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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 26/04/2021 

SESSÃO ASSISTIDA POSTERIORMENTE VIA GRAVAÇÃO OFICIAL 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO: 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

ADRIANA JAMIER DA SILVA - 
MISSIONÁRIA ADRIANA 
(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL ANDERSON FRACARO -
DANIEL MILLA (PSD)  

  

DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - 
DIVO (PSD) 

  

EDELMAR PIMENTEL – EDE 
PIMENTEL (PSB)  

  

ERICK CAMARGO - DR. ERICK 
(PSDB) 

  

EZEQUIEL MARCOS FERREIRA 
BUENO – PASTOR EZEQUIEL 
(AVANTE) 

AUSENCIA JUSTIFICADA ASENCIA JUSTIFICADA 

FELIPE RAMON DOS PASSOS – 
FELIPE PASSOS (PSDB) 

  

FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI – 
FILIPE CHOCIAI (PV) 

  

GERALDO STOCCO FILHO – 
GERALDO STOCCO (PSB) 

  

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)   

JAIRTON NICOLUZZI – JAIRTON DA 
FARMÁCIA (DEM)  

  

JOCEMÉURI CORÁ CANTO – JOCE 
CANTO (PSC) 

  

JOSÉ CARLOS SAHAGOFF RAAD – 
DR. ZECA (PSL) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSIANE KIERAS – JOSI DO 
COLETIVO (PSOL) 

  

JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI 
KULLER – JULIO KULLER (MDB) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

LEANDRO BIANCO 
(REPUBLICANOS) 

  

LEONILTOM ANTONIO CARNEIRO – 
LEO FARMACÊUTICO (PV) 

  

PAULO ROBERTO BALANSIN - 
PAULO BALANSIN (PSD) 

  

WALTER JOSÉ DE SOUZA -VALTÃO 
(PRTB)  

