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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 24/02/2021 

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 EDE PIMENTEL (PSB): Declina do uso da comunicação parlamentar. 

 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declina do uso da comunicação parlamentar. 

 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declina do uso da comunicação parlamentar. 

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): O Vereador inicia relembrando que será votada a composição 

da Corregedoria e do Plano Diretor na data, e que este é um tema muito importante, pois devido a pandemia e 

outros fatores não houve votação no ano passado, pois necessita de audiências públicas e ampla discussão, pois 

é um tema que norteará o crescimento do município, e pede que pautas como Meio Ambiente necessitam fazer 

parte da deliberação. Também coloca que é necessária atenção ao trânsito, incluindo os pedestres e ciclistas, 

este último no sentido mais amplo, incluindo aqueles que utilizam a bicicleta como meio de transporte diário 

e lazer. O Vereador relembra que o Governo Federal aprovou o Plano de Ciclomobilidade das Cidades, onde 

até o ano de 2022, cada município deve apresentar o planos de adaptação para este meio de transporte. Em 

seguida, o vereador adentra a pauta de saúde no município, solicitando que o Poder Executivo inicie as 

operações do UPA Sant’Ana o mais depressa possível, para atender com melhores condições os moradores da 
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cidade e alocar os profissionais da saúde. Lembra que a UPA Santa Paula está superlotada, com uma situação 

difícil, porém ressalva que é entendível pois o governo municipal ainda está em seus primeiros dias após a 

transição. Levanta o questionamento sobre o local onde está localizada a UPA, dizendo que há muitos 

posicionamentos favoráveis e contrários, com alegações que está próximo ao Pronto Socorro Municipal, e 

poderia estar em um bairro mais necessitado. Ressalta que o prédio necessita ser aberto para atender a 

população, pois o município passa por uma fase de altas nos casos de Covid-19, e que não se pode tomar 

medidas extremas. Coloca que não é necessária inauguração, podendo abrir “da noite para o dia”, para evitar 

maior demora. Concede um aparte a Vereadora Joce Canto (PSC) 

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): a Vereadora relembra que já houve promessa de inauguração da 

referida UPA em diferentes momentos, iniciando no período eleitoral, e até o presente momento não fora 

realizado. Ressalta o momento que passamos, com crescimento do número de casos, e que por isso necessitam 

de mais esta alternativa a saúde da população municipal. Concorda com seu colega Vereador Geraldo Stocco 

quando argumenta que não é necessária inauguração. Ressalta que as crianças são as principais transmissoras 

de Covid-19, mas que não serão as únicas atendidas. 

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Acredita que esta abertura é o desejo dos seus pares, desde que 

esta nova UPA seja efetiva, e auxilie a desafogar a UPA Santa Paula, dando melhores condições para os 

trabalhadores da referida unidade. 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Traz a pauta a Campanha da Fraternidade de 2021. Ressalta 

que historicamente esta campanha visa conduzir o povo católico a refletir sobre algum problema concreto do 

povo brasileiro, porém que neste ano destaca-se o seu caráter ecumênico, trazendo mais entidades cristãs junto 

à causa. Explica que a Campanha deste ano tem o tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e com 

o Lema “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade”. Ressalta que a Campanha Ecumênica das 

Igrejas Cristãs de 2021 busca trazer diálogo e reflexão com pessoas de boa vontade, destacando alguns pontos 

do texto base que visam trazer diálogo ao invés do ódio, que marca a conjuntura nacional. Coloca que o texto 

busca indicar como superar as polarizações e violência, por meio do diálogo e testemunhando a unidade na 

diversidade. Dá destaque ao diálogo e a denúncia de casos de ódio em nome de Jesus Cristo. Cita ações que o 

texto base propõe. Também cita trechos que merecem atenção da sociedade, principalmente no presente 

momento onde há propagação grande de ódio, preconceito e polarização de forma estratégica por alguns 

governos, onde a religião oprime e auxilia o governo a manutenção do controle das pessoas. Ressalta que o 

texto base mostra a violência sofrida pelas mulheres no Brasil, mostrando dados estatísticos, onde houve um 

aumento se comparados os períodos de 2008 a 2018. Também coloca que 68% das mulheres assassinadas em 

2018 no Brasil eram negras. A Vereadora apresenta trecho onde demonstra a violência contra a população 

LGBTQI+ resultante da criação de inimigos e violência estrutural, fundamentalismo religioso e perseguição a 

vulneráveis. Coloca que o texto finaliza afirmando que a violência nunca será a saída, e que o diálogo deve 

trazer a unidade de uma nova sociedade. A Vereadora coloca que seu mandato defende o Estado Laico, 

reconhecendo a liberdade religiosa, inclusive práticas que contribuam para a luta permanente para um mundo 

melhor. Também destaca que o texto trouxe Marielle Franco como uma grande vítima da perseguição 

polarizada. Relembra de casos de assassinatos a líderes indígenas também advindas desta polarização. 

 

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Inicia sua comunicação colocando que uma das promessas mais 

esperadas pelo povo de Ponta Grossa é a cidade possuir 100% de ruas asfaltadas. Coloca que esta é uma 

reivindicação de milhares de pessoas. Cita um morador que não possui asfalto em sua rua, mostrando imagens 

desta, colocando que esta está em péssimas condições e não possui manutenção a anos. Também mostra uma 

foto de uma ambulância do SAMU encalhada, devido a rua estar em condições precárias. Mostra mais uma 

imagem de uma via sem manutenção, reivindicada por moradores. Coloca que existem ruas onde os veículos 

de emergência não conseguem transitar e, consequentemente, atender a população de forma adequada, 
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chegando a ser um problema de saúde pública. Cita uma fala do Deputado Estadual Hussein Bakri, líder do 

governo na Assembleia Legislativa do Paraná, onde este alega que o mandato ainda está no início e, por isso, 

ainda não houve a entrega das vias asfaltadas, colocando que a oposição pode confiar que isto será feito, pois 

o Governador é um homem de palavra e sabe a responsabilidade que possui, e por isso fará os investimentos 

necessários no município de Ponta Grossa. A vereadora coloca que o líder do governo estadual na ALEP não 

responde os pedidos de informação sobre a origem de recursos para realizar o 100% de asfalto nas vias de 

Ponta Grossa. Coloca que estão sendo feitos pedidos desde 16 de dezembro, porém sem respostas do Governo 

do Estado, e que no dia 22 de fevereiro foi realizada novo requerimento de pedido de informações pela 

Deputada Mabel Canto. Alega também que, na mesma sessão, o “2º Suplente”, Deputado Hussein Bakri, que 

também é representante de Ponta Grossa na Assembleia Legislativa do Paraná, colocou que não há como 

responder o requerimento. A Vereadora coloca que esta fala viola o princípio da transparência e da boa-fé, 

desrespeitando o povo que parece ter sido enganado com a promessa de campanha. Também ressalta que o 

Deputado Hussein Bakri orientou sua bancada a rejeitar o pedido de informações da Deputada Estadual Mabel 

Canto, colocando que esta ação, além de ferir a população e os princípios, também releva a decadência de um 

Governo que defende a transparência mas nega informações. 

