

Nº 19/2021 do Vereador DIVO,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhora Elizabeth Silveira Shmidt, Prefeita Municipal, para que os trabalhadores que 

encontram-se na linha de frente do cemitério sejam vacinados contra a COVID-19 . 

 

MOÇÕES APROVADAS – 4 

VEREADOR DR. ERICK – 1 

VEREADOR DIVO – 1 
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VEREADOR EDE PIMENTEL – 2 

VEREADOR GERALDO STOCCO – 2 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO – 2 

 

INDICAÇÕES 

Nº 83/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a limpeza 

terreno baldio, localizado na rua Guilherme Augusto Jansen, ao lado do número 448, quadra 36, Vila Jardim Paraíso, 

Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 84/2021 do Vereador DR. ERICK, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão da Rua Cajarana, 

Bairro Santa Paula, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. 

 

Nº 85/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a realização de 

patrolamento, cascalhamento e manutenção da Rua Alfredo Pedro Ribas, no trecho compreendido entre as ruas Olavo 

Bilac e Teixeira de Macedo, no bairro Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 86/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a realização de 

patrolamento, cascalhamento e manutenção da Rua Araújo de Porto Alegre, nas proximidades do número 2006, Vila 

Palmeirinha, nesta cidade. 

 

Nº 87/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de 

postes de iluminação em frente à Igreja do Povoado Passo do Pupo, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade. 

 

Nº 88/2021 da Vereadora JOCE CANTO, indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno 

desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 
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Municipal, para que sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando a revitalização da área de lazer do Bairro Dal Col - Praça Pref. Eurico Rosas, que encontra-se deteriorada, 

todavia que o mato está alto, brinquedos sem manutenção, sem condições de uso. 

  

Nº 89/2021 da Vereadora JOCE CANTO,indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno 

desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando a manutenção asfáltica da Rua Angico Branco, 58 - Santa Paula.  

 

Nº 90/2021 da Vereadora JOCE CANTO, indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno 

desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando a execução de Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento, na seguinte via, Rua Afonso Arinos, Vila 26 

de Outubro - Uvaranas.  

  

Nº 91/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento da 

rua Leonor Carvagnari Maciel, no trecho do número 386. 

 

Nº 92/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Vossa 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome PROVIDÊNCIAS URGENTE 

objetivando o asfaltamento na Rua Raimundo Correia no bairro de Oficinas. 

 

Nº 93/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o desentupimento 

de bueiros e bocas de lobo na rua Guatemala, entre as ruas Pernambuco e Ricardo Wagner, 

 

Nº 94/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o “patrolamento” e 

limpeza do trecho da rua Presidente Arthur Bernardes, localizada no bairro Neves. 
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Nº 95/2021 da Vereadora JOCE CANTO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão das Ruas Anito 

Manoel Gutoch e Rua Irmã Gáudia Kuschka - Parque Tarobá, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. Enquanto as 

obras não iniciem, seja realizado manutenção com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento. 

 

Nº 96/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção das 

ruas, patrolamento, do Jardim Atlanta - Região da Boa Vista. 

 

Nº 97/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o recapeamento 

asfáltico da Rua Nilton Sales Rosa, no Bairro de Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 98/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a realização de 

patrolamento, cascalhamento e manutenção nas ruas da Vila Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 99/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção das 

ruas e Galerias de Águas Pluviais, do Distrito do Guaragi. 

 

Nº 100/2021 do Vereador PAULO BALANSIN, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando fresado nas ruas 

João Moreira Garcez e Olavo Bilac, ambas localizadas no bairro Uvaranas. 

 

Nº 101/2021 do Vereador PAULO BALANSIN, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando fresado na rua 

Senador Afonso Camargo, no bairro Uvaranas. 
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Nº 102/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO,indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção das 

Galerias de Águas Pluviais, na Rua Benjamin Constant, próximo ao numeral 321 Centro . 

 

Nº 103/2021 do Vereador EDE PIMENTEL, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de lombada ou 

redutor de velocidade na rua Paz de Andrade,esquina com a rua Fernandes Vieira na Vila Hilgemberg , nesta cidade. 