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 
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 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 
VEREADOR ERICK CAMARGO - DR. ERICK (PSDB): Declinou a palavra. 
VEREADOR EDELMAR PIMENTEL – EDE PIMENTEL (PSB): Declinou a palavra. 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Inicia falando da situação do transporte coletivo, que houve 
reunião de conciliação, e a justiça determinou que se realize o pagamento dos salários, e que espera que seja 
pago por conta das famílias sem salários, comenta que foi dito sobre responsabilidade subsidiaria do município, 
que tal situação o preocupa já que não conhece de fato a situação financeira e da empresa, a qual não é 
justificado a razão desta situação, sugere convidar os diretores da empresa para compreender qual a situação 
da empresa. Comenta o dever de se analisar e intensificar a fiscalização pois está perto do fim de contrato, e 
que se pode presumir que quando se aproxima do fim do contrato deixam de fazer investimentos, reforça que 
essa possibilidade deve ser analisada. Comenta que esteve na prefeitura durante a manhã junto aos empresários 
da área do esporte, comenta que os mesmos estão desesperados e que é a atividade mais afetada com a 
pandemia, reforça a importância dos clubes sociais, e que é necessário o retorno dessas atividades esportivas. 
Comenta haver bons empresários e aqueles que não respeitam as medidas sanitárias. 
VEREADORA JOCEMÉURI CORÁ CANTO – JOCE CANTO (PSC) - Inicia comentando sobre o projeto 
de lei  045/2021 de autoria própria cujo qual recebeu parecer contrário, tal projeto abriria a procuradoria da 
mulher nesta casa, reforça que continuará lutando a fim de sua aprovação, comenta que no parecer informa que 
a mesa diretora é quem possui a competência para a instalação da procuradoria da mulher, que pede para que 
a mesa faça a instalação da procuradoria da mulher nesta casa, comenta que a procuradoria da mulher é a 
representação do legislativo contra a violência contra a mulher, pede apoio de todos os vereadores a fim da 
instalação da mesma, Comenta também sobre um assunto grave, sobre recusa de atendimento do UPA Santana, 
no dia primeiro de abril, onde foi negado atendimento e a vítima foi atendida por socorrida pelo SAMU e 
encaminhado a outros hospitais mas o mesmo venho a óbito, reforça que não se deve recusar o atendimento ao 
paciente e reforça que o autor da denúncia foi a Terceira Regional e a importância de se salvar vidas. 
VEREADOR GERALDO STOCCO FILHO – GERALDO STOCCO (PSB): Inicia relatando sobre ação 
da prefeitura, onde demostra o plano plurianual da prefeitura, onde está em plataforma online permite a 
participação popular, reforça a importância da participação e fiscalização do poder público, pede para que o 
projeto referente a comissão popular permanente seja aprovado a  fim de receber as pessoas na casa de forma 
mais simples e fácil, comenta que investimentos em segurança e transporte são baixíssimos, parabeniza a 
prefeitura por permitir o acesso da população, comenta que a fundação de saúde abriu licitação para adquirir 
uma usina de oxigênio, que será alugada, sobre o alto custo, comenta que a saúde espera receber uma usina 
de oxigênio por doação, comenta  que estão correndo atras a fim de adquirir uma usina de oxigênio, reforça a 
necessidade de oxigênio e cita exemplos de cidades com colapso de oxigênio, comenta referente a crítica 
situação dos leitos, defende que a parceria entre o poder público e a iniciativa privada pode salvar vidas, 
reforça esse ser o reflexo, que devem ser pensado antes de utilizar o dinheiro público. É concedida parte ao 
vereador Leoniltom Antonio Carneiro – Leo Farmacêutico (PV),  A fim de complementar comenta ter feito 
monção de apelo para a usina de oxigênio, vendo a possível falta de oxigênio, apoia a iniciativa a fim de 
suprir esta necessidade, é concedida parte ao vereador Filipe de Oliveira Chociai – Filipe Chociai (PV), 
comenta que o poder público é limitado que por hora a situação paliativa evita a falta de oxigênio, com a 
palavra novamente o vereador Geraldo Stocco Filho – Geraldo Stocco (PSB), comenta ainda haver muitas 
pessoas internadas em locais não propícios, e que a situação não está fácil, deseja que se resolva de forma 
rapida e que deseja que seja comprado de forma rápida as vacinas. 
VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 
VEREADOR FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI – FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 
VEREADORA JOSIANE KIERAS – JOSI DO COLETIVO (PSOL): Declinou a palavra. 
VEREADOR FELIPE RAMON DOS PASSOS – FELIPE PASSOS (PSDB): Comenta sobre a aprovação 
do projeto de 019/2021, o qual ira auxiliar no diagnóstico do TEA, que é Transtorno do Espectro Autista, ou 
autismo, comenta sobre seus efeitos e sobre o grau de autismos, comenta sobre sistema de triagem que 
poderia criar diagnóstico precoce a partir dos 18 meses, também sobre tal sistema ser acessível a pais, 
professores através do encaminhamento ágil, defende que atitudes em busca de diagnosticar essa situação 
deve ser cada vez mais efetivadas, defende que deve ser rastreado e filtrado a fim de que sejam efetuado 
trabalhos para auxiliar pessoas com sinais de autismo, a criação de escalas de triagem cumpre o papel desse 
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auxilio a fim de produzir diagnósticos iniciais em qualquer população, comenta modelo que promove a 
possibilidade de se diagnosticar o autismo, agradece a secretaria municipal de educação e a instituições 
parceiras, reforça ser um projeto simples mas que pode possibilitar o desenvolvimento de outras estruturas 
que se tornem referencias nas cidades. 
VEREADOR LEONILTOM ANTONIO CARNEIRO – LEO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a 
palavra. 

 
 

 Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 26/04/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

DO PODER EXECUTIVO 

VETO à Lei nº 13.917, que promove alteração na Lei nº 12.407, de 15/01/2016, conforme especifica 

  

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Total 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 306/2020: 

Denomina de Professora NADIR MAINARDES CARNEIRO a Rua nº 28 do Loteamento Residencial Jardim 

Royal, Bairro Neves, nesta cidade. 

Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 27/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00, e dá outras 

providências. 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 310/2020: 

Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO ANTARES, com sede nesta cidade. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 320/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor CLÁUDIO SCHLEDER. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 

                         CECE    - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

  

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 

Projeto de Lei Ordinária nº 6/2021: 

Dispõe sobre o uso compartilhado, em tempo real ou em molde de gravação, com o sistema de 

videomonitoramento da segurança pública municipal, de imagens de câmeras privadas captadas do ambiente 

externo dos imóveis de pessoas jurídicas de direito privado situados no Município de Ponta Grossa. 

  

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

                        CFOF  - Favorável, observado o Substitutivo Geral confeccionado pela CLJR 

                        COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                        CDHCS  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 11/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MAURICIO CELINSKI. 

  

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

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

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 19/2021: 

Obriga a aplicação do questionário de RASTREIO DE AUTISMO “M-CHAT” para realização do rastreamento 

de sinais precoces do autismo durante atendimentos em Unidades de Saúde Pública e privada no âmbito 

municipal. 

  

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

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

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

Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 130/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao senhor Popke Ferdinand Van Der Vinne, presidente do Sicredi Campos Gerais PR/SP, pela 

inauguração da 5ª agência em Ponta Grossa. 

  

Nº 131/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Aos artistas pontagrossenses, cantor Flávio Wilson e o produtor musical Cléber Junior Amaral Monteiro (Dj 

Cleber Mix), pela valorização da Cultura local e por enaltecer o jeito pontagrossense de ser em suas 

composições musicais. 

  

Nº 132/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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

determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei à esta Câmara Municipal, 

objetivando anistiar as taxas de competência do Município aos permissionários do transporte público individual 

por táxi e de autorizatários de veículos do transporte escolar, desde 2020 e durante o período vigorarem os 

decretos de calamidade e as leis que dispõem sobre medidas emergenciais de prevenção e enfrentamento do 

novo Coronavírus (Covid-19), bem como  para avaliar a anulação de tributos das micro e pequenas empresas, 

no mesmo período. 

  

Nº 133/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à AMEC - Associação dos Militares Estaduais Dos Campos Gerais, na pessoa da Presidenta 

Dirce Schactae Fornazari - 2º SGT, pelo aniversário de 15 anos da associação, a se comemorar no dia 29 de 

abril de 2021. 

  

Nº 134/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Escola Adventista de Ponta Grossa, na pessoa do seu representante, diretor Sr.Emerson Motta, 

estendendo á todos colaboradores, como professores, coordenadores, funcionários, etc. Por acreditarem na 

cidade de Ponta Grossa, investindo na construção de uma belíssima e moderna escola, com um serviço de 

excelência na educação de nossas crianças inclusive neste momento tão difícil que estamos,(pandemia Covid 

-19) conseguiram manter a qualidade no ensino virtual. 

  

Nº 135/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Sr. FRANCISCO TERASAWA, por vencer o prêmio 'Personagem Soja Brasil'. 

  

Nº 136/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
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MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao PASTOR JOSÉ POLINI, Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ponta 

Grossa/PR., como reconhecimento a sua Jubilação, bem como pelos relevantes trabalhos de evangelização 

realizados em nosso Município. 

  

Nº 137/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao PASTOR PERCI FONTOURA, pelos serviços prestados na Convenção das Igrejas Evangélicas 

Assembleia de Deus do Paraná (CIEADEP), em especial pelo trabalho desenvolvido em nosso Município como 

líder das Igrejas Assembleia de Deus no Estado do Paraná. 

  

Nº 138/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada para a empresa KMM Engenharia de Sistemas, empresa ponta-grossense há mais de vinte 

anos no mercado de soluções integradas, personalizadas e tecnológicas para logística, aqui representada pelos 

seus diretores e todos os seus colaboradores em reconhecimento e gratidão pela doação de 8,7 toneladas de 

alimentos para as famílias afetadas pela pandemia da COVID-19. 

  

Nº 139/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência solicite aos órgãos 

competentes para que haja a reabertura  da Unidade Básica de Saúde Antonio Shwanzee. 

  

Nº 140/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que una esforços buscando a imediata reabertura da 

Unidade Básica de Saúde  Antônio Schwanzee, localizado na Rua São Mauro, Núcleo Santa Luzia, nesta cidade 

de Ponta Grossa/PR, para atendimento aos moradores da região. 

  

Nº 141/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APELO 
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À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, apelo ao Executivo Municipal a supressão da proibição de 

música ao vivo, conforme o decreto nº 18.850 de 14 de abril de 2021. 

Total de Monções - 12 

Vereador Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSD)- 1 

Vereadora Joceméuri Corá Canto – Joce Canto (PSC) - 3 
Vereador Felipe Ramon dos Passos – Felipe Passos (PSDB)- 1 
Vereador Ezequiel Marcos Ferreira Bueno - Pastor Ezequiel (AVANTE)- 1 
Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2  
Vereador Julio Francisco Schimanski Kuller – Julio Kuller (MDB)- 1 
Vereador Leoniltom Antonio Carneiro – Leo Farmacêutico (PV) - 2 
Vereador Erick Camargo – Dr. Erick (PSDB) - 1 

 
 
  
INDICAÇÕES 

  

Nº 399/2021 do Vereador JULIO KULLER - Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento 

Interno, que 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 Paschoal Carlos Magno, no Centro, neste 

Município. 

  

Nº 400/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA - 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 Costa Rica, principalmente no trecho entre 

a rua Baltazar Lisboa, na Vila Ronda Antunes Duarte. 

  

Nº 401/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA - 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 Gregório da Fonseca, na Vila Ronda 

Antunes Duarte. 

  

Nº 402/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA - 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 Eduardo Shell Araújo, na Vila Ronda 

Antunes Duarte. 
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Nº 403/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA - 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 Honduras, na Vila Ronda Antunes Duarte.  

  

Nº 404/2021 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 a Manutenção nas Ruas do Nucleo  

Santa Barbara. 

  

Nº 405/2021 do Vereador FELIPE PASSOS - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando solicitar o planejamento e implantação da rede de esgoto na rua Eng. Beltrão, vila Cipa. 

  

Nº 406/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA - 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 Nicarágua, na Vila Ronda Antunes Duarte.  

  

Nº 407/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA - 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 Capitão Pedro Afonso, na Vila Ronda 

Antunes Duarte. 

  

Nº 408/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA - 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 Pinhalão entre a Rua São Josafát, na Vila 

Santo Antônio. 

  

Nº 409/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 
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Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento da Rua Guaraqueçaba entre as Rua Londrina e São 

Josafát, na Vila Santo Antônio. 

  

Nº 410/2021 do Vereador PAULO BALANSIN - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando patrolamento, cascalhamento e reparos e manutenção nas bocas de lobo da rua Izabel 

Ossowski, Vila Piriquitos- Bairro Chapada. 

  

Nº 411/2021 do Vereador GERALDO STOCCO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome 

providências na instalação de uma lombada na rua Gonçalves Ledo, próximo ao número 400.  

  

Nº 412/2021 do Vereador GERALDO STOCCO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome 

providências no estudo e na instalação de uma lombada ou possível aparelho redutor de velocidade na rua 

Osório Subtil Marçal, no bairro Contorno, neste município.  

  

Nº 413/2021 do Vereador GERALDO STOCCO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome 

providências no estudo e na instalação de uma lombada ou travessia elevada na rua Júlia Lopes, no número 40, 

em frente ao templo da Igreja Cristã Renovo, na Nova Rússia, neste município.  

  

Nº 414/2021 do Vereador GERALDO STOCCO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome 

providências na melhoria da sinalização, com taxões, tartarugas e pintura do cruzamento das ruas Júlia Lopes 

e Pastor Fugman, no bairro da Nova Rússia, neste Município.  

  

Nº 415/2021 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, 
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providências objetivando a colocação de lombada ou redutor de velocidade na Rua Marques do Paraná, entre 

a Rua Bolívia e Rua Reinaldo Ribas Silveira, nesta cidade. 

  

Nº 416/2021 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 na Rua Ismael Martins em frente ao nº 10 na Vila Hilgemberg, Bairro Nova 

Rússia, nesta cidade. 

  

Nº 417/2021 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 na Rua Antônio Swiech ( antiga Rua Viveiros de Castro) entre as Ruas Antonil 

e a Arthur de Almeida Peixoto na Vila São Francisco, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 418/2021 do Vereador GERALDO STOCCO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhora 

Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

objetivando o estudo e a retirada de uma vaga do estacionamento público na rua Doutor Leopoldo Guimarães 

da Cunha, em frente ao Condomínio Residencial Veneto, neste Município, como consta em anexo.  

  

Nº 419/2021 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 manutenção da 

Rua Coronel José Miró de Freitas, Boa Vista, Ponta Grossa. 

  

Nº 420/2021 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 designação de um profissional para segurança da Rodoviária na entrada e saída dos ônibus.  

  

Nº 421/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando realizar operação tapa buracos e a manutenção na rua Beija Flor, na entrada do 

Borato, nesta cidade. 
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Nº 422/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando realizar a poda de árvores na Associação de Moradores do Parque Taroba, localizada 

na rua Alfredo Bochinia, n.° 242, Parque Taroba, nesta cidade. 

  

Nº 423/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando realizar o patrolamento, cascalhamento e manutenção na rua Ferreira de Araújo, Vila 

Francelina, Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 424/2021 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 a manutenção das tampas de Bueiros da Rua Pinhão próximo ao numeral 159 Bairro Santo Antonio. 

  

Nº 425/2021 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 a manutenção da Rua General João Pereira de Oliveira, entre as ruas Paulo Nadal e Leonel Berger, 

Bairro Vila Margarida. 

  

Nº 426/2021 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, manilhamento e acessibilidade na Rua Olinda Abicalaf 

Correia, no Bairro da Colônia Dona Luiza, em Oficinas. 

  

Nº 427/2021 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 na Rua Bernardo Ferreira dos Santos, no bairro de Olarias, nesta cidade. 
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Nº 428/2021 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 no sentido de efetivar o recapeamento asfáltico da Rua Afonso Celso, especialmente a partir da 

altura do Jardim Gianna.  

  

Nº 429/2021 do Vereador DIVO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do  art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade para que seja feito um 

patrolamento na rua Barão de Jacutinga no São Francisco. 

  

Nº 430/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO - Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Ponta Grossa Indico à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira 

Schimith, solicitar aos departamentos competentes do Poder Executivo, seja realizado estudos técnicos no 

sentido viabilizar a instalação de abrigos cobertos nos Pontos de ônibus no Bairro Monte Bello. 

  

Nº 431/2021 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 melhoria na Rua Luís Daloski e Rua Romildo de Jesus Choqueta, do bairro Boa Vista, nesta 

cidade. 

  

Nº 432/2021 do Vereador DIVO - Indico à Mesa Executiva, nos termos do  art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade para que seja feita o 

patrolamento e cascalhamento na rua Newton Prado situado no bairro da Nova Rússia, Vila Cristina. 

  

Nº 433/2021 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 Rua Barão von Holleben em frente ao 701, no Parque Shangrilá. 

  

Nº 434/2021 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 
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objetivando a manutenção asfáltica e sinalização (pintura) das vias dos seguintes bairros: Rio Verde, Núcleo 

Pitangui, Costa Rica, Londres, Panamá, Vila Ana Rita e Santa Edwiges.  

  

Nº 435/2021 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 manutenção asfáltica / fresados das vias dos seguintes bairros: Los Angeles, Vila Rubini, Vila 

Vicentina. 

  

Nº 436/2021 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 limpeza de galerias das vias da Vila Cipa.  

  

Nº 437/2021 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 limpeza de galerias, manutenção asfáltica, e nas vias que não possuem pavimentação solicita-se 

patrolamento, cascalhamento e manilhamento do Bairro Gralha Azul, na região do Contorno. 

  

Nº 438/2021 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 revitalização e limpeza das praças do Bairro 31 de março.  

  

Nº 439/2021 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 instalação de pontos de ônibus na região do Santa Luzia . 

  

Nº 440/2021 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 das vias dos seguintes bairros: Dom Bosco, Monte Carlo, São Francisco, Vila Nery, Jardim 

Pontagrossense, Vila Princesa, San Martin, Vilela e Cristo Rei. 
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Nº 441/2021 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 Rodovia 

do Talco, distrito de Itaiacoca, entre a localidade do Passo do Pupo e Biscaia. 

 

Total de Indicações - 43 

Vereador Julio Francisco Schimanski Kuller – Julio Kuller (MDB)- 1 
Vereador Jairton Nicoluzzi – Jairton da Farmácia (DEM) - 8 
Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 4 
Vereador Felipe Ramon dos Passos – Felipe Passos (PSDB) - 1 
Vereador Paulo Roberto Balansin – Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Geraldo Stocco Filho – Geraldo Stocco (PSB)- 6 
Vereadora Josiane Kieras – Josi do Coletivo (PSOL) - 2 
Vereador Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSD) - 4 
Vereador Erick Camargo – Dr. Erick (PSDB) - 2 
Vereador Leoniltom Antonio Carneiro – Leo Farmacêutico (PV) - 3 
Vereadora Adriana Jamier da Silva - Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1  

Vereador Divonsir Pereira Antunes – Divo (PSD)- 2 
Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 
Vereadora Joceméuri Corá Canto – Joce Canto (PSC) - 7 
 

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

 
 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 23 de abril de 2.021. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

               Presidente                                                  1º Secretário 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 
VEREADOR EDELMAR PIMENTEL – EDE PIMENTEL (PSB): Concede a palavra ao vereador Izaias 
Salustiano (PSB), comenta estar feliz com a presidência da comissão da ciência e da tecnologia, comenta sobre 
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a dificuldade sanitária e a importância de orçamentos em prol da ciência, comenta sobre as vacinas de origem 
nacional, comenta sobre recursos e emendas destinadas a cidade, comenta que na semana passada conversou 
com o secretário da fazenda sobre monção apresentada sobre atividades que ficaram suspensas no ano passado 
e nesse e não possuem forma de pagar as taxas de alvará e a taxa de vigilância sanitária, reforça que se foi 
pedido o fechamento então não deve ser cobrado. 
VEREADOR ERICK CAMARGO - DR. ERICK (PSDB): Concede a palavra ao vereador Felipe Ramon 
dos Passos – Felipe Passos (PSDB), Enaltece monção feira a fim de reanalisar a questão dos músicos, e anistia 
para micros e pequenos empregados, reforça desejar ajudar os músicos e outras áreas afetadas pela pandemia, 
comenta sobre lei que previa consultas em videochamadas em libras, o qual comenta que não está havendo, 
sugere, para o poder executivo e a própria câmara, sobre a importância de haver um interprete de libras, pede 
para ser revisto a questão dos elevadores na casa de leis, pede agilidade nos elevadores dessa casa de leis, 
comenta sobre ao invés de criar uma procuradoria da mulher, criar uma procuradoria da família, que abordaria 
uma população maior. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dt
Reuniao=26/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 
GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 
LEGISLATURA) 

          Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com as 
ausências justificadas dos Vereadores José Carlos S. Raad "Dr. Zeca", Pastor Ezequiel 
Bueno, Julio Küller e Walter José de Souza - Valtão, este por estar cumprindo licença 
parlamentar desde o dia cinco do mês em curso, por um período de vinte e cinco dias, 
presentes os Vereadores nas pessoas de 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, Josi do 
Coletivo, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 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. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador, Vereador Ede Pimentel 
solicitou a destinação de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Empresário 
Ismail da Rocha, fundador da Funerária Santana de nossa cidade, que faleceu em face da 
COVID-19, ocasião em que o Dr. Eric solicitou para estender a homenagem em memória 
de seu tio Ederson Geraldo Camargo, que também perdeu sua vida vitimado pela covid. 
O Senhor Presidente acatou as referidas proposições, cedendo um minuto de silêncio 
estendendo às demais famílias enlutadas de nossa cidade. 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 21/21 (Projeto de Lei nº 58/21), altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989 e a Lei nº 13.345, 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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de 03/12/2018, conforme especifica. Of. nº 358/21-GP, comunicando haver vetado a Lei 
nº 13.922, que promove alterações na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, que instituiu o 
Programa de Desenvolvimento Industrial de Ponta Grossa - PRODESI e o Programa de 
Desenvolvimento das Indústrias de Confecções Têxteis - PRODICT, conforme especifica. 
Mensagem nº 22/21-GP (Projeto de Lei nº 64/21), altera a Lei nº 11.645/2014. 
Mensagem nº 20/21 (Projeto de Lei nº 63/21), institui o Projeto "PRATA DA CASA". Of. 
Nº 333/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 14/21, de autoria da Vereadora 
Joce Canto. Of. nº 330/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 29/21, de autoria 
da Vereadora Joce Canto. Of. nº 331/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 54/21, 
de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 339/21-GP, em atendimento ao Requerimento 
nº 34/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 340/21-GP, em atendimento 
ao Requerimento nº 47/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 363/21, 
apresentando o Plano de Metas da Gestão 2.021-2.024, bem como informando sobre 
audiência pública a ser realizada no dia 29 de abril de 2.021, com o início às 14:00 horas, 
na sede do Poder Legislativo, oportunidade em que o Poder Executivo apresentará o 
referido plano. Of. nº 375/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 60/21, de autoria 
da Vereadora Joce Canto. Of. nº 376/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 61/21, 
de autoria da Vereadora Joce Canto. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI, Presidente da 
COSPTTMUA - Solicitando para ser submetida à apreciação do Plenário, pedido no 
sentido de que os Gestores da SANEPAR de nossa cidade compareçam até esta Casa a 
fim de realizarem esclarecimentos quanto a situação do Saneamento Básico do 
Município, sugerindo a data do dia 28 do mês em curso, durante a sessão ordinária. O 
Senhor Presidente colocou em apreciação o presente pedido, tendo sido aprovado. DA 
VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Projeto de Lei nº 57/21, institui o Passe Livre no 
transporte coletivo municipal para gestantes carentes, e dá outras providências. DO 
VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de Lei nº 59/21, promove alterações na Lei nº 
9.019, de 17/08/2007, conforme especifica. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei 
nº 60/21, define a prática da telemedicina no Município de Ponta Grossa, e dá outras 
providências. Projeto de Lei nº 61/21, dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros 
provenientes de escapamentos de veículos automotores, impõe penalidades e dá outras 
providências. Projeto de Lei nº 62/21, promove alteração na Lei nº 7.388, de 14/11/2003, 
conforme especifica. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Aplauso nº 143/21, 
dirigida à Diretoria eleita do Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, na pessoa de sua Presidente eleita Marilisa do Rocio Oliveira, pela sua posse a 
frente desta entidade sindical. Moção de Apelo nº 144/21, à Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto a Sanepar, 
no sentido de efetuar a implantação da rede de esgoto no Jardim Vitória e Parque do 
Café (824 ligações), do Portal do Norte (251 ligações) e Santa Edwirges e Vila Romana 
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(787 ligações). DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Sugestão Legislativa nº 