 

VEREADOR LEO FARMACÊUTICO (PV): Inicia agradecendo a Deus, ao seu partido, ao grupo Cristão e 

aos eleitores, colocando que é uma grande felicidade fazer parte da Câmara Municipal, e citando que irá 

trabalhar para formar uma sociedade mais próspera e inclusiva. Coloca que os vereadores são todos 

representantes de partes da população, afirmando que não se constrói nada com lamúrias e reclamações, 

devendo buscar entender as dificuldades e propor um caminho para solucioná-las. É necessário também 

reconhecer as coisas boas feitas, aplaudir os trabalhadores, pois estes não medem esforços para fazer o que 

necessário. Coloca que com esta visão está desde janeiro buscando entender o funcionamento da cidade, 

principalmente na área da saúde, e suas dificuldades. Coloca que a saúde pública brasileira é única e 

maravilhosa, atendendo diariamente milhões de brasileiros que não possuem condições de pagar, mas que 

também há falhas a serem resolvidas neste sistema. Também ressalta o trabalho realizado pelos profissionais 

do laboratório central do município, parabenizando-os. Coloca que não conhecia a capacidade e a tecnologia 

empregada no laboratório, e isto o deixou surpreso, pois realizam cerca de 5.000 exames por dia. Ressalta que 

a demora dos resultados destes exames, que é alvo de reclamações de unidades de saúde, não vem de falha do 

laboratório, e sim da falta de um aparelho que possa analisar estes exames PCR e HIV, que hoje necessitam 

ser enviados a Londrina para serem obtidos resultados, e isso ocorre por falta de uma bancada. Ressalta que 

fará uma Moção de Apelo para receber esta máquina, a fim de diminuir o tempo de demora para resultado dos 

exames, pois onde atualmente se faz a análise possui tecnologia ultrapassada. Também cita que protocolou 

moção de apelo a respeito do Oxigênio que está escasso no município, colocando que cidades de São Paulo 

possuem fábricas deste gás. Cita que há dificuldade de alocar pacientes por falta de local para enviar. Encerra 

colocando que se dispõe a auxiliar, e que estão batalhando junto à população, verificando o que pode ser 

melhorado. 

 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Inicia agradecendo a votação que obteve e a confiança depositada nele 

pela população. Reafirma o compromisso com seus eleitores, e coloca que um dos momentos emocionantes da 

campanha foi um dia onde o Vereador verificou que uma senhora estava entregando panfletos eleitorais de 

forma voluntária. Também agradece a todos que auxiliaram-no durante o período eleitoral, e também aos idosos 

que não puderam votar devido a pandemia mas que rezavam por ele. Cita que quando entrou na Câmara 

Municipal, deparou-se com uma estrutura organizada e moderna, agradecendo na pessoa do Presidente da Mesa 

Executiva, o Senhor Daniel Milla, pelo processo de modernização. Coloca que suas pautas prioritárias são 

saúde e meio ambiente, colocando que irá trabalhar em todas as pautas necessárias, mas que serão nestas áreas 

que dará prioridade. Quanto ao meio ambiente, ressalta que o tema vai muito além de água potável ou árvores, 

mas sim é uma questão de saúde pública, dando exemplo a Avenida Carlos Cavalcanti, que possui ciclovia, 

mas que no verão tem temperaturas muito elevadas, sem possuir arborização. Coloca que Ponta Grossa vem 

avançado, tornando-se um polo no Paraná, porém que ainda é necessário este planejamento de arborização, 
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citando exemplo de Curitiba como a capital mais arborizada do Brasil. Ressalta que por este motivo está 

formando a Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente, convidando os demais vereadores a juntarem-se nesta, 

buscando o desenvolvimento sustentável e a maior qualidade de vida. Em seguida, coloca que deve-se ter 

atenção para com os pequenos empresários que sofreram devido a pandemia, e que há muita burocracia no 

município para novos negócios, com muitas exigências inatingíveis e fiscalização em excesso. Cita o Projeto 

de Lei nº 10/2021, de sua autoria, que trata sobre pacientes em tratamento oncológico na Santa Casa de 

Misericórdia de Ponta Grossa, hospital de referência regional. O Projeto visa viabilizar trecho de vagas gratuitas 

cito a Santa Casa para pacientes que fazem este tratamento. Coloca que quanto a pandemia, o estado que 

estamos vivenciando é crítico e, por tanto, todos os esforços estão sendo indispensáveis para contê-la. Devido 

a isso, o vereador protocolou um pedido para que no processo de vacinação, os profissionais da saúde possuam 

prioridade, tanto na rede pública quanto particular, incluindo também os profissionais dentistas e enfermeiros. 

Coloca que entende o esforço municipal de retorno as aulas, mas que fica receoso, colocando que é necessário 

readaptar-se para adequar a rotina a realidade. Por fim, coloca que considera irrelevante discussões sobre 

ideologias e partidos políticos, pois estão na Câmara Municipal para discutir o bem estar da população, 

colocando que está aberto para discussões sadias e construtivas que visem melhorar a qualidade de vida a nível 

municipal. Também cita que que seu mandato será de amplo respeito a todos, independentemente das 

diversidades. Finaliza colocando que São Camilo de Lelis pregava que deve-se olhar os doentes como se olhasse 

a face do próprio Cristo, e que carrega isso em sua profissão, pedindo para que os seus colegas adaptem tal 

ensinamento ao sua rotina, olhando as pessoas humildes, que reivindicam e que sofrem, a face do próprio 

Cristo, e que com isso, irão diminuir os erros que podem ocorrer durante o exercício de seus mandatos.  

 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Inicia sua fala registrando que, a convite da Prefeita Municipal e 

devido ao Presidente Daniel Milla não poder fazer-se presente, foi realizada audiência no Gabinete da Prefeita, 

que contou com diversos líderes e a discussão deu-se de maneira produtiva, tendo o tema a possível instalação 

da nova sede da Escola de Sargentos das Armas (ESA) no município de Ponta Grossa, contando inclusive o 

General responsável pela escolha da cidade sede dentre as três finalistas. Colocou que no dia anterior o referido 

militar havia se reunido com o Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e que estas 

reuniões foram muito positivas e propositivas, pois haviam grandes lideranças reunidas, dentre Deputados 

Estaduais, Secretários de Estado, o Vice Governador Darci Piana, representantes da Justiça Federal e Estadual, 

e autoridades municipais. O Vereador coloca que estes demonstraram ao General a importância de Ponta 

Grossa neste projeto, colocando motivos para o porquê de trazer a ESA ao município. Alega que as autoridades 

gostaram visivelmente da oportunidade que é trazer a Escola para Ponta Grossa. Coloca que será muito benéfico 

a vinda da ESA para o município, pois este é privilegiado, possuindo bons quadros políticos, econômicos e 

empresariais e, portanto, é benéfico para todos os envolvidos. Agradece aos líderes de esferas estaduais e 

federais que intercedem por esta vinda, lembrando que o terreno onde será utilizado pertence ao EMBRAPA 

e, portanto, passará por tramitação a nível federal. Explica que igual processo ocorrerá nos demais municípios 

concorrentes, e posteriormente haverá resposta de qual será o município eleito. 

 

 

 

 Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 24/02/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 
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EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 285/2020: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a MASTER SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO LTDA., conforme especifica. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável 

VOTAÇÃO NOMINAL - REJEITADO - 12 FAVORÁVEIS - 6 CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

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

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 148/2020: 

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

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 18 FAVORÁVEIS - 0 CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

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

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 186/2020: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o programa "Ponta Grossa Solidária: Banco de Materiais Ortopédicos", 

no âmbito do Município de Ponta Grossa (NR). 

 

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 18 FAVORÁVEIS - 0 CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

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

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
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DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 72/2018: 

Revoga a Lei nº 10.564, de 12/05/2011. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

PEDIDO DE VISTAS - VEREADOR GERALDO STOCCO - VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 17 FAVORÁVEIS 

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

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

Projeto de Lei Ordinária nº 246/2020: 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Procuradora do Trabalho, DRA. PATRICIA BLANC GAIDEX. 

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

                         CECE    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

VOTAÇÃO NOMINAL - SUBSTUTIVO GERAL - APROVADO - 18 FAVORÁVEIS - 0 CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

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

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

Nº 20/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Bispo Diocesano Sérgio Arthur Braschi, extensiva as demais lideranças locais das denominações que 

integram o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil - 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). 

 

Nº 21/2021 da Vereadora JOCE CANTO, 

MOÇÃO DE APELO 
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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. 

 

Nº 22/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 23/2021 do Vereador DR. ERICK,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao médico Dr. Chrystovon Gewehr Babo, que trabalha com amor, dedicando sua vida aos que mais precisam. 

 

Nº 24/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 25/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO,  

MOÇÃO DE APELO 

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 .  
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Nº 26/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO, 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 27/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO, MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 28/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 29/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

MOÇÕES APROVADAS - 10 

VER. JOSI DO COLETIVO - 3 

VER. JOCE CANTO - 1 

VER. DR. ERICK - 1 

VER. LÉO FARMACÊUTICO - 1 

VER. IZAIAS SALUSTIANO - 1 
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VER. LEANDRO BIANCO - 1 

VER. PASTOR EZEQUIEL - 2 

 

 

INDICAÇÕES 

Nº 132/2021 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 poda de árvores 

em frente a Associação de Moradores do Parque Tarobá na Rua Alfredo Bochnia no Bairro Cará-cará, nesta cidade. 

 

Nº 133/2021 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 instalação de placas de sinalização na Rua Sílvia Machado de Souza, esquina com Rua Leopoldo Miques 

- Vila Estrela, atual ligação entre a Vila Estrela com o Bairro Ronda. 

 

Nº 134/2021 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 

estudo de viabilidade para implantação de playground (parquinho) e/ou quadra poliesportiva na Vila Porto Seguro, no 

bairro Colônia Dona Luíza, nesta cidade. 

 

Nº 135/2021 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 substituição de 

lâmpadas queimadas na Rua Laranjeiras, na Vila São Lucas - Bocaina, nesta cidade. 

 

Nº 136/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente, 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 da rua José de Oliveira Franco, 775, localizada na Chapada.  

 

Nº 137/2021 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 
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patrolamento na rua Gilmar Hilgemberg, n.º 618, quadra 107, lote 04, próximo a linha férrea, na Vila Jardim Paraíso 2, 

no bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 138/2021 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 de todas as ruas da Vila Jardim Centenário, do bairro Uvaranas, nesta 

cidade. 

 

Nº 139/2021 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 troca de ponto 

de ônibus na rua João Ribeiro, número 275, no bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 140/2021 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 notificação da 

empresa metalúrgica RCH para que tome providências quanto à limpeza do terreno. 

 

Nº 141/2021 do Vereador DR. ERICK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a 

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

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

velocidade na forma de lombada na Rua Acylino Pinto de Carvalho na altura do número 15.  

 

Nº 142/2021 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 da Rua 

Alfredo Pedro Ribas, quadra 21, lote 06 - 26 de Outubro - Uvaranas no plano de pavimentação de Ponta Grossa. 

Enquanto as obras não iniciem, seja realizada manutenção com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento. 

 

Nº 143/2021 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 melhorias na 

Avenida Ana Rita. 
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Nº 144/2021 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 instalação de placas de sinalização visíveis na Estrada Municipal Sebastião Bastos (antiga estrada 

municipal), a referida estrada está localizada na entrada dos Residenciais Costa Rica, Londres, Panamá, Lagoa Dourada, 

e demais. 

 

Nº 145/2021 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 manutenção com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento na Rua Benjamin Franklin esquina com 

Olavo Billac - Cel. Claudio. 

 

INDICAÇÕES APROVADAS - 14 

VER. EDE PIMENTEL - 1 

VER. JOCE CANTO - 4 

VER. LÉO FARMACÊUTICO - 4 

VER. JOSI DO COLETIVO - 1 

VER. GERALDO STOCCO - 1 

VER. LEANDRO BIANCO - 2 

VER. DR. ERICK - 1 

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

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 23 de fevereiro de 2.021 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                Ver. DR. ERICK 

Presidente                                              1º Secretário 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): A Vereadora faz um apelo, devido a calamidade da saúde 

pública ao qual o município se encontra, pedindo que sejam propostas medidas de segurança, pois está muito 

livre mesmo com todos os leitos do Hospital Regional ocupados, e que estes continuarão assim por mais uma ou 

duas semanas se não houverem alterações na forma como está sendo conduzida a situação, alegando que a 

prefeitura está calada diante de toda a situação.  
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VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Agradece as assinaturas para a Frente Parlamentar Ambientalista, 
lembrando que esta pauta engloba o bem estar, a saúde e a dignidade. Ressalta que haverão discussões polêmicas 

sobre o assunto no futuro, possuindo projetos sobre a assunto, e pede também o apoio dos pares para que haja 

apoio para que possam interceder junto ao Poder Executivo para que se coloque em prática estes projetos. Lembra 

que há questões sérias de problemas sanitários no distrito de Itaiacoca, com nascentes sendo poluídas por dejetos 

advindos de suinocultura, poluindo as fontes de água. Coloca também que há problemas com distribuição de 

água potável em algumas regiões rurais do município, pois as fontes de água destas regiões secaram. Lembra 

que deve ser feito desenvolvimento sustentável, não apenas exploração dos recursos naturais, tendo consciência 

nesta pauta. Coloca por fim, que preocupa-se com a arborização municipal, onde pessoas tem cultura de serem 

contrárias a preservação, principalmente de Araucárias, alegando que no município há muitas pessoas contra a 

arborização, inclusive por vezes o Poder Público agindo desta forma. Coloca que tem confiança na Secretaria de 

Meio Ambiente que os projetos serão bem desenvolvidos no município. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   

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

&dtReuniao=24/02/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 

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

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

LEGISLATURA) 

 

          Aos vinte e quatro 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 - Segundo 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. Em seguida o 

Vereador Primeiro Secretário, Dr. Erick procedeu a leitura do Expediente que constava da Mesa dos Trabalhos, 

constando do seguinte: DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 14/21, promove 

alteração na Lei nº 9.019, de 03/10/2007, conforme especifica. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de 

Lei nº 15/21, proíbe a venda de escapamentos de veículos automotores no Município, e dá outras providências. 

DOS VEREADORES JOSI DO COLETIVO, DR. ERICK, EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO, IZAIAS 

SALUSTIANO, JOCE CANTO E JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 16/21, proíbe o manuseio, a utilização, 

a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de 

efeito sonoro ruidoso no Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. DO VEREADOR DANIEL 

MILLA FRACCARO - Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 314/20, acrescenta nova redação ao Inciso IX do 

Art. 23, conforme especifica. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Repúdio nº30/21, ao Núcleo de 

Concursos da Universidade Federal do Paraná, em razão do inesperado cancelamento da realização do concurso 

para a Polícia Civil do Estado do Paraná. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apelo nº 31/21, 

dirigida à Secretária de Educação de Ponta Grossa, senhora Simone do Rocio Pereira Neves, solicitando as 

seguintes medidas para uma maior segurança das professoras(es) e funcionárias(os) da rede municipal de ensino, 

observadas após visita em algumas unidades de ensino hoje, 22/02/2021: Fornecimento de máscaras para todas 

as professoras(es) e funcionárias(os) das escolas municipais, com quantidade suficiente para realização das 

trocas recomendadas pelos órgãos de saúde; Fornecimento de máscara do modelo Face Shield para 

professoras(es) e funcionárias(os) das escolas municipais; Inclusão das professoras(es) e funcionárias(os) das 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=24/02/2021&tpReuniao=1&dsVerbete
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=24/02/2021&tpReuniao=1&dsVerbete
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escolas municipais no grupo prioritário de vacinação; Aumentar pontos e quantidade de álcool em gel dentro da 
escola;   Fornecimento de luvas e aventais para professoras(es) e funcionárias(os). DO VEREADOR EDE 

PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 32/21, dirigida ao Time de Futebol Amador de Ponta Grossa Blue Star , nas 

pessoas de seu Presidente João Aramis de Paula e seu Vice Presidente Sr Odenir Dias de Assunção, extensivo a 

todo o Corpo Funcional ao longo de sua existência, pelos seus 55 anos de sua fundação. DA VEREADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Aplauso nº 33/21, dirigida à Reverenda INÊS BORGES CADERNAL, 

pelos 23 anos de ministério pastoral na Igreja do Evangelho Quadrangular, extensivo à todas as mulheres da 

igreja pela comemoração do  Dia da Mulher, que ocorre anualmente em 08 de Março. Moção de Aplauso nº 

34/21, dirigida à  Apóstola Pastora  OLÍVIA NAIR DE SOUZA BRAIDO, pelos 31 anos de ministério pastoral 

na Igreja Cristã Presbiteriana, extensivo à todas as mulheres da igreja pela comemoração do  Dia da Mulher, que 

ocorre anualmente em 08 de Março. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 36/21, dirigida 

a Paulo Filho, especialista em concursos de beleza, tem atuado na promoção da beleza e cultura em âmbito 

regional, nacional e Internacional. Moção de Aplauso nº 36/21, dirigida a Carol Vinharski, Miss Turismo 

Internacional pela sua história e contribuição com o primeiro titulo de Miss Turismo para o Paraná. DA 

VEREADORA JOCE CANTO - Requerimento nº 24/21, requer à Mesa, para que seja inserido em Ata, Nota de 

Pesar pelo falecimento da Senhora Lourdes Pilatti Eleutério da Luz, ocorrido no dia 21 de fevereiro do corrente 

ano. Finda a leitura do Expediente, deu-se início à COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR 

GERALDO STOCCO: Discorreu a respeito da necessidade de escolha, ainda na presente sessão, dos membros 

da Corregedoria e da Comissão que irá debater o Plano Diretor, considerando temas importantes. Ressaltou 

também a necessidade de realização de audiência pública, seja on line ou presencial, por considerar tema que 

norteará o crescimento da cidade, trazendo diversas questões que o mesmo norteará, entre elas, relacionadas ao 

meio ambiente. Ressaltou que precisam se atentar com relação ao trânsito, onde desde o início do seu mandato 

vem debatendo, principalmente aos mais frágeis, como pedestres e pessoas que utilizam de bicicletas para se 

locomover, tanto para se dirigir ao seu ambiente de trabalho, como para a prática de esporte e lazer. Lembrou do 

decreto federal, dispondo sobre a questão do plano de ciclo-mobilidade das cidades, onde até 2.022 o município 

tem que apresentar plano nesse sentido. Outro assunto, para comentar quanto a questão da saúde da cidade, 

dizendo que clamou ao governo municipal a abertura, o mais depressa possível a UPA SANT´ANA, para prestar 

melhor atendimento e conforto às pessoas e trabalhadores, considerando estar superlotada a UPA DA SANTA 

PAULA. Considera um tema difícil, onde precisam ser ponderados, no entanto entende que o Município 

necessita de novo prédio para atender a saúde da população. Em aparte, a Vereadora Joce Canto somou-se 

dizendo da promessa durante o período eleitoral, de que iriam inaugurar a UPA SANT´ANA, não vindo a ocorrer, 

em seguida houveram comentários que assim iriam proceder em novembro e em dezembro, não tendo 

inaugurado até então. Em janeiro também não ocorreu tal inaugurado, estando no final de fevereiro, onde há 

rumores que irão inaugurar em março. Diante disso, em face da situação da pandemia estar explodindo, disse 

que necessita de mais essa porta aberta, pedindo ao Poder Executivo de fato que a mesma abra as portas à 

população, existindo ainda como realidade, as crianças, que são principais transmissoras da COVID-19. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Seu pronunciamento constará na íntegra em função de requerimento 

aprovado em Plenário, como segue: "Srs. Vereadores integrantes da Mesa Diretora, Sras. Vereadoras e Srs. 

Vereadores. Representantes da imprensa que acompanham esta Sessão. Munícipes presentes. Com muita alegria 

o Mandato Coletivo do PSOL ocupa novamente esta Tribuna, nesta oportunidade para tecer comentários em 

relação a Campanha da Fraternidade de 2021. Em linhas gerais, a Campanha da Fraternidade tem como objetivo 

conduzir o povo católico a refletir sobre algum problema concreto do povo brasileiro. Este ano ela inova como 

o seu caráter ecumênico, pois não se restringe à iniciativa apenas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

da Igreja Católica, mas também envolve outras denominações cristãs, tais como a Aliança de Batistas do Brasil, 

Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Presbiteriana 

Unida e Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia, que integram o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. 

Tendo como tema: “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor” e por lema: “Cristo é a nossa paz: do que 

era dividido fez uma unidade” extraído da Carta do Apostolo Paulo aos Efésios, a campanha ecumênica das 

igrejas cristãs deste ano busca o diálogo e a reflexão com todos os homens e mulheres de boa vontade. Além da 

forte carga evangelizadora que caracteriza a campanha da fraternidade como um todo, destacamos alguns trechos 
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do seu texto-base que busca refletir sobre possíveis caminhos para o diálogo e a construção de pontes de amor e 
paz em lugar dos muros de ódio, que infelizmente marcam a atual conjuntura brasileira. Em sua apresentação, 

em sua apresentação o texto-base convida a todos e todas buscarem caminhos para superação das polarizações e 

violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade, e destaca seus objetivos: 

Redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas; Denunciar as diferentes 

violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus; Comprometer-nos com as causas que 

defendem a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo que legitima a exploração e a 

destruição socioambiental; Contribuir para superar as desigualdades; Animar o engajamento em ações concretas 

de amor ao próximo; Promover a conversão para a cultura do amor, como forma de superar a cultura do ódio; 

Fortalecer a convivência ecumênica e inter-religiosa; Estimular o diálogo e a convivência fraterna como 

experiências humanas irrenunciáveis, em meio a crenças, ideologias e concepções, em um mundo cada vez mais 

plural; Compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. Além desses objetivos grandiosos, a 

Campanha da Fraternidade traz em seu texto base trechos que merecem a reflexão de toda sociedade, 

especialmente neste momento em que a propagação do ódio, do preconceito e de polarização ideológica, fazem 

parte da estratégia política de alguns governos. Nesta oportunidade destacamos alguns trechos: No capítulo 

intitulado “Fraternidade e diálogo: novas cruzes não são respostas para a paz” o texto denuncia que 

historicamente as religiões serviram, e infelizmente ainda servem, de instrumento de opressão dos povos 

oprimidos: “A cruz era um instrumento de violência na época de Jesus. A pena de morte era a cruz. O Império 

Romano mantinha uma ordem e uma paz aparentes com práticas autoritárias e violentas. Como estratégia militar 

e de conquista para manter a falsa paz, utilizavam, por vezes, a religião como instrumento de manutenção da 

hierarquia social. Em algumas situações, a própria religião dava força ao Império e cooperava com a manutenção 

do poder romano, aplicando a Lei acima da Graça. Era a forma de manter o controle sobre a vida das pessoas, 

em especial, das mais pobres que, pela opressão sofrida, eram as que poderiam causar perturbação ao Império”. 

E acrescenta o texto base da Campanha da Fraternidade deste ano que “São muitas as cruzes presentes em nosso 

país.” E munido de dados estatísticos incontestáveis o texto expõe de forma contundente a violência sofrida pelas 

mulheres no país: “Com relação às mulheres, a realidade não é diferente. Em 2018, 4.519 mulheres foram 

assassinadas, representando uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes, ou seja, a cada duas horas 

uma mulher foi assassinada. Os dados do Atlas da Violência de 2020, indicam que, em 2018, há uma tendência 

de redução da violência letal contra as mulheres na comparação com os anos mais recentes. No entanto, ao se 

observar um período mais longo no tempo, é possível verificar um aumento nas taxas de homicídios de mulheres 

em diversos estados. Entre 2008 e 2018, o Brasil teve um aumento de 4,2% nos assassinatos de mulheres”. E 

acrescenta: “Com relação às mulheres negras, percebe-se que em 2018, 68% das mulheres assassinadas no Brasil 

eram negras. Enquanto entre mulheres não negras a taxa de mortalidade por homicídios, no último ano, foi de 

2,8 por 100 mil habitantes, entre as mulheres negras a taxa chegou a 5,2 por 100 mil habitantes.” Talvez a parte 

mais polêmica do texto base, que tem gerada a reação dos setores mais conservadores da sociedade, é a denúncia 

da violência que a população LGBTQI+ sofre em nosso país: “Outro grupo social que sofre as conseqüências da 

política estruturada na violência e na criação de inimigos, é a população LGBTQI+. O já citado Atlas da 

Violência de 2020, mostra que o número de denúncias de violências sofridas pela população LGBTQI+ 

registradas no Disque 100 no ano de 2018 foi de 1685 casos. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia apresentados 

no Atlas da Violência 2020, no ano de 2018, 420 pessoas LGBTQI+ foram assassinadas, destas 164 eram pessoas 

trans. Percebe-se que em 2011 foram registrados 5 homicídios de pessoas LGBTQI+. Seis anos depois, em 2017, 

este número aumentou para 193 casos. O aumento no número de homicídio de pessoas LGBTQI+, entre 2016 e 

2017, foi de 127%. Estes homicídios são efeitos do discurso de ódio, do fundamentalismo religioso, de vozes 

contra o reconhecimento dos direitos das populações LGBTQI+ e de outros grupos perseguidos e vulneráveis” 

Também ressalta o texto o caráter racista desta violência sistema e institucional: “Os índices de homicídio 

revelam o racismo que vigora no Brasil. Os índices de violência letal atingem mais a população negra do que a 

branca. Os jovens negros são as principais vítimas de homicídios no Brasil. A taxa de assassinatos de pessoas 

negras apresenta crescimento significativo no transcorrer dos anos. No ano de 2018, os negros representaram 

75,7% das vítimas de homicídio. A taxa de homicídio de pessoas negras entre 100 mil habitantes é de 37,8. Entre 

os não negros, a taxa de homicídio foi de 13,9. Esses números indicam que para cada pessoa não negra 
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assassinada em 2018, 2,7 eram pessoas negras.” E finalmente, destacamos a violência contra ativistas dos direitos 
humanos e dos povos originários: “O Brasil está entre os quatro países que juntos somam 80% dos assassinatos 

de ativistas por direitos humanos no mundo. Em 2017, foram registradas 312 mortes no mundo, das quais 212 

nas Américas. Em nosso país foram 156 casos. 22 Entre os anos de 2018 e 2020, ocorreram casos emblemáticos 

de crimes contra ativistas de direitos humanos e lideranças públicas. Um deles com grande repercussão 

internacional, foi o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Também 

Paulo Paulino, liderança do povo Guajajara, e outros três guardiões da Floresta do território indígena Arariboia 

- MA, foram assassinados, por causa da sua defesa do território indígena.” O texto finaliza afirmando que “a 

violência nunca será saída”, e que precisamos buscar a “diversidade que conduz à unidade” e propõe a “criação 

de uma nova humanidade”, onde destaca um conjunto de práticas que devemos incentivar: Promoção do diálogo 

ecumênico; da convivência inter-religiosa; superação da violência: através da realização das missões 

ecumênicas; a superação da violência contras as mulheres e o cuidado da nossa casa comum, o Planeta Terra. 

Nós do Mandato Coletivo do PSOL reafirmamos como eixo fundamental da nossa atuação a defesa do Estado 

Laico. Não vamos transigir um milímetro sequer neste princípio. Mas defender o Estado Laico é essencialmente 

defender a liberdade religiosa e para tanto é preciso reconhecer a importância das práticas religiosas que 

contribuam para a emancipação das mulheres e dos homens, na luta permanente por um mundo melhor. Neste 

sentido é que exaltamos a importante contribuição da Campanha da Fraternidade ecumênica deste ano de 2021.  

Obrigado".VEREADORA JOCE CANTO: Para falar de uma das promessas esperadas pelo povo de Ponta 

Grossa, feitas pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, quando candidata ao pleito, tratando dos cem por 

cento das ruas dos bairros asfaltadas, sendo essa reivindicação de milhares de pontagrossenses, destacando 

moradores da Rua Frei Leandro do Sacramento, como o Senhor Everton Vieira, via essa localizada próximo à 

esta Casa de Leis e também Rafaela e Roseneide da Vila Romana, Eraldo do Jardim Pontagrossense, expondo a 

situação das citadas artérias, que se encontram intransitáveis, não dando condições de se deslocar sequer carros 

de emergências para atender a população "moradores que não se beneficiaram com o asfalto amigo, com o 

FINISA que agora eles se alegram com os cem por cento de asfalto". Citou entrevista do Deputado Hussein 

Backri, líder do governo estadual no Diário dos Campos, quando disse disse: "esses dias eu vi a oposição ao 

nosso governo perguntando e cobrando e daí vai ter o cem por cento de asfalto na cidade? Até fiquei surpreso 

porque com todo o respeito nem começou o mandato da Prefeita Elizabeth, estamos aí com praticamente vinte 

dias. Eu respondo à oposição, pode confiar que sim, o governador Ratinho Júnior é um homem de palavra, um 

homem que sabe a responsabilidade que tem e vai fazer os investimentos necessários aqui em Ponta Grossa, 

você pode ter certeza disso". Entretanto, disse que o líder do governo vem enrolando sobre os pedidos de 

informações referentes à origem dos recursos para realizar as obras do cem por cento de asfalto em Ponta Grossa, 

destacando que o primeiro pedido foi feito no dia dezesseis de dezembro de 2.020, sem nenhuma resposta do 

Governo do Estado. Informou que na última segunda-feira a Deputada Mabel Canto apresentou novo 

requerimento, solicitando as informações e nessa mesma sessão o segundo suplente, escolhido para ser o 

representante de Ponta Grossa na Assembleia Legislativa afirmou: "Não tem como responder um requerimento", 

dizendo que está violando o princípio da transparência e boa fé, num ato de desrespeito pelo povo que parece ter 

sido enganado com falsa promessa de campanha. Comunicou que ainda orientou a sua bancada a rejeitar o pedido 

de informação de uma representante pontagrossense, desrespeitando a população. Finalizou dizendo que a 

derrubada do citado pedido de informações, além de violentar o princípio  da transparência e da boa fé, revela a 

decadência de um governo que fala tanto em transparência, mas que na prática nega informações. VEREADOR 

LÉO FARMACÊUTICO: Para manifestar sua felicidade em fazer parte desta Casa, agradecendo primeiramente 

a Deus por ter lhe dado saúde e por estar vereador, assim também a seu partido PV e grupo cristão. Agradeceu 

seus eleitores, deixando registrado palavra para os mesmos, onde deseja fazer o melhor em prol da cidade, a fim 

de redesenhar uma sociedade próspera. Fará parte da solução, onde problemas tem muitos. Precisam buscar quais 

são as dificuldades e propor caminhos para solucioná-las, sendo esse o papel do parlamentar. Está tentando 

entender a grande dificuldade que a população passa na área da saúde, cujas falhas necessitam ser corrigidas. 

Informou que na data anterior, visitou o Laboratório Central, deixando registrado seus parabéns aos profissionais 

que fazem parte do mesmo, onde ficou surpreso com a grande capacidade daqueles servidores e dos 

equipamentos, cujos aparelhos são muito importantes para cidade, fazendo de três a quatro mil exames por dia, 
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descobrindo que a falha não está ali, onde está batalhando para descobrir onde se encontra. Vivenciou falha 
grande no laboratório, em face da inexistência de uma bancada, expondo que o aparelho não chegou, não 

podendo ser realizados exames de PCR, sendo encaminhados para Londrina, ocasião em que estará elaborando 

moção de apelo nesse sentido. Protocolou moção de apelo, a respeito do oxigênio que está escasso, citando que 

muitas cidades de São Paulo tem usinas, pode vivenciar no jornal que aumentou trezentos por cento o seu uso, 

assim está trabalhando em cima desse assunto. VEREADOR DR. ERICK: Agradeceu a cada um dos 2.912 votos 

que recebeu e a confiança que a população lhe confiou, reafirmando seu compromisso, dizendo que dará o 

máximo de si para realizar um bom trabalho. Agradeceu a todos que participaram de forma voluntária para estar 

nesta Casa, também as vovozinhas que não foram às eleições, porém dedicaram suas orações. Parabenizou ao 

Vereador Daniel Milla, pela forma organizada que encontrou esta Casa de Leis, estendendo seus agradecimentos 

onde se encontra feliz por fazer parte da Mesa Executiva, aos colegas que votaram em sua pessoa. Citou duas 

pautas principais como prioridades nesta Casa de Leis, a primeira, com relação à saúde e a segunda, ao meio 

ambiente. Quanto ao meio ambiente, disse que vai além de árvores ou água limpa, sendo questão de saúde 

pública, destacando que muito necessita avançar em termos de urbanização e arborização. Por conta disso está 

formando a Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente, convidando aos vereadores e vereadoras a se juntarem 

consigo nessa luta. Comentou a necessidade de se olhar em prol dos pequenos empresários, quanto ao excesso 

de burocracia que existe no município para quem deseja empreender e gerar empregos, com excesso de 

fiscalização e exigências que muitas vezes são inatingíveis, solicitando o empenho dos demais pares também 

nessa pauta. Informou haver protocolado o Projeto de Lei nº 10/21, para contemplar pessoas que fazem 

tratamento oncológico na Santa Casa de Ponta Grossa, dizendo ser a mesma tratada como referência regional, 

onde percebe dificuldade muito grande quando as pessoas desejam estacionar em seu entorno, cuja matéria 

viabiliza alteração na lei que dispõe sobre o ESTAR, atribuindo trecho único na lateral da Rua Coronel Dulcídio, 

com vagas gratuitas para tais pessoas. Comentou sobre a questão da pandemia, dizendo que estamos vivendo 

momento crítico, onde todos os esforços estão sendo dispensados para sua contenção, porém vê que há muito o 

que fazer, por isso protocolou junto ao Poder Executivo um pedido no sentido de que as vacina da COVID-19 

sejam primeiramente destinadas aos profissionais da saúde que estão na linha de frente tanto na rede pública 

quanto na particular, destacando os profissionais dentistas, que antes dos enfermeiros e médicos estão em contato 

direto com secreções. Fica também temeroso com relação às crianças, entendendo que a prefeitura está 

realizando trabalho consciente no sentido de retomar as atividades da rede de ensino, porém como questão de 

atualidade, tem que reinventar o dia a dia por conta da pandemia. Considera irrelevante por parte da casa 

discussões quanto a ideologia de partidos políticos, entendendo que a partir de que foram eleitos, devem discutir 

o bem estar da população. Por isso colocou-se aberto a discussões construtivas que visem a qualidade de vida da 

população. Seu mandato será de total e amplo respeito a todas as diferenças, onde está para representar o povo 

de Ponta Grossa em suas diversidades. Finalizou conclamando aos vereadores a olharem os doentes como se 

estivessem contemplando a face do próprio Cristo, assim como pregou São Camilo de Lelis. O Senhor Presidente 

agradeceu a presença do Ex-vereador Aguinel em visita à esta Casa de Leis. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: 

Registrou que a convite da Prefeita Municipal e pedido do Vereador Daniel Milla, de manhã, em audiência 

pública no Gabinete da Prefeita, com diversos líderes e autoridades, a fim de tratar referente a vinda a Escola de 

Sargento das Armas do Exército Brasileiro para nossa cidade, destacando ter sido produtiva, ficando o 

Excelentíssimo General incumbido de fazer esse procedimento e encaminhar ao Exército Brasileiro para escolha 

de uma das três cidades finalistas para sediar a ESA. Ontem esteve reunido com o Governador, assim como a 

prefeita e demais autoridades e hoje de manhã ouve a audiência pública, demonstrando assim a importância de 

Ponta Grossa nesse projeto e porque deve ser escolhida para sediar a escola. Destacou que a parceria será boa 

para Ponta Grossa e para o Exército. Tem certeza que não somente Ponta Grossa, mas também Governo do 

Estado, além das bancadas estadual e federal estão unidas nesse objetivo. Agradeceu ainda Aline Sleutje na 

presença de seu cujo chefe de gabinete que a representou se propôndo a ajudar nessa tramitação. Finda a 

Comunicação Parlamentar, o Senhor Presidente suspendeu a presente sessão, a fim de proceder a escolha dos 

membros que comporão a Corregedoria e Comissão do Plano Diretor. Reabertos os trabalhos e não existindo 

consenso entre as indicações, o Senhor Presidente anunciou a necessidade da escolha dos mesmos através do 

voto aberto, conclamando os vereadores a votar ou se abster em cinco dos nomes indicados pelas lideranças, 
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sendo eles: Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Felipe Passos, Dr. Zeca, Paulo Balansin e Josi do Coletivo. Efetuada 
a chamada nominal pelo Vereador Primeiro Secretário: Missionária Adriana votou em Filipe Chociai, Geraldo 

Stocco, Dr. Zeca, Felipe Passos e Paulo Balansin; Daniel Milla Fraccaro votou em Felipe Passos, Filipe Chociai, 

Geraldo Stocco, Dr. Zeca e Paulo Balansin; Divo votou em Dr. Zeca, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Filipe 

Chociai e Paulo Balansin; Ede Pimentel votou em Geraldo Stocco, Felipe Passos, Dr. Zeca, Paulo Balansin e 

Filipe Chociai; Dr. Erick votou em Paulo Balansin, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Felipe Passos e Dr. Zeca; 

Pastor Ezequiel Bueno votou em Filipe Chociai, Dr. Zeca, Felipe Passos, Paulo Balansin e Geraldo Stocco; 

Felipe Passos votou em Paulo Balansin, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Felipe Passos e Dr. Zeca; Filipe Chociai 

votou em Paulo Balansin, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Dr. Zeca e Felipe Passos; Geraldo Stocco votou eu 

Filipe Chociai, Felipe Passos, Dr. Zeca, Paulo Balansin e Geraldo Stocco; Izaias Salustiano votou em Filipe 

Chociai, Paulo Balansin, Josi do Coletivo, Geraldo Stocco e Dr. Zeca; Jairton da Farmácia votou em Paulo 

Balansin, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Felipe Passos e Dr. Zeca; Joce Canto votou em Dr. Zeca, Josi do 

Coletivo, Filipe Chociai, Geraldo Stocco e Felipe Passos; Dr. Zeca votou em Dr. Zeca, Geraldo Stocco, Felipe 

Passos, Filipe Chociai e Paulo Balansin; Josi do Coletivo votou em Josi do Coletivo, Filipe Chociai, Geraldo 

Stocco, Dr. Zeca e Paulo Balansin; Julio Küller votou em Josi do Coletivo, Dr. Zeca, Geraldo Stocco, Paulo 

Balansin e Filipe Chociai; Leandro Bianco votou em Dr. Zeca, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Filipe Chociai e 

Paulo Balansin; Léo Farmacêutico votou em Geraldo Stocco, Felipe Passos, Filipe Chociai, Paulo Balansin e Dr. 

Zeca; Paulo Balansin votou em Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Felipe Passos, Dr. Zeca e Josi do Coletivo. 

Encerradas as votações, foram eleitos os Vereadores Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Dr. Zeca e 

Paulo Balansin para comporem a COMISSÃO DO PLANO DIRETOR. O Senhor Presidente solicitou à 

comissão que se reunisse para escolher seu presidente e relator. Em seguida foi efetuada a escolha da 

Corregedoria, cujos suplentes indicados pelas lideranças foram os seguintes: Vereadores Léo Farmacêutico e 

Jairton da Farmácia. À Corregedoria, colocaram seus nomes os Vereadores Ede Pimentel, Leandro Bianco, 

Pastor Ezequiel Bueno, Divo e Joce Canto, havendo a necessidade dos Senhores Vereadores votarem em quatro 

membros para integrá-la. Efetuada a chamada nominal dos Senhores Vereadores, Missionária Adriana votou em 

Divo, Leandro Bianco, Ede Pimentel e Pastor Ezequiel Bueno; Daniel Milla Fraccaro votou em Divo, Ede 

Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno e Leandro Bianco; Divo votou em  Pastor Ezequiel Bueno, Ede Pimentel, 

Leandro Bianco e Divo; Ede Pimentel votou em Pastor Ezequiel Bueno, Ede Pimentel, Leandro Bianco e Divo; 

Dr. Erick votou em Pastor Ezequiel Bueno, Ede Pimentel, Leandro Bianco e Divo; Pastor Ezequiel votou em 

Pastor Ezequiel, Leandro Bianco, Ede Pimentel e Divo; Felipe Passos votou em Pastor Ezequiel Bueno, Ede 

Pimentel, Leandro Bianco e Divo; Filipe Chociai votou em Pastor Ezequiel Bueno, Ede Pimentel, Leandro 

Bianco e Divo; Geraldo Stocco votou em Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Leandro Bianco e Joce Canto; 

Izaias Salustiano votou em Divo, Joce Canto, Ede Pimentel e Leandro Bianco; Jairton da Farmácia votou em 

Pastor Ezequiel Bueno, Ede Pimentel, Leandro Bianco e Divo; Joce Canto votou em Joce Canto, Ede Pimentel, 

Pastor Ezequiel Bueno e Leandro Bianco; Dr. Zeca votou eu Pastor Ezequiel Bueno, Ede Pimentel, Leandro 

Bianco e Divo; Josi do Coletivo votou em Joce Canto, Ede Pimentel, Leandro Bianco e Divo; Julio Küller votou 

em Joce Canto, Leandro Bianco, Ede Pimentel e Divo; Leandro Bianco votou em Leandro Bianco, Pastor 

Ezequiel Bueno, Ede Pimentel e Divo; Léo Farmacêutico votou em Pastor Ezequiel Bueno, Ede Pimentel, 

Leandro Bianco e Divo; Paulo Balansin votou em Pastor Ezequiel Bueno, Ede Pimentel, Leandro Bianco e Divo. 

Foram eleitos os membros para a CORREGEDORIA, os Vereadores Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno 

e Leandro Bianco. Seguindo, deu-se início à apreciação da ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 285/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo 

Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a MASTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA., 

conforme especifica: REJEITADO, através dos votos contrários dos Vereadores Missionária Adriana, Dr. Erick, 

Felipe Passos, Josi do Coletivo, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Votaram favoravelmente os Vereadores 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller e Paulo Balansin. fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Walter José de Souza - Valtão. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 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, 
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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), autoriza o Poder Executivo Municipal 

a instituir o programa "Ponta Grossa Solidária: Banco de Materiais Ortopédicos", no âmbito de Ponta Grossa 

(NR): 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. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 72/18 (Poder Executivo), revoba a Lei 

nº 10.564, de 12/05/2011: RETIRADO para vistas por um dia, a pedido do Vereador Geraldo Stocco. Em questão 

de Ordem, o Vereador Dr. Eric informou a respeito do documento criando na Casa a Frente Parlamentar 

Ambientalista, convidando a apor sua assinatura àqueles que desejassem fazer parte da mesma. PROJETO DE 

LEI Nº 246/20 (Vereador Pietro Arnaud), concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Procuradora 

do Trabalho, DRA. PATRÍCIA BLANC GAIDEX: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado 

pela 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 20, 

22, 26/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 21/21, da Vereadora Joce Canto; 23/21, do Vereador Dr. Erick; 24/21, 

do Vereador Léo Farmacêutico; 25/21, do Vereador Izaias Salustiano; 27/21, do Vereador Leandro Bianco; 28, 

29/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno e Indicações nºs 132/21, do Vereador Ede Pimentel; 133, 142, 144, 

145/21, da Vereadora Joce Canto; 134, 137, 138, 139/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 135/21, da Vereadora 

Josi do Coletivo; 136/21, do Vereador Geraldo Stocco; 140, 143/21, do Vereador Leandro Bianco e 141/21, do 

Vereador Dr. Erick. Concluída a votação da Ordem do Dia e aberto espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE, 

se manifestaram os Vereadores JOSI DO COLETIVO: Para registrar seu apelo em função da calamidade da 

pandemia em nossa cidade, em face da COVID-19, principalmente profissionais de saúde que enfrentam essa 

realidade, estando na linha de frente. Nesse sentido disse que há necessidade de se pensar em medidas de 

segurança, considerando estarem todos os leitos de hospital ocupados. Lembrou entrevista do reitor da UEPG 

pela manhã, dizendo que essa situação não se trata apenas do dia de hoje e dependendo de como for conduzida, 

tende a esgotar os leitos por uma ou duas semanas. Ressaltou que a preocupação do Reitor deve estender a todos 

os vereadores e população, precisando de medidas de parte da Prefeitura Municipal. DR. ERICK: Agradeceu as 

assinaturas colhidas para a criação da Frente Parlamentar Ambientalista, tendo certeza que o meio ambiente é 

preocupação de todos, ficando feliz com os mesmos na luta pelo meio ambiente, qualidade de vida e dignidade 

humana. Disse ter discussões e projetos para apresentar no futuro, onde precisará muito do apoio dos mesmos a 

fim de interceder ao Poder Executivo, para colocar em prática tais trabalhos, citando problemas sérios que 

ocorrem na região de Itaiacoca, onde muitas nascentes são afetadas com dejetos da atividade de suinocultura, 

também problemas em relação a água potável em outras regiões, como dos Antunes, Pocinho. Comentou ainda 

sobre outro problema que ocorre na localidade de Lagoa dos Pintos, onde a fonte que abastecia a população 

secou. Nesse sentido, disse que não pode permitir que os recursos naturais sejam trocados por dinheiro, tendo 

que fazer desenvolvimento sustentável, aplicando ao Município, bastando ter bom senso e compreensão. 

Também se preocupa com a questão de arborização na cidade, destacando a araucária, árvore símbolo do Paraná, 

apontando idéias negativas quanto à mesma na cidade. Assim tem projetos que visam a sua proteção, onde 

gostaria de trazer para Ponta Grossa. O Senhor Presidente lembrou quanto a necessidade da escolha do presidente 

e relator da Comissão que analisará matérias referentes ao Plano Diretor, até a próxima segunda-feira. Também, 

convidou a todos para a Prestação de Contas dos Poderes Executivo e Legislativo, referente ao terceiro 

quadrimestre de 2.020 no Plenário desta Casa, às quatorze horas do dia vinte e seis de fevereiro. Não havendo 

mais assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia primeiro de março, segunda-

feira, no horário regimental, cuja pauta da Ordem do Dia será colocada em discussão via intranet, além de ser 
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publicada no Diário Oficial do Município. Eu, Vereador Dr. Erick, Secretário, supervisionei a redação da 
presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das 

Sessões, em vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um. 

 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 04 de março de 2.021. 

 

Gustavo de Paula 

Estagiário do Setor Legislativo 

 