 

Nº 104/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando de coibir e fazer 

sanar a contaminação por chorume, proveniente do Aterro Desativado do Botuquara, em córrego localizado no 

Acampamento Emiliano Zapata, afluente do Rio Cará Cará. 

 

Nº 105/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a OPERAÇÃO 

BAIRRO, na Vila Leila Maria. 

 

Nº 106/2021 do Vereador EDE PIMENTEL, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de lombada ou 

redutor de velocidade na rua Siqueira Campos ,esquina com a rua Paulo Setúbal na Vila São Vicente, bairro de Uvaranas, 

nesta cidade. 

 

Nº 107/2021 do Vereador PAULO BALANSIN, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências a manutenção da Rua Rosa 

Furiatti, na Colonia Dona Luiza. 

 

Nº 108/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a revitalização e 
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melhorias na gruta e quadra de esportes localizada entre as ruas Simão Perez e rua Babilônia, Vila Santa Mônica, no 

bairro Jardim Carvalho, nesta cidade. 

 

Nº 109/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, um estudo técnico para construção de 

um campo de Futebol Society no Bairro,  Vila Nova. 

 

Nº 110/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, um estudo técnico para construção de 

um campo de Futebol Society no Bairro,  San Martin - Região de Uvaranas. 

 

Nº 111/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando melhorias de 

acessibilidade e adequações á Rua Teófilo Cunha, nas proximidades ao nº2 e também do Campo do Olinda F.C 

 

Nº 112/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, um estudo técnico para construção de 

um campo de Futebol Society no Bairro,  Recanto Verde - Região do Cará Cara. 

 

Nº 113/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, um estudo técnico para verificar a 

possibilidade da construção de um CEMEI na Vila Hilgemberg. 

 

Nº 114/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a poda de uma 

árvore localizada na Rua Esmeralda , 41 - Bairro Neves. 

 

Nº 115/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, solicitando aos mesmos a realização de 
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estudos e elaboração de um Projeto para a viabilização de recurso financeiro para pavimentação asfáltica da  Rua Alberto 

João Klass, sendo as Ruas transversais:  Pedro Secundino Pelissari e Nestor Alves de Campos, no bairro de Uvaranas. 

 

Nº 116/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, um estudo técnico para verificar a 

possibilidade de asfaltar um trecho da rua Antonio Carlos - Região da Nova Russia. 

 

Nº 117/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e 

Cascalhamento na Rua Bandeirantes, atrás do Cras da vila Isabel , transversal com a Rua Cristiano Justus. 

 

Nº 118/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando uma 

lombada no trecho da rua José Carlos Rodrigues próximo à esquina da rua João Ribeiro, no bairro de Uvaranas. 

 

Nº 119/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando melhorias de 

acessibilidade e adequações á Rua João Moreira Garcês, proximidades do nº 64 - Vila Coronel Cláudio. 

 

Nº 120/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o 

“patrolamento” e limpeza do trecho da rua Marcílio Luiz Mezzomo, localizada na vila Leila Maria. 

 

Nº 121/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando melhorias de 

acessibilidade e adequações á Rua Senador Afonso Camargo, proximidades do nº 29 - Vila Coronel Cláudio. 

 

Nº 124/2021 do Vereador FELIPE PASSOS, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências para solicitar o pedido parada rápida 15 

minutos na rua Ten. Hinon Silva, nº 25 em frente ao Pop Shopping. 

 

Nº 125/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando intensificar o 

patrulhamento da quadra de esportes localizada na rua Pedro Secundino Pelissari, entre as ruas Alberto João Klas e 

Candido Borsato, na Vila Jardim Paraíso, bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 126/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando providências para realizar o 

patrolamento, cascalhamento ou asfaltamento da Rua Tadeu Filipowski entre as ruas Bachir Steiman Fayad e a Rua Enio 

Doná. 

 

Nº 127/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar o 

patrolamento, cascalhamento e manutenção da Rua Horácio Droppa entre as ruas Enfermeiro Paulino, e a Rua Ver. 

Abraão Maia  

 

Nº 128/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar o 

patrolamento, cascalhamento e manilhamento na Rua Horácio Droppa, entre a Rua Afonso Camargo e a Rua Teófilo 

Cunha. 