145/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, ELIZABETH 
SILVEIRA SCHIMDT, para que determine a realização de estudos e posterior 
encaminhamento de Projeto de Lei à esta Câmara Municipal, objetivando a criação e a 
estruturação de uma patrulha destinada ao resgate de animais, inspirada no projeto 
municipal Patrulha Animal. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Apelo nº 
146/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua 
Excelência gestione junto aos órgãos competentes a aquisição urgente do coquetel 
composto pelos fármacos imdevimabe e casirivimabe para distribuição aos pacientes da 
Covid-19 na rede hospitalar municipal. DO VEREADOR DIVO - Moção de Apelo nº 147/21, 
dirigida ao Excelentíssima Senhora Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para 
que seja transferido o PAI (pronto atendimento infantil), para o UPA Santana ou UPA 
Santa Paula. DOS VEREADORES EDE PIMENTEL E IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo 
nº 148/21, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, 
Elizabeth Silveira Schimidt, para que seja disponibilizado para comercialização nas lojas 
do programa mercado da família produtos de Hortifruti, solicita ainda que os produtos 
sejam preferencialmente fornecidos pelos produtores (economia familiar) cadastrados 
no programa MF. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Apelo nº 149/21, dirigida à 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, 
para que seja disponibilizado para comercialização nas lojas do programa mercado da 
família produtos de Hortifruti, solicita ainda que os produtos sejam preferencialmente 
fornecidos pelos produtores (economia familiar) cadastrados no programa MF. DO 
VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 150/21, dirigida aos funcionários da 
saúde, à Fundação Municipal de Saúde e em Especial aqueles que estão atuando na linha 
de frente nos hospitais, unidades de saúde e clínicas, na luta contra o Covid-19. Moção 
de Aplauso nº 151/21, dirigida aos funcionários da saúde, à Fundação Municipal de 
Saúde e em Especial aqueles que estão diretamente envolvidos na vacinação contra o 
Covid-19 no Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de 
Sugestão Legislativa nº 152/21, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta 
Grossa, para aderir a proposta em que convida cada pessoa apta a se vacinar contra a 
Covid-19 a doar um quilo de alimento não perecível. O Senhor Presidente colocou em 
apreciação, tendo sido aprovado pedido do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, em face de 
atestado médico justificando sua ausência para os devidos fins, o qual foi submetido a 
consulta médica no dia 23/04/2021, devendo permanecer em isolamento domiciliar e 
seguir rigorosamente as orientações em anexo, por um período de 14 dias. Também 
colocou em votação, tendo sido aprovados os pedidos de justificativa de ausência dos 
Vereadores Dr. Zeca e Julio Küller, aquele por motivo de saúde e este por estar se 
apresentando em consulta médica. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se 
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manifestaram: VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Comentou a situação do transporte 
coletivo, dizendo que tem acompanhado em noticiário sobre a realização de mais uma 
audiência virtual de conciliação, junto à Vara do Trabalho, no sentido de se resolver a 
questão do inadimplemento da empresa com seus funcionários, com relação à folha de 
pagamento, tendo notícia que a Justiça Federal do Trabalho determinou que a 
concessionária prestadora de serviços realize o referido pagamento atrasado de março 
e que pague até o quinto dia útil de cada mês, noticiando que a mesma efetuou o 
pagamento no dia vinte, do vale alimentação, esperando que a decisão em face seja 
atendida. Espera ainda que a Prefeitura, como subsidiária efetue tal pagamento, na 
condição de detentora do serviço essencial do transporte coletivo público, caso o 
empregador principal assim não proceda, através de decisão a ser tomada pela própria 
juíza. Assim, fica preocupado, sabendo que a empresa simplesmente deixou de pagar, 
não conhecendo exatamente qual de fato é sua situação financeira. Destacou que sem 
apresentar suas contas, divulgando seus números, justificando a razão que a levou à essa 
situação de dificuldade financeira, não é a verdade que tem de ser expressada. Entende 
que seria tal qual o convite à SANEPAR, sugerindo a convidar os diretores da empresa, 
responsável pelo contrato, para exporem qual medida de dificuldade financeira tem a 
empresa em questão, não sendo prudente tomar nenhuma decisão sem ter os números 
nas mãos. Salientou ainda, em que pese a fase de pandemia, tal situação estar ocorrendo 
em momento que se aproxima o vencimento do contrato firmado com o Município, 
sendