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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 03/05/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski V. de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

DANIEL MILLA(PSD)   

DIVO(PSD)   

DR. ERICK(PSDB)   

DR. ZECA(PSL) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

EDE PIMENTEL(PSB)   

FELIPE PASSOS(PSDB)   

FILIPE CHOCIAI(PV)   

GERALDO STOCCO(PSB)   

ISAIAS SALUSTIANO(PSB)   

JAIRTON DA FARMÁCIA(DEM)   

JOCE CANTO(PSC) 

João Vitor Ferreira 

Maciel, na condição de 

primeiro suplente em 

substituição à referida 

vereadora. 

João Vitor Ferreira 

Maciel, na condição de 

primeiro suplente em 

substituição à referida 

vereadora. 
JOSI DO COLETIVO(PSOL)   

JULIO KULLER(MDB) 

AUSENCIA JUSTIFICADA, 

Emerson Luiz Sansana - 

Qinzinho Sansana, 

substituiu 

temporariamente 

AUSENCIA JUSTIFICADA - 

Emerson Luiz Sansana - 

Qinzinho Sansana, 

substituiu 

temporariamente 

LEANDRO 

BIANCO(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO(PV)   

MISSIONÁRIA 

ADRIANA(SOLIDARIEDADE) 

  

PASTOR EZEQUIEL(AVANTE) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

PAULO BALANSIN(PSD) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

VALTÃO(PRTB) AFASTADO DO CARGO AFASTADO DO CARGO 
EMERSON LUIZ SANSANA – 

QUINZINHO(MDB) 

  

JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL(PSC) 
  

Obs.: os Vereadores descritos acima constam conforme os parlamentares ativos que estão no site da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa. 
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ANTES DA COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR HOUVE VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DO 

VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO(PRTB)- onde solicitou licença parlamentar, para 

tratar de interesses particulares, sem remuneração por vinte dias, requerimento rejeitado com 13 votos contra.  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Comenta ação de nota pública do PSOL que sugere a intervenção  

imediata no transporte público municipal a fim de solucionar os problemas que estão sendo enfrentados, também critica 

o próprio transporte público e defende a inviabilidade da privatização dos serviços públicos, defende a municipalização 

dos transportes públicos, propõe seminário sobre o tema, Apoia o vereador Milla, pede para ouvir os reclames dos 

usuários do serviço de transporte público, diz que o transporte público na pandemia encontra-se um “caos”, defende  a 

possibilidade de intervenção no transporte coletivo, comenta sobre seu filho ser vítima de homofobia, e diz estar chocada 

com o caso de homofobia em São João do Triunfo vitima possivelmente de homofobia. 

VEREADOR ISAIAS SALUSTIANO (PSB): Saúda e agradece ao executivo e ao comitê por acolher ao pedido sobre 

os profissionais das quadras de esportes e que estavam sem trabalhar e agora estão voltando a trabalhar seguindo os 

protocolos de segurança, diz estar feliz com a vacinação em Ponta Grossa, concorda com a necessidade de se tomar uma 
providência referente ao transporte coletivo, fala sobre os programas feira verde a vale gas, comenta sobre o procedimento 

para a eleição da empresa da qual será adquirido esse gás, dizendo sugerir um credenciamento das impressas que 

disponibilizariam o produto em questão. Diz receber questionamentos sobre o que houve com o recurso vindo do governo 

federal, diz que apresentará requerimento para fundação municipal de saúde a fim de ter conhecimento sobre a aplicação 

do recurso, reforça sobre o papel fiscalizador dos vereadores. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Diz que encaminhara um pedido, monção de apelo a prefeita de Ponta 

Grossa para que sejam vacinados a classe dos professores de Ponta Grossa, elogia a secretaria da educação tem feito um 

papel excelente sobre as aulas, sobre o sistema de ensino remoto, diz que é necessário segurança para voltar as aulas, 

disponibiliza parte para a vereadora Josi do Coletivo (PSOL) esta diz apoiar esta ideia e assegura que isto é necessário 

para a volta as aulas, diz ter errado no passado quando defendeu outra possibilidade de volta a aulas que não era possível, 

critica a posição do Brasil e do seu presidente frente a assuntos referentes a vacina e o investimento de recursos.  

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Destaca sobre a importância da vacinação, e parabeniza os servidores da saúde, 

elogia os servidores da saúde e a organização da vacinação, concede parte ao vereador Ede Pimentel (PSB) este fala 

sobre a vacinação da mãe e parabeniza a organização e o empenho de todos que participaram  da vacinação e a prefeita 

de Ponta Grossa, o vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) volta com a palavra, comenta sobre a inauguração da 

primeira Usina Termoelétrica Publica do Brasil, parabeniza todos que tiveram envolvimento com este projeto. Destaca a 

participação dos envolvidos com a obra da criação de escola no Jardim Paraíso, cita também o comprometimento de um 

deputado para com o Colégio Bento Mussurunga.  

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
                         Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 03/05/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA  
EM DISCUSSÃO UNICA 

 

 

 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 8/2021: 

Altera a Lei nº 7.500, de 13/02/2004, estabelecendo o “ISS Premiado 

Aprovado - 16 votos favoráveis- 0 votos contrários – 0 abstenções 

DA MESA EXECUTIVA 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 

 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  
 

Projeto de Lei Ordinária nº 23/2021: 
Promove alterações na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, que dispõe sobre a estrutura dos serviços administrativos dos 

servidores do Quadro Único de Pessoal da Câmara Municipal de Ponta Grossa. 
Aprovado - 15 votos favoráveis – 0 votos contrários - 1 abstenção 

    EM PRIMEIRA DISCUSSÃO  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 290/2020: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ CARLOS DE LIMA. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 
CECE - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Aprovado - 16 favoráveis – 0 votos contrários – 0 abstenção 

_____________________________________________________________________ 
DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 
Projeto de Lei Ordinária nº 307/2020: 
Denomina de ORLANDO BORSATO a Rua nº 29 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 
COSPTTMUA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
Aprovado - 14 favoráveis – 0 votos contrários – 0 abstenção 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 33/2021: 
Dispõe sobre os critérios para a numeração de edificações e terrenos em conjuntos habitacionais e loteamentos novos ou 

em logradouros que ainda não tenham sido oficialmente numerados, conforme especifica. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
CFOF - Favorável 
COSPTTMUA - Favorável 
Aprovado - 15 favorável - 0 votos contrários – 0 abstenção 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

Nº 153/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, a substituição, em caráter emergencial, da câmara de 

conservação para vacinas do CRUTAC, no Cerrado Grande, a qual encontra-se estragada. 

Nº 154/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que una esforços buscando apoio para a materialização da Lei Federal 

nº 13.935 de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de Psicologia e Serviço Social nas redes públicas de 

educação básica, no âmbito do Município de Ponta Grossa e demais regiões. 

MONÇÕES APROVADAS – 2 

JOCE CANTO (PSC) - 1 

JULIO KULLER(MDB) - 1 

INDICAÇÕES 
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Nº 469/2021 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 para Asfaltamento da via 

denominada rua Frei Leandro do Sacramento - Ronda. 

Nº 470/2021 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 o Patrolamento 

e Cascalhamento da Rua Frei Leandro do Sacramento entre as Ruas José Delezuk e Alceu Edmar Marquês Guimarães 

no Bairro da Ronda. 

Nº 471/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do arti.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 com urgência o 

Desentupimento de Bueiro e colocação de Tampa, na Rua Enfermeiro Paulino, esquina com a Rua Junqueira Freire, no 

bairro Uvaranas, nesta cidade. 

Nº 472/2021 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 determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza dos bueiros da Rua Wasyl Wlasenko 

esquina com a Aleixo Barszcz, Jardim Sâmara, Uvaranas. 

Nº 473/2021 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, objetivando a limpeza e desentupimento da 

manilha localizada na rua Jaime Reis Ronda Peixoto, em frente ao número 192. 

Nº 474/2021 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, objetivando o patrolamento da rua Jaime Reis 

Ronda Peixoto na quadra do número 192. 

Nº 475/2021 do Vereador DIVO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a 

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

determine aos departamentos competentes da municipalidade, para que seja feito o patrolamento e cascalhamento da rua 

João Justino dos Santos no bairro Ronda 

Nº 476/2021 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, solicitar um estudo técnico para a 

implantação de uma Travessia Elevada e/ou Redutor de Velocidade na Rua Angelo Madalozzo próximo ao número 280, 

bairro Jardim Carvalho. 

Nº 477/2021 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 

travessia elevada, na Rua Teixeira de Freitas, do bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

Nº 478/2021 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 
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Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento 

e Cascalhamento de toda extensão da Rua Dalila Marcondes Rodrigues, na Vila Jardim Centenário. 

Nº 479/2021 da Vereadora JOCE CANTO: Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 107, do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado á Excelentíssima, Senhora Prefeita 

Municipal, Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, a 

execução de serviços de manutenção asfáltica, manilhamento, patrolamento, cascalhamento, fresado ou colocação de 

asfalto, e limpeza das galerias na Rua Leonor Cavagnari Maciel na quadra entre as ruas Abel Rici e Deodoro Alves 

Quintilhiano. 

Nº 480/2021 da Vereadora JOCE CANTO: Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 107, do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, a limpeza 

e roçada do mato na avenida Ana Rita na altura do número 1156. 

Nº 481/2021 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 na Rua Emiliano Perneta, Vila Clóris, no bairro Uvaranas, nesta cidade. 

Nº 482/2021 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 patrolamento, 

cascalhamento ou a colocação de asfalto na rua Erveira entre as ruas cerejeira e romanzeira. 

Nº 483/2021 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 o Patrolamento e 

Cascalhamento na Rua Osvaldo Cruz, no bairro Uvaranas, nesta cidade. 

Nº 484/2021 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 cascalhamento, 

patrolamento, acessibilidade na Rua Salvador Soares dos Santos, bairro Jardim Carvalho. 

Nº 485/2021 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 manutenção da Rua 

Teotonio Jorge, Vila Hilgemberg, no bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

INDICAÇÕES APROVADAS - 17  

VEREADOR FELIPE PASSOS(PSDB) – 1 

VEREADOR JAIRTOM DA FARMACIA(DEM)- 2 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB)– 5 

VEREADOR DR. ERIK (PSDB)– 1 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB) – 2 
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VEREADOR DIVO (PSD)– 1 

VEREADOR ISAIAS SALUSTIANO(PSB) – 1 

VEREADOR JOCE CANTO (PSC)- 2 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS) – 1 

VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE) - 1 

______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 27 de abril de 2.021. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. Dr. ERICK 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Fala sobre o CRAR, diz ser simpatizante da causa animal, diz 

ter falta de motorista pois o mesmo está a licença, e comenta sobre a dificuldade da guarda municipal, de não ter 

lugar para levar os animais, diz “implorar” para que seja retomada e dada atenção a esse problema. 

VEREADOR JOÃO MACIEL(PSC): Diz estar representando o partido PSC e diz ter sido presidente do 

grêmio estudantil do CEPPG nos anos de 2018 e 2019 onde começou sua luta “politica” representando os 

estudantes, diz estender carinho e afeto a Deputada Mabel Canto (PSC), e parabeniza a vereadora Joci Canto 

(PSC) por desempenhar um excelente trabalho. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Parabeniza a prefeita e todos os profissionais relacionado a 

organização da vacinação do fim de semana, diz que através de redes sociais onde recebe informações sobre 

bares abertos durante a pandemia, defende que deve ser fiscalizados e sanções mais severas para esses bares 

abertos mas reforça para que se evite prejudicar a classe, onde ele entrou em contato com um desses bares que 

disse estar seguindo as diretrizes recomendadas e que a aglomeração estaria localizada no setor externo do 

estabelecimento, e que a fiscalização veja o que está acontecendo dentro dos bares a fim de  definir o que está 

de fato acontecendo. Fala do Corredor da Santana que está com as obras paradas, tornando difícil 0o percurso 

dos moradores, e que na próxima semana irá trazer mais informações referente a essa obra a fim de que ela seja 

liberada, diz estarem trabalhando muito em prol da população. 

VEREADOR ISAIAS SALUSTIANO(PSB): Concorda com o vereador anterior e diz ter constatado obras 

paradas no Jardim Atlanta, na travessia Rua Arapongas entre Palmeirinha e Vila Isabel diz ser necessário buscar 

informações para saber por que as obras estão paradas, em relação ao assunto dos bares anteriormente abordado, 

diz ser necessária a fiscalização dos mal cumpridores das normas e que a maioria são bons profissionais e deve 

concentrar-se nos ruins. 
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VEREADOR FELIPE PASSOS (PCDB): Faz um apelo a imprensa responsável para arrumar o elevador da 

casa de leis pois o elevador apresenta falhas, pois aqueles que necessitam precisam de auxilio, parabeniza uma 

passeata. 
 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=0

3/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA TRÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM. (XVIII LEGISLATURA) 

          Aos três dias mês de maio 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 pelos Vereadores Dr. Erick - Primeiro 

Secretário, fazendo parte da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e Dr. 

Zeca - Terceiro Secretário, com as ausências justificadas dos Vereadores Pastor Ezequiel 

Bueno, Paulo Balansin e Julio Küller por força do Requerimento nº 100/21, presentes os 

Vereadores Adriana Jamier - Missionária Adriana, Divonsir Pereira Antunes - Divo, 

Edelmar Pimentel - Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Jairton da Farmácia, Josi do Coletivo, Leandro Bianco e Leonilton A. Carneiro - Léo. 

Ainda nesta oportunidade, se fizeram presentes os Vereadores Suplentes empossados 

nesta data Emerson Luiz Sansana - Quinzinho Sansana e João Vitor Ferreira Maciel. À 

hora regimental, o Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos do dia, colocando 

em discussão e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem 

restrições. Em seguida foi procedida, pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do 

Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA 

SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 23/21 (Projeto de Lei nº 69/21), 

autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

10118.204,33, e dá outras providências. Of. nº 295/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 32/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 370/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 26/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

371/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 39/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 372/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 49/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 373/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

52/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 374/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 53/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 377/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 66/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=03/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=03/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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379/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 69/21. Of. nº 380/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 50/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. 

Of. nº 381/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 83/21, de autoria da Vereadora 

Joce Canto. Of. nº 382/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 80/21. Of. nº 420/21-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 31/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. 

nº 417/21, apresentando o Plano de Metas da Gestão 2021-2024, conforme mídia digital 

em anexo, bem como disponível no Portal da Prefeitura Municipal. DASECRETARIA 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - Of. nº 

18/SMAPA, encaminhando o Balancete Financeiro do Programa Mercado da Família, 

relativo ao exercício financeiro de 2.020, conforme segue em anexo. DO VEREADOR 

FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 68/21, concede Título de Cidadão Benemérito de 

Ponta Grossa ao Evandro Luiz Fiebig. DOS VEREADORES EDE PIMENTEL E IZAIAS 

SALUSTIANO - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 64/21, alterando o Art. 1º e 

Parágrafo único, Inciso IX do Art. 3º, Art. 4º e Parágrafo único e Inciso VI do Art. 5º. DO 

VEREADOR PAULO BALANSIN - Requerimento nº 105/21, solicitando para que seja 

justificada sua falta na presente sessão ordinária (03/05/21), por motivos de saúde. 

Colocado o referido requerimento em discussão e votação, o mesmo foi aprovado. DO 

VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO - Requerimento, solicitando o 

estabelecimento de licença parlamentar, para tratar de interesses particulares, sem 

remuneração, pelo período de 20 (vinte) dias contados a partir desta data. Colocado o 

referido requerimento em discussão e votação, o mesmo foi REJEITADO, com os votos 

contrários dos Vereadores Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe Chociai, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Missionária Adriana. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. DA 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Requerimento nº 104/21, solicitando a inserção 

na ata dos trabalhos da presente sessão, NOTA DE PESAR, pelo falecimento do Sr. Ary 

de Souza, militante do PSOL em Ponta Grossa, ocorrido no dia 29 de abril de 2.021, vítima 

de Covid-19. Requerimento nº 107/21, solicitando a inserção na ata dos trabalhos da 

presente sessão, VOTO DE PESAR pelo falecimento de Joceli Mari Valentin, ocorrido no 

dia 29 de abril de 2.021. Requerimento nº 108/21, solicitando a inserção na ata dos 

trabalhos da presente sessão, VOTO DE PESAR pelo falecimento de Lindolfo Kosmaski, 

ocorrido no dia 01 de maio de 2.021. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de 

Apelo nº 155/21, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita de Ponta Grossa, Sra. 

Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência determine aos departamentos 
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competentes da municipalidade, a reativação do posto de saúde do Jardim Planalto, bairro 

Chapada, para que os munícipes possam ter atendimento médico. DO VEREADOR 

PAULO BALANSIN - Moção de Aplauso nº 156/21, dirigida à Universidade Aberta à 

Terceira Idade - UATI, nas pessoa de sua coordenadora Prof.ª Rita de Cássia da Silva 

Oliveira, extensivo a todo o Corpo Funcional ao longo de sua existência, pelos 30 anos de 

trabalho, oferecendo aos idosos aquisição de conhecimentos e a valorização e elevação da 

autoestima. DO VEREADOR DIVO - Moção de Apelo nº 157/21, dirigida a 

Excelentíssima Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que seja 

feito um centro de atendimento para as pessoas com autismo. DO VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 158/21, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, solicitar aos departamentos 

competentes do Poder Executivo, para que seja alterado o Decreto número 18.921, e seja 

determinado ainda neste final de semana a reabertura dos Miní-Mercados, Mercearias e 

demais comércios de gênero alimentício nos bairros, exceto as redes de Hipermercados. 

DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Apelo nº 159/21, dirigida à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira 

Schmidt, para que Sua Excelência determine o imediato retorno do atendimento presencial 

na Sala do Empreendedor, bem como que estude formas de elastecer o horário de 

atendimento e aumentar o número de funcionários para dar conta das demandas por 

crédito. O Vereador Izaias Salustiano requereu a concessão de um minuto de silêncio em 

memória do cidadão Antônio Verbejanski, funcionário aposentado da Viação Campos 

Gerais, seu concunhado e também ao tio de sua ex-esposa, Luiz Salamucha, os quais 

faleceram no último domingo. A Vereadora Josi do Coletivo também complementou, 

estendendo a homenagem em memória de Joceli Mari Valentim, irmão de seu camarada 

do PSOL Lucas Valentim, Ary de Souza, seu companheiro de partido e Lindolfo 

Kosmaski que foi brutalmente assassinado em São João do Triunfo no último sábado, por 

questões de LGBT fobia. O Senhor Presidente acatou as referidas solicitações, 

concedendo um minuto de silêncio em nome das vítimas e de seus familiares. Dando 

andamento aos trabalhos, em função da aprovação dos Requerimentos nºs 96 e 100/21 

apresentados na sessão anteriormente realizada, respectivamente pelos Vereadores Joce 

Canto e Julio Küller, nos quais solicitam licença parlamentar pelo período de trinta dias, 

foram chamados nesta oportunidade os Senhores João Vitor Ferreira Maciel, na condição 

de primeiro suplente do Partido Social Cristão, em substituição à referida vereadora e 

Emerson Luiz Sansana - Qinzinho Sansana, na condição de segundo suplente do 

Movimento Democrático Brasileiro, pela desistência formal do Primeiro Suplente, em 
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substituição ao seu titular. Nesta ocasião foram convidados a assinar o Termo de Posse de 

Vereadores desta Casa de Leis, após haver procedida a leitura pelo Vereador Primeiro 

Secretário e proferir o juramento da Tribuna. Em seguida foram convidados a utilizar da 

Tribuna para proceder com seus discursos de posse e em seguida a ocuparem o lugar de 

seus titulares junto ao Plenário. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - 

Manifestaram-se os Vereadores JOSI DO COLETIVO, constando na íntegra seu 

pronunciamento: "Senhoras e senhores vereadores, Senhor Presidente, membros da Mesa, 

membros da imprensa presentes, munícipes aqui presentes que acompanham essa sessão 

e que também acompanham virtualmente. O Diretório Municipal do PSOL de Ponta 

Grossa aprovou nota pública acerca da questão do transporte coletivo em nossa cidade, 

que passo a ler integralmente. Abre áspas: Nota Pública do Diretório Municipal do PSOL 

de Ponta Grossa. Transporte coletivo, pela imediata intervenção da Prefeitura na VCG. 

Diante do caos vivido no transporte coletivo urbano em Ponta Grossa, o Partido 

Socialismo e Liberdade se posiciona pela necessidade da imediata intervenção da 

Prefeitura Municipal com fundamento no Art. 57 e 58 do Decreto 603/2002, para que 

sejam solucionados os graves problemas que a cidade atravessa. A VCG já se manifestou 

várias vezes, inclusive através de notas oficiais que não irá honrar a obrigação de pagar os 

salários devidos aos seus empregados. Por outro lado, a greve em curso chega a um 

impasse, a única alternativa, Senhores, é o Município assumir a prestação desse serviço 

essencial para a população. Por outro lado, toda essa crise é fruto de um sistema de 

transporte coletivo completamente falido, obsoleto e mergulhado em denúncias de 

corrupção e inépcia. A privatização dos serviços públicos se mostra totalmente inviável 

em todo o mundo e a municipalização do transporte coletivo deve voltar ao centro do 

debate. Para tanto, é necessário envolver toda a sociedade civil e organizada, 

essencialmente os trabalhadores usuários nessa discussão. Nesse sentido, propomos a 

organização de um seminário e outras iniciativas para que este tema junto à população, 

para que possamos criar uma proposta de sistema de transporte urbano que priorize a 

efetividade desse direito social e não o lucro das grandes corporações do setor, fecha aspas. 

Em relação à proposta do segundo ponto da nossa nota, de que se faça uma ampla 

discussão, importante ressaltar a manifestação do presidente desta Casa de Leis, junto à 

imprensa local, da necessidade de se aliar aos estudos anunciados pela Prefeitura 

Municipal, à busca de envolver toda a sociedade nesse debate tão crucial à toda a 

população. Queremos dizer que o mandato coletivo do PSOL soma à essa preocupação do 

Vereador Milla. Acreditamos que uma discussão ampla, democrática e plural é condição 

fundamental para que possamos resolver esse dilema que surge no ano em que antecede 
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ao termo final do atual contrato de concessão do serviço de transporte coletivo público. 

Precisamos ouvir principalmente os reclames e as sugestões dos usuários desses serviços 

senhores. São eles que diretamente sofrem as agruras quotidianas decorrentes de um 

serviço caro e pior, de baixa qualidade. No entanto urge à esse parlamento transformar 

essa intenção em realidade. Está mais do que na hora de começarmos a criar esses espaços 

de debate, trabalho em torno do tema. Sugerimos a realização de uma audiência pública, 

de preferência que seja convocada pela Mesa Diretora da Casa, para darmos o primeiro 

passo nesse sentido. Desde a interrupção decretada pela Prefeita em dezoito de março e 

com a greve dos motoristas e cobradores da VCG, perdura até hoje o verdadeiro caos no 

transporte coletivo de nossa cidade. O funcionamento de metade da frota de ônibus em 

meio à pandemia da COVID, coloca em risco a saúde dos usuários e trabalhadores da 

VCG em face à aglomeração causada pelos ônibus lotados nos horários de picos. Os 

senhores tem recebido fotos, como nós temos recebido, de horários de pico dentro do 

transporte coletivo, senhores? Nós temos recebido e é muito grave. Infelizmente diante de 

uma situação extrema, as medidas necessárias devem ser extremas. A legislação municipal 

prevê, através do Decreto 603/2002 a possibilidade da intervenção do município no 

transporte coletivo. Se a nossa prefeita tiver coragem de fazê-la, se resolve de imediato o 

problema com o fim da greve e a garantia de que os trabalhadores da VCG voltem a 

receber os seus salários que até agora não receberam e a totalidade da frota pode voltar a 

circular, dando mais segurança à toda a população. Acredito que todos os vereadores e 

vereadoras desta Casa torcem para que esse grave problema se resolva com a 

concessionária, assumindo suas obrigações, mas efetivamente isso não se vislumbra no 

cenário que presenciamos atualmente. Por isso o PSOL  de Ponta Grossa e o seu mandato 

coletivo se pronuncia no sentido de que se rompa com a atual inércia do Poder Público 

Municipal e medidas concretas sejam tomadas. Afinal o transporte é um direito 

constitucional de todo cidadão e é dever do estado fornecê-lo. Estamos com os 

funcionários e com a população em relação à essa causa da VCG. Uma outra questão, 

Senhores, que agora mexe bastante com o meu emocional, como, não sei se todos sabem, 

mas eu sou mãe de um homossexual, um gay assumido graças a Deus, porque eu gosto 

muito de honestidade, não aceito hipocrisia e o meu filho a dois ou três anos, não me 

recordo, ele sofreu um ataque pela polícia em São Paulo, porque ele estava se protegendo 

da chuva, enganchado num colega, não era nem o seu companheiro, o seu companheiro 

estava afastado naquele momento, ele estava se protegendo da chuva, ocupando a mesma 

capa de chuva. E ele foi... dizendo que ele se retirasse, acredito que não estava fazendo 

nada de mais ali e ele apanhou e quase morreu, em quase perdi o meu filho por questões 
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de homofobia, de LGBT fobia. E por isso que eu fico muito chocada quando eu vejo 

questões como do Lindolfo Kosmaski em São João do Triunfo, que foi baleado e ainda 

vivo, cremos, teve o seu carro incendiado. Ele, grandes questões ali, nos levam a acreditar 

que foi crime por homofobia. Era um menino jovem de vinte e cinco anos, educador do 

campo, formado em educação do campo numa parceria da Escola Latino Americana de 

Agro Ecologia da Universidade Federal do Paraná. No último sábado, Senhores, pasmem, 

a suspeita de crime por homofobia em pleno século vinte e um. O crime cometido pelo 

rapaz? Ter se assumido gay, porque nessa sociedade hipócrita o que vale, não o que 

importa não é você ser gay ou não ser gay, mas é você se assumir gay. É esse o grande 

problema. Todos os dias eu rezo por todos os meus filhos e por todos os meus alunos. Eu 

tenho três filhos, dois meninos e uma menina, a minha enteada que para mim é uma filha, 

a mãe que não fique com ciúmes, mas é uma filha para mim também e eu rezo em especial 

pelo meu filho vivo, porque eu rezo, porque eu não sei quando ele volta para a casa, se ele 

encontra um fascista pelo caminho. Infelizmente o Lindolfo Kosmaski em São João do 

Triunfo, terra natal do meu esposo, por triste coincidência, ele foi atacado. Ele era um 

menino que defendia o campo. Ele era um educador do campo, ele era líder dos jovens. 

Nós temos uma perda irreparável aqui pessoal, simplesmente porque o menino era 

homossexual, isso é inadmissível, é estarrecedor. Eu me coloco, o mandato coletivo se 

coloca à disposição de todos os homossexuais que sofrem por sua condição. Nos 

colocamos à disposição aqui nesta Casa, por todos os homossexuais que são mal 

entendidos, que nascem gays porque meu filho tentou não ser e eu cometi o abuso de tentar 

que ele não fosse e me arrependo até hoje porque estraguei cinco anos da sua juventude. 

Lindolfo se assumiu e pagou por ter se assumido e isso é inaceitável. Obrigada Senhores. 

Como eu tive mais um minuto, eu retorno à esse espaço, pedindo desculpas pela emoção 

exacerbada, mas eu acredito, não sei se quase, creio que o João não né, mas eu acredito 

que os outros todos são pais e mães né, então devem compreender a minha situação 

enquanto mãe. Não podemos misturar as coisas, é claro, mas é terrível quando eu vejo 

esse tipo de notícia, eu fico assim, eu confesso para vocês que eu perdi o meu final de 

semana pensando na crueldade. Assim como perdi também quando soube do caso do 

menino Henry, citado pelo Vereador Bianco. Esse tipo de violência, motivada por ódio, 

nós precisamos debater mais sobre isso pessoal, nós precisamos debater isso em nossas 

escolas, sim. Nós precisamos, não se trata de questão de gênero, se trata de questão de 

direitos humanos, é isso pessoal". IZAIAS SALUSTIANO: Cumprimentou as presenças 

dos suplentes vereadores empossados nesta sessão, João Vitor e Quinzinho Sansana, seu 

amigo de longa data, membro do Clube América Pontagrossense, dizendo da honra em 
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saber da luta e batalha do mesmo em prol da comunidade do Parque do Café e região da 

Nova Rússia. Colocou seu mandato à disposição dos dois vereadores naquilo que pode 

contribuir e auxiliar. Registrou seu agradecimento ao Poder Executivo, membros do 

Comitê de Crises, por haver acolhido seu pedido semana passada, voltando o olhar aos 

profissionais das quadras de esportes, clubes sociais e todos que estavam sofrendo as 

dificuldades e hoje alegremente, percebe que retornam às suas atividades, cumprindo o 

protocolo de segurança, dizendo que com certeza foi em boa hora, considerando muitas 

famílias que dependem de tais empregos. Também manifestou sua alegria pelo fato de 

mais uma vez Ponta Grossa haver batido o recorde esse final de semana, com a vacinação 

dentro da categoria específica, sabendo que é o imunizante que talvez possa trazer alento 

a todos, ressaltando a dificuldade que a sociedade vive em especial no transporte coletivo 

público, para conseguir através dessa situação a disseminação do vírus, somando às 

palavras da Vereadora Josi do Coletivo, quanto a dificuldade apresentada nessa área, 

entendendo necessária a tomada de providências, citando que do ponto de vista do 

contágio, a cidade trabalha com frota de cinqüenta por cento, com mesmo contingente de 

pessoal, que certamente pode trazer prejuízo irreparável. Frisou quanto a questão 

econômica da empresa que não tem cumprido com os compromissos com seus 

funcionários, entendendo também justo, sendo preciso que o a PMPG através da AMTT 

tome providências de forma enérgica e rápida, não vendo outra alternativa, senão a 

aplicação do Decreto 603/2002. Falou sobre projeto de lei que chegou à Casa, com relação 

ao Programa Feira Verde e Vale Gás, os quais fazem parte do Plano de Governo, como 

forma de estabelecer a inclusão do gás de cozinha no Programa Feira Verde, e o 

procedimento para escolher a empresa que irá fornecer, que seria através de processo 

licitatório, lembrando haver apresentado juntamente com o Vereador Ede Pimentel, 

emenda modificativa alterando para que ao invés do referido procedimento, se realize por 

chamamento público que tem respaldo na legislação federal, em lei recentemente 

aprovada, alterando a Lei 8.666/93 - Lei de Licitações, autorizando o Poder Público em 

situações pontuais como o caso a assim proceder e autorizar através de credenciamento. 

Citou que por questões logísticas, exemplificando que uma empresa situada na Santa 

Paula, se por ventura tiver que fornecer gás de cozinha e levar no Contorno Leste, região 

distante, certamente irá ter dificuldade, impactando no custo do produto, assim as 

empresas que tiverem tal intenção se credenciam para fornecer às pessoas da sua região. 

Comentou haver recebido questionamento de pessoas e acompanhado demandas da 

população nas redes sociais, onde muito se questiona os recursos destinados pelo Governo 

Federal, algo em torno de quarenta milhões para enfrentamento da crise da pandemia, em 
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dois mil e vinte e a preocupação gira em torno da forma como foi aplicado. Assim está 

preparando requerimento dirigido à Fundação Municipal de Saúde, para que apresente a 

rubrica orçamentária, apontando exatamente o valor e onde foram aplicados esses recursos 

para conhecimento desta Casa de forma transparente e possam dar resposta à sociedade. 

GERALDO STOCCO: Registrou suas boas vindas aos vereadores suplentes empossados. 

Referendou notícia positiva para o Estado do Paraná, onde viu em uma cidade professores, 

professoras, e servidores da educação recebendo a vacina, na condição de grupo de risco, 

dizendo que precisa avançar também no Município, onde estará apresentando pedido 

através de Moção de Apelo, juntamente com o Vereador Ede Pimentel, no sentido de que 

a classe dos professores e professoras sejam vacinados no Município. Ressaltou que não 

tinha realizado projeto e subido na Tribuna para falar antes, por respeitar os Planos 

Nacional e Estadual de imunização - hoje apareceu ao vivo professores sendo vacinados, 

sendo um marco para a cidade, estado e país principalmente com relação à educação, para 

proporcionar a volta às aulas, dada a dificuldade de concentração ao fato dos alunos 

estarem assistindo pelo sistema on line. Acredita que se uma cidade fez isso, com 

aprovação da Câmara e sanção do prefeito, precisam também dar esse passo em nosso 

Município. Em aparte se manifestou a Vereadora Josi do Coletivo, somando à sua luta, 

respeitando toda a fila para a vacinação, dizendo que é isso que os professores necessitam 

para voltar às salas de aula. Retomando a palavra, Vereador Geraldo Stocco registrou 

críticas à política estabelecida pelo então governo federal diante da pandemia, ressaltando 

que as providências foram tomadas tardiamente. FILIPE CHOCIAI: Parabenizou os novos 

vereadores que assumiram nesta data, tendo certeza, que apesar de ser temporário, farão 

bom trabalho em prol da comunidade pontagrossense. Referendou o novo recorde batido 

na data de ontem com aplicação de vacinas, oito mil e duzentas doses, destacando, assim 

como em outra oportunidade, a organização, eficiência e todo o trabalho que tem sido feito 

com celeridade e agilidade. Parabenizou em especial os servidores da Saúde, tanto do 

Município, quando do Estado. Cedeu aparte ao Vereador Ede, o qual relatou haver levado 

sua mãe para receber vacina no Centro de Eventos, parabenizando à Prefeita Elizabeth 

pelo trabalho realizado, quanto a organização dos profissionais, com vontade diferenciada, 

contando com ajuda do Exército, ficando feliz da maneira com que a população está sendo 

tratada. Seguindo, Vereador Filipe Chociai relatou uma inauguração importante ocorrida 

na última sexta-feira, tratando da primeira usina termoelétrica de biogás pública do Brasil, 

ressaltando a contribuição que terá para a cidade de Ponta Grossa em termos de 

sustentabilidade, com aproveitamento de resíduos orgânicos na geração de energia. 

Agradeceu o fato de tal inauguração haver ocorrido graças à manutenção por parte desta 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 

 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  
 

Casa de Leis, de um veto prefeitural. Estendeu os parabéns à participação do ex-prefeito 

Marcelo Rangel, da Prefeita Elizabeth Schmidt e do Secretário Municipal de Meio 

Ambiente. Destacou que na última semana esteve visitando o Colégio "Pedro Padre", em 

obra importante que vem sendo realizada, com participação da Deputada Mabel Canto, 

que fez parte de manifestação do Vereador Dr. Erick em sessão anterior, ressaltando a 

participação também do Deputado Hussein Bacckri, acompanhado com a Chefe do Núcleo 

de Educação do Estado, citando o papel fundamental daquele parlamentar para garantir 

essa verba e agilização na tramitação do processo que estava parado, comprometendo-se 

a buscar futuramente outros incentivos ao colégio. Deixou registrado, na companhia do 

Vereador Léo Farmacêutico, do Presidente desta Casa, Daniel Milla, do Vereador Paulo 

Balansin, onde acompanhou agendas do Deputado Hussein, e uma especial, em visita ao 

Colégio Bento Mussurunda, próximo ao Lago de Olarias, se comprometeu a destinar um 

milhão de reais para projeto que a escola tem a muito tempo. Destacou a Diretora Sandra, 

vice-diretora Denise que era aluna do colégio e ao deputado anunciar o compromisso, 

demonstrou sua emoção, dada a importância do projeto, com construção de dez salas de 

aula e ampliação do refeitório, facilitando a abertura do ensino médio na mesma. Foi 

colocado em apreciação e aprovado requerimento apresentado pela Vereadora Josi do 

Coletivo, solicitando a inserção de seu pronunciamento proferido durante a Comunicação 

Parlamentar em inteiro teor na Ata dos Trabalhos da presente sessão. Não havendo mais 

vereadores inscritos, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM DISCUSSÃO ÚNICA - 

PROJETO DE LEI Nº 8/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 7.500, de 13/02/2004, 

estabelecendo o "ISS Premiado": APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Quinzinho Sansana, Dr. 

Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, João Vitor Ferreira Maciel, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Leandro Bianco e Léo 

Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 23/21 (Mesa Executiva), 

promove alterações na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, que dispõe sobre a estrutura dos 

serviços administrativos dos servidores do Quadro Único de Pessoal da Câmara Municipal 

de Ponta Grossa: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Quinzinho Sansana, Dr. Erick, 

Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, João 

Vitor Ferreira Maciel, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. 

Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel 

Bueno e Paulo Balansin.  EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 290/20 
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(Vereador Daniel Milla Fraccaro), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa 

ao Senhor LUIZ CARLOS DE LIMA: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Quinzino 

Sansana, Dr. Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Jairton da Farmácia, João Vitor Ferreira Maciel, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Leandro 

Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Foi colocado em votação, tendo sido 

aprovado pedido verbal feito pelo Dr. Zeca, no sentido de se ausentar para participar de 

consulta médica. PROJETO DE LEI Nº 307/20 (Vereador Sebastião Mainardes Júnior), 

denomina de ORLANDO BORSATO a Rua nº 29 do Residencial Jardim Royal, no Bairro 

Neves, nesta cidade: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Dr. Zeca e Paulo Balansin. 

PROJETO DE LEI Nº 33/21 (Vereador Leandro Bianco), dispõe sobre os critérios para a 

numeração de edificações e terrenos em conjuntos habitacionais e loteamentos novos ou 

em logradouros que ainda não tenham sido oficialmente numerados, conforme especifica: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Quinzinho Sansana, Dr. Erick, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, João Vitor Ferreira 

Maciel, Josi do Coletivo, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Dr. Zeca e 

Paulo Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 153/21, 

do Vereador Julio Küller e 154/21, da Vereadora Joce Canto e Indicações nºs 469/21, do 

Vereador Felipe Passos; 470, 478/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 471, 477, 481, 

483, 485/21, do Vereador Ede Pimentel; 472/21, do Vereador Dr. Erick; 473, 474/21, do 

Vereador Geraldo Stocco; 475/21, do Vereador Divo; 476/21, do Vereador Izaias 

Salustiano; 479, 480/21, da Vereadora Joce Canto; 482/21, do Vereador Leandro Bianco; 

484/21, da Vereadora Missionária Adriana. Finda a votação da Ordem do Dia, abriu-se 

espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para 

comentar a respeito da questão do CRAR, dizendo ser apoiadora da causa dos animais, 

com a maioria dos Vereadores, questionando o abandono, citando problemas com relação 

a motorista que se encontra afastado sem haver remanejamento, relatando que após 

efetuada denúncia de animais que sofrem maus tratos, a Guarda Municipal realiza o 

recolhimento quando é grave e não consegue conscientizar a família, não tendo onde levar, 
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primeiro pela falta de motoristas e segundo não ter onde acomodar se estiverem em boas 

condições, considerando que o CRAR é local contaminado por receber animais não 

saudáveis, além das ONGS estarem super lotadas, principalmente quando se trata de 

cavalos que precisa de carteira especial. Implorou aos demais pares que se movimentem 

com relação a isso, havendo necessidade urgente do credenciamento de clínicas e 

retomada do castramóvel. VEREADOR JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: 

Representando o partido PSC, frisou que antes de estar nesta Casa, esteve nos anos de 

2.018 e 2019 como Presidente do Grêmio Estudantil do Centro Estadual de Educação 

Profissional de Ponta Grossa - CEP/PG, onde iniciou sua luta política e hoje como fruto 

de seu trabalho, ocupa uma cadeira como suplente, estendendo seu carinho e afeto à 

Deputada Estadual Mabel Canto, pelo trabalho excelente que desempenha, parabenizando 

também a Vereadora Joce Canto, por sua atuação como grande fiscalizadora nesta Casa. 

VEREADOR EDE PIMENTEL: Parabenizou a Senhora Prefeita Municipal pela 

organização na vacinação contra COVID-19 no final de semana, contemplando categoria 

específica, ressaltando o empenho de todos os profissionais, mesmo que na Administração 

ainda tenham alguns secretários que não o atendem, acreditando que começa a tomar cara. 

Também falou sobre o acompanhamento em grupos de whatsapp e redes sociais, pessoas 

falando sobre os bares de Ponta Grossa, onde foi atrás e verificou que os que estavam com 

excesso, dizendo que tem de sofrer sanções, mas a classe não pode pagar com seus 

pequenos estabelecimentos em detrimento àqueles que usam de má fé. Pede que sejam 

fiscalizados, aplicando sanções mais severas como cancelamento de alvarás, multas altas, 

porém que não se prejudique a classe. Comentou sobre o Corredor da Santana, que está 

com obras paralisadas, causando dificuldades aos moradores, principalmente do Barreto, 

que tem que fazer desvio enorme. Gostaria que a Prefeitura olhasse com melhores olhos à 

essa situação. Por último comentou a respeito da emenda que elaborou com o Vereador 

Izaias Salustiano no projeto o qual melhoraria toda a logística do Programa de implantação 

do gás no Programa Feira Verde. Izaias Salustiano, somou-se ao mesmo, complementando 

com relação as obras paradas, dizendo que esteve no final de semana no Jardim Atlanta, 

verificando obras paralisadas lá também e na Rua Arapongas, na Vila Palmeirinha, na 

travessia para a Vila Izabel, dizendo da necessidade de se buscar informações na Secretaria 

de Planejamento dos reais motivos. Em relação a questão dos bares, sabe que em todo o 

ramo de atividade existem os bons e os ruins, precisando intensa fiscalização, colocando 

que "quem apóia os ruins ofende os bons". Em questão de ordem, Vereador Felipe Passos 

cobrou quanto a manutenção dos elevadores, por parte da empresa responsável, que não 

consegue executar devidamente entendendo ser importante verificar a vencedora da 
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licitação. Parabenizou de forma rápida participantes de passeata no domingo, com mais 

de oitenta de pessoas idosas, mostrando experiência do povo que passou pelo Brasil e sabe 

o que irá ocorrer. O Senhor Presidente informou haver orientado ao Departamento 

responsável que não se autorize nenhum pagamento à empresa enquanto não solucionar o 

problema apresentado pelo vereador Felipe Passos, quanto as condições dos elevadores 

da Casa. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 

sessão, convocando a próxima para o dia cinco do mês em curso, no horário regimental, 

informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. 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 três de maio de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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