 

Nº 129/2021 do Vereador PAULO BALANSIN, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção do 

esgoto na rua Padre Oswaldo Gomes, bairro Chapada, em frente a residência n° 461, visto que encontra-se entupido há 

3 anos. 

 

Nº 130/2021 do Vereador FELIPE PASSOS, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 
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determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando solicitar a notificação do 

proprietário  do  terreno, que encontram-se em estado de abandono na Rua Nestor Vítor, 514 - Ronda. 

 

Nº 131/2021 do Vereador FELIPE PASSOS, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando solicitar um estudo para 

asfaltamento da Rua Frei Leandro do Sacramento, esquina com Cruzeiro do Oeste. 

 

INDICAÇÕES APROVADAS – 48 

VEREADOR EDE PIMENTEL – 2 

VEREADOR DR. ERICK – 1 

VEREADOR FELIPE PASSOS – 3 

VEREADOR GERALDO STOCCO – 6 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO – 8 

VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA – 1 

VEREADORA JOCE CANTO – 4 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO – 3 

VEREADOR LEANDRO BIANCO – 5 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO – 6 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA – 4 

VEREADOR PAULO BALANSIN – 4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 19 de fevereiro de 2.021 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                   Ver. DR. ERICK 

Presidente                                                 1º Secretário 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Declina ao uso da palavra. 
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VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): A Vereadora traz a pauta a questão de desvios de verbas da 

Prolar, afirmando que existiu desvio e não houve resposta por parte da Prefeitura ou do então Diretor. Pede que 

haja justificativa por parte destes, e afirma que até o momento não houve a devolutiva do valor desviado aos 

mutuários. Questiona pedindo explicações e pedindo que sejam devolvidos os valores. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtRe

uniao=22/02/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 

 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 

LEGISLATURA) 

          Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal de 

Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, 

secretariado pelo Vereador Erick Camargo - Dr. Eric - Primeiro Secretário e Ezequiel Marcos F. Bueno - Pastor 

Ezequiel - Terceiro Secretário, fazendo parte da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José 

Carlos S. Raad - Dr. Zeca - Terceiro Secretário, registrando-se a ausência do Vereador Walter José de Souza - 

Valtão, por motivo de saúde, em face de requerimento aprovado na sessão anteriormente realizada, presentes os 

Vereadores Adriana Jamier - Missionária Adriana, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Edelmar Pimentel - Ede 

Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Jocemeuri Corá Canto - Joce 

Canto, Josiane Kieras - Josi do Coletivo, Julio F. Schimanski Küller - Julio Küller, Leandro Bianco, Leonilton 

A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Abertos os Trabalhos, o Senhor Presidente colocou em 

discussão e votação, tendo sido aprovada sem restrições a Ata da sessão anteriormente realizada. Ag agradeceu 

ao Vereador Julio Küller por haver presenteado aos demais pares com o Livro intitulado A Maior Esperança, de 

autoria de Luiz Gonçalves e Diogo Cavalcanti. Em seguida o Vereador Primeiro Secretário, Dr. Erick procedeu 

a leitura do Expediente que constava da Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO PODER EXECUTIVO 

- Of. nº 53/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1630/20, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. 

nº 54/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1711/20, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 

55/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 533/20, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Júnior. Of. nº 

71/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 515/20, de autoria do Vereador Mingo Menezes. Of. nº 72/21-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 502/20, de autoria do Vereador Mingo Menezes. Of. nº 73/21-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo  nº  569/20,  de  autoria  do  Vereador  Felipe  Passos.  Of. nº 74/21- GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 584/20, de autoria do Vereador Vinícius Camargo. Of. nº 75/21-GP, em 

atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 557/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 56/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 2081/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 58/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 2064/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 59/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 991/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 60/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1430/20, de autoria do Vereador Florenal Silva. Of. nº 66/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1893/20, de 

autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 67/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1172/20, de autoria 

do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 61/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1895/20, de autoria do 

Vereador Divo. Of. nº 62/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1925/20, de autoria do Vereador Maurício Silva. 

Of. nº 64/21-GP, em atendimento a Indicação nº 2107/20, de autoria da Vereadora Professora Rose. Of. nº 76/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 2114/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. DO VEREADOR FILIPE 

CHOCIAI - Projeto de Lei nº 13/21, reconhece os serviços educacionais, através da oferta de aulas presenciais 

em escolas públicas e privadas, como atividades essenciais para a população de Ponta Grossa. DO VEREADOR 

GERALDO STOCCO E OUTROS - Projeto de Resolução nº 01/21, acrescenta e modifica dispositivos do 

Regimento Interno e Cria a Comissão Permanente de Participação Popular. DA VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO - Moção de Aplauso nº 20/21, dirigida ao Bispo Diocesano Sérgio Arthur Braschi, extensiva as 

demais lideranças locais das denominações que integram o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil - 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=22/02/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=22/02/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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CONIC (Aliança de Batistas do Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Presbiteriana Unida e Igreja Sirian Ortodoxa de 

Antioquia),  pela realização neste ano de 2021 da V Campanha da Fraternidade Ecumênica, que tem como tema: 

“Fraternidade e diálogo: compromisso de amor” e por lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma 

unidade”. (Ef 2,14a). DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção de Apelo nº 21/21, aos Excelentíssimos 

Deputados Federais Paranaenses, Sargento Fahur (PSD); Felipe Francischini (PSL); Gleisi Lula (PT); Luizão 

Goulart (PRB); Reinhold Stephanes Junior (PSD); Evandro Roman (PSD); Leandre (PV); Paulo Martins (PSC); 

Gustavo Fruet (PDT); Giacobo (PR); Hermes Frangão Parcianello (MDB); Christiane Yared (PR); Diego Garcia 

(Pode); Luciano Ducci (PSB); Aliel Machado (PSB); Sergio Souza (MDB); Pedro Lupion (DEM); Luisa 

Canziani (PTB); Boca Aberta (Pros); Ricardo Barros (PP); Zeca Dirceu (PT); Rubens Bueno (PPS); Schiavinato 

(PP); Filipe Barros (PSL); Luiz Nishimori (PR); Toninho Wandscheer (Pros); Vermelho (PSD); Enio Verri (PT); 

Aroldo Martins (PRB); Aline Sleutjes (PSL), para que unam esforços buscando a imediata prorrogação do 

Auxílio Emergencial do Governo Federal. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Apelo nº 22/21, 

dirigida ao Excelentíssimo Coordenador Regional em Ponta Grossa do Grupo de Atuação Especializada em 

Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo - GAEMA do Ministério Público do Paraná, para que determine estudos 

e demais providências no sentido de coibir a contaminação por chorume proveniente do Aterro Desativado do 

Botuquara em córrego localizado no Acampamento Emiliano Zapata, afluente do Rio Cará Cará. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 23/21, ao médico Dr. Chrystovon Gewehr Babo, que trabalha 

com amor, dedicando sua vida aos que mais precisam. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de 

Apelo nº 24/21, à Gerente Executiva do INSS em Ponta Grossa, Sra. Nilzete Aparecida de Paula Pechnicki, para 

que Sua Senhoria, empregue esforços no sentido de agilizar a análise dos processos de aposentadoria, benefícios 

de prestação continuada (BPC) e, em especial, a concessão de auxílio-doença dos beneficiários do Instituto. DO 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 25/21, dirigida à Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, solicitar aos departamentos competentes do 

Poder Executivo, seja realizado estudos técnicos para viabilizar a sessão de espaço público, e construção de local 

apropriado para abrigar os profissionais artesões da cidade de Ponta Grossa preferencialmente na Av.  Don 

Geraldo Pellanda, entre a Estação Saudade e a concha acústica. Moção de Apelo nº 26/21, dirigida ao 

Excelentíssimo Senhor Governador, para que determine o imediato cumprimento da decisão judicial que implica 

no afastamento do Diretor Jurídico da COHAPAR - Companhia de Habitação do Paraná, Sr. Dino Athos Schrutt, 

exarada pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz da 1ª. Vara Criminal de Ponta Grossa, a partir de investigação denominada 

Operação Dômus realizada pelo Núcleo de Ponta Grossa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná, que busca esclarecer possível desvio de verbas públicas 

da Companhia, que originalmente foram depositadas pelos mutuários do Programa Minha Casa Minha Vida. DO 

VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Apelo nº 27/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto ao Poder Executivo Estadual, no sentido de que seja 

esclarecida a demora do término da reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família Madre Josefa na Vila 

Princesa. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 28/21, a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, solicitando O RETORNO DAS 

OBRAS da UNIDADE DE SAÚDE ABRAHÃO FEDERMANN, localizado no Endereço: Rua: Quinze de 

setembro - Vila Ana Rita, Ponta Grossa - PR, 84020-050. Moção de Apelo nº 29/21, a Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, solicitação para PRIORIZAR OS 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A 

COVID-19. DA VEREADORA JOCE CANTO - Requerimento nº 15/21, solicitando para que seja inserido em 

Ata NOTA DE PESAR pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos Sebastião. DA VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO - Requerimento nº 21/21, solicitando para que seja constado em ata a inserção de voto de pesar pelo 

falecimento da Professora Marli de Fátima Machado, ocorrido no dia 18 de fevereiro de 2.021, em decorrência 

da complicação da Covid-19. Finda a leitura do Expediente, deu-se início à COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR GERALDO STOCCO: Para tecer comentários sobre Moção que apresentou 

junto com os Vereadores Ede Pimentel e Izaias Salustiano, contemplando trabalhadores e trabalhadoras que 

atuam no ramo de casa noturna, em nossa cidade, relatando famílias que passaram dificuldades ano passado, não 
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sendo diferente esse ano, onde seu mandato se posicionou muito com respeito a pandemia e transparência com 

relação aos gastos que seu governo estava fazendo frente, onde tentou auxiliar na questão de aluguel e linha de 

créditos para os empresários, não sendo da maneira como tinha combinado com secretários da gestão passada. 

Cedeu aparte ao Vereador Ede Pimentel, o qual agradeceu a presença de representantes de casas e bares noturnos, 

os quais vem buscar providências para com seus anseios, citando que não tiveram nenhum auxílio com relação 

a pagamentos de aluguéis e de seus funcionários, vindo por solicitação dos mesmos, clamar ao Executivo para 

que olhe melhor por essa classe que não está sendo assistida, estando sendo tratada com pouco caso, como se 

não gerasse rendas, empregos, ou não precisassem comer. Gostaria de agendar reunião com a prefeita e os 

mesmos. Também gostaria que o toque de recolher acompanhasse o do governo estadual, iniciando à meia noite, 

o que já ajudaria um pouco. Irá elaborar assim moção de apelo, com o objetivo do toque de recolher seguir o do 

Estado. Seguindo, Geraldo Stocco relatou sua visita à escolas, com relação à questão da volta às aulas, 

acreditando que devem ser ponderados, entendendo que cada caso deveria ser estudado individualmente, 

indagando se é melhor deixar as crianças freqüentarem as ruas ou irem à escola, não podendo ser extremistas, 

acreditando que somente na base da conversa chegarão a um resultado positivo e não "jogar para a torcida". 

VEREADORA JOCE CANTO: Para lembrar e relatar que a mais de vinte e três anos o governo vendeu modelo 

de pedágio que prometia muitas mudanças das quais não foram vistas nas obras então realizadas, vindo atender 

somente as empresas concessionárias, hoje estando sendo defendido pelo Governador Ratinho Júnior a um custo 

de sessenta milhões, muito parecido com o de vinte e três anos atrás que já resultou em prisões, dizendo ser um 

modelo de outorga, sem garantias e com promessas que o valor arrecadado será revertido em obras para o Estado, 

ou seja, revertendo os valores aos cofres públicos. Assim, junto com Deputada Mabel Canto e alguns deputados, 

defendem o menor preço. Citou que hoje vem sendo executada obra na da Avenida Souza Naves, resultado de 

acordo de leniência é fruto de roubo do dinheiro do povo, do usuário, não sendo de infra estrutura. Finalizando, 

convidou a todos, em nome da Deputada Mabel Canto para participarem da audiência pública junto à Frente 

Parlamentar do Pedágio, na ACIPG dia cinco de março às nove e quinze da manhã. VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO: Comentou sobre sua presença no Hospital Regional pela manhã, acompanhando o Deputado 

Federal Aliel Machado na entrega das obras de ampliação de mais uma ala que já está sendo utilizada pela 

comunidade de Ponta Grossa e região, recebendo leitos de UTIS para atender pacientes de COVID-19 e leitos 

de enfermaria, onde foi alterada a destinação que inicialmente seria para abrigar maternidade, ressaltando a união 

de forças em prol do Município, independentemente de siglas partidárias. Em aparte, o Vereador Paulo Balansin 

somou-se ao pronunciamento, referendando emenda parlamentar do Vereador Aliel Machado no valor de 

aproximadamente quatro milhões de reais, parabenizando ao mesmo, dizendo ser obra que não irá se apagar da 

história de Ponta Grossa, recordando ainda o empenho do então Deputado Jocelito Canto, bem como dos 

deputados Sandro Alex e Hussein Bacckri para com o referido hospital. Seguindo, Izaias discorreu sobre moção 

de apelo nº 25/21, de sua lavra com vistas a atender os artesãos e famílias, os quais são todos cadastrados e tem 

feito trabalho que eleva o nome da cidade de Ponta Grossa, ajudando a fomentar o turismo no Município e que 

hoje estão utilizando o espaço público, porém com participação precária. Assim, reivindica aos mesmos através 

da referida moção, melhores condições dignas para que possam exercer suas atividades, com infra estrutura 

adequada. Relatou haver sido recebido junto com Ede Pimentel, na sexta-feira pelo Secretário José Loureiro, 

onde foram buscar esclarecimentos a respeito dos procedimentos na liberação de ações viárias no Distrito 

Industrial da Cidade de Ponta Grossa, deixando de público seu agradecimento à Secretaria de Indústria e 

Comércio, dizendo que nesta semana ainda estarão fazendo visitas in loco para conversar com os empresários. 

VEREADOR JULIO KÜLLER: Para comentar sobre projeto protocolado na Casa, amplamente debatido nas 

redes sociais e rodas de conversas, dispondo sobre a possibilidade de proibição de circulação de veículos com 

escapamentos barulhentos na cidade, referendando muita reclamação da sociedade com relação a isso, não tendo 

nada contra as pessoas que se utilizam de motos para realizarem seu trabalho diuturnamente, onde tem profundo 

respeito, porém destacou a necessidade da referida matéria que proíbe através de multas as empresas de 

contratarem entregadoras com suas motos com escapamentos adulterados, lembrando que o CONTRAN já 

proíbe esses assessórios, assim, deseja que o Município também participe dessa fiscalização. Rebateu o 

recebimento de mensagens ameaçadoras na sua rede social, onde estará encaminhando para as providências de 

seu advogado, não obstante muitas mensagens recebidas, dando aval para que tal projeto siga em frente, 
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destacando que não tem nada contra ninguém, querendo que se siga normativa do CONTRAN com possibilidade 

do Município também poder legislar em cima disso. Hoje traz mais um projeto, nº 15/21 que dispõe sobre a 

proibição de venda de escapamentos de veículos automotores que não estejam de acordo com resoluções do 

órgão de trânsito, principalmente quanto a emissão de ruídos. Assim, ressaltou estar pronto o projeto, com 

possibilidade de receber emendas necessárias e em condições de receber os profissionais que utilizam suas motos 

para o trabalho, a fim de apresentar suas reclamações, não tendo problema nenhum em ouvi-los. O Senhor 

Presidente comunicou às Lideranças Partidárias para que possam votar na próxima quarta-feira a composição da 

Comissão do Plano Diretor, e ainda para escolher os demais membros e suplentes da Corregedoria. Também 

solicitou a todos os vereadores e assessores que cumpram com o regramento quanto a utilização dos crachás nas 

dependências desta Casa de Leis. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para reiterar seu compromisso 

acima de tudo, na condição de vereador exercendo seu terceiro mandato, em defesa da família, da vida e da 

segurança pública, respeitando a todos. Frisou que não concordar com o posicionamento de um colega não 

significa que o mesmo deva ser desrespeitado. Agradeceu aos vereadores pela rejeição do Parecer da CLJR 

manifestando-se contrariamente a admissibilidade do Projeto de Lei nº 384/19, de sua autoria, o qual, dispõe 

sobre a criação de programa de fortalecimento da Polícia Civil e Militar no Município de Ponta Grossa, na sessão 

realizada no dia quinze último, possibilitando que a matéria retorne à este Plenário para ser debatido. Parabenizou 

ao Vereador Izaias Salustiano, quando comentou a respeito da união de forças dos Senhores Vereadores, 

solicitando aos mesmos que conversem com seus deputados correligionários, lembrando haver elaborado ofício 

no dia 21 de janeiro, ao Governador do Estado do Paraná, solicitando a instalação da sede da Escola de Sargento 

das Armas - ESA na cidade de Ponta Grossa, vendo estar bem avançadas as conversações. Comunicou que hoje 

se conseguir, ao sair da sessão, estará conversando com a Senhora Prefeita Municipal, para ver como está o 

andamento dessa escola. Tem certeza que com a força dos deputados a cidade irá contar com mais essa escola. 

Vê ainda a situação da vacina, manifestando sua preocupação com as pessoas que estão na linha de frente, 

entendendo que devam também ser contemplados nessa categoria os professores, policiais militares, destacando 

que esses fazem revistas nas pessoas, assim também profissionais que atuam em cemitérios, garis, enfim. Assim, 

estará elaborando moções de apelo, para que isso aconteça. Ressaltou a necessidade da abertura de unidades de 

saúde que estão sendo reformadas o quanto antes para que possam atender a população. Agradeceu a toda equipe 

da Câmara e vereadores pelo respeito com que tem sido atendido. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Iniciou 

expressando sua alegria em estar utilizando da Tribuna pela primeira vez como vereador. Primeiro assunto, 

informando que na quinta-feira seu mandato protocolou o projeto de Lei nº 13/21 que trata sobre a educação 

como atividade essencial. Relatou que na última sessão tiveram brevemente esse debate através de moção 

apresentada pela Vereadora Josi do Coletivo e agora o intuito do projeto é dar segurança jurídica ao Poder 

Executivo, sobre essa questão, com discussão franca, sem demagogias, para apreciar e votar esse projeto que 

considera de extrema importância à população. Segundo tópico, para somar ao Vereador Pastor Ezequiel quanto 

à Escola de Sargento - ESA, dizendo que esteve em contato com pessoas da Prefeitura Municipal, ao que lhe 

parece, essa semana o Comandante do Exército virá à Ponta Grossa para participar de reunião nesse sentido e 

pelo que lhe informaram serão convidados os membros desta Casa para que acompanhem esse processo, citando 

ainda que a cidade está trabalhando com a bancada federal, através do Líder do Ricardo Barros, a nível federal 

e Líder de Governo de Ratinho Júnior a nível estadual, somando ao que o Pastor disse. Ainda, para reforçar a 

moção citada pelo Vereador Ezequiel, gostaria de dirigir essa manifestação ao Presidente da República, Ministro 

da Defesa e Comandante Geral do Exército. Destacou, informando que protocolou moção de repúdio à atitude 

do Núcleo da UFPR que deveria ter realizado na data de ontem a prova do concurso para a Polícia Civil, onde 

ocorreu decisão arbitrária, unilateral, sem ter tido informado a tempo, sem haver suficiente comunicação pública, 

prejudicando diversas pessoas que se inscreveram. Finalizou destacando os eventos que aconteceram na manhã 

de hoje, primeiramente reforçando as palavras que foram ditas, parabenizando Aliel Machado, em face da 

inauguração da nova ala do Hospital Regional que somou investimentos da ordem de quatro milhões de reais de 

emendas parlamentares. Ressaltou a união de forças que trazem recursos para a cidade, deixando-a privilegiada 

nesse sentido. Parabenizou ao Governo do Estado, pelo investimento que começou a partir de hoje: o início do 

processo para a construção de condomínio para idosos no Parque dos Sabiás, próximo ao Recanto Verde, com 

investimento da ordem de quatro milhões e meio de reais, agradecendo o trabalho do líder do Governo Ratinho 
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Júnior na Assembléia Legislativa, Deputado Hussein Backri que trabalha também em prol da cidade, destacando 

a pessoa do governador do Paraná que olha com bons olhos para a cidade de Ponta Grossa. Finda a Comunicação 

Parlamentar, o Senhor Presidente anunciou a ORDEM DO DIA - EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO 

DE LEI Nº 125/18 (Vereador Rogério Mioduski), promove alterações na Lei nº 11.858, de 10 de julho de 2014: 

RETIRADO PARA VISTAS, por três dias, a pedido do Vereador Leandro Bianco. PROJETO DE LEI Nº 216/18 

(Vereador Florenal Silva), dispõe sobre a preferência das Empresas da Construção Civil e Prestadoras de 

Serviços no Município de Ponta Grossa em contratarem e manterem empregados prioritariamente trabalhadores 

domiciliados no município e dá outras providências: Foi colocado em discussão e votação, tendo sido 

APROVADO o Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, manifestando-se contrariamente à 

sua aprovação, com votos favoráveis dos Vereadores Dr. Erick, Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe Chociai, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Pastor Ezequiel Bueno 

e Paulo Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores Divo, Jairton da Farmácia, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Missionária Adriana. Fica registrada a justificativa de ausência da votação do Vereador Walter 

José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 46/19 (Poder Executivo), altera a Lei nº 9.019, de 17/08/2007: 

RETIRADO PARA VISTAS, por quatro dias, a pedido do Vereador Geraldo Stocco. O Senhor Presidente 

repassou aos demais pares e população princesina, convite e convocando os membros do Poder Executivo e do 

Poder Legislativo, a participarem, no próximo dia 26 de fevereiro de 2.021 às quatorze horas no Plenário desta 

Casa, de audiência pública, oportunidade em que será demonstrado por ambos os poderes o cumprimento das 

metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2.020, apresentação sintética da prestação de contas do exercício 

móvel, discussão e esclarecimentos de assuntos de interesse da comunidade e prestar esclarecimentos necessários 

à comunidade em geral. Em questão de ordem, o Vereador Felipe Passos registrou que seu voto é contrário ao 

Parecer da CFOF, manifestando-se contrariamente ao Projeto de Lei nº 216/18. PROJETO DE LEI Nº 148/20 

(Vereador Vinícius Camargo), promove alteração na Lei nº 12.428, de 28/12/2015, conforme especifica: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 

Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e 

Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Walter José de Souza - Valtão. 

PROJETO DE LEI Nº 186/20 (Vereador Felipe Passos), altera a Lei nº 13.418/19, conforme especifica: 

APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor 

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Walter José de Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 16, 17/21, dos Vereadores Ede Pimentel, Geraldo Stocco e Izaias 

Salustiano; 18/21, do Vereador Dr. Erick; 19/21, do Vereador Divo e Indicações nºs 83, 85, 86, 98, 108, 125/21, 

do Vereador Léo Farmacêutico; 84/21, do Vereador Dr. Erick; 87, 97, 104/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 

88, 89, 90, 95/21, da Vereadora Joce Canto; 91, 92, 93, 94, 118, 120/21, do Vereador Geraldo Stocco; 96, 99, 

102, 109, 110, 112, 113, 116/21, do Vereador Izaias Salustiano; 100, 101, 107, 129/21, do Vereador Paulo 

Balansin; 103, 106/21, do Vereador Ede Pimentel; 105/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 111, 115, 119, 

121/21, da Vereadora Missionaria Adriana; 114, 117, 126, 127, 128/21, do Vereador Leandro Bianco; 124, 130, 

131/21, do Vereador Felipe Passos. Concluída a votação da Ordem do Dia, manifestou-se no PEQUENO 

EXPEDIENTE a Vereadora Josi do Coletivo, para comentar a respeito do desvio de verbas da PROLAR, dizendo 

que antes mesmo de ter sido divulgada, a Vereadora Joce Canto havia trazido à tona essa questão. Citou que de 

fato ocorreu tal desvio, lembrando que a Prefeitura Municipal até então não se manifestou, assim também o 

próprio Dino Schirutt não procurou a mídia, não tendo se pronunciado por nenhum canal de comunicação. Nesse 

sentido deseja uma justificativa, citando que não houve a devolução desse desvio aos mutuários, trazendo à baila 

esse questionamento. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando outra para o dia vinte e quatro do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando 

que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Secretário, 
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supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais 

vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um. 

 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 23 de janeiro de 2.021. 

 

Gustavo de Paula 

Estagiário do Setor Legislativo 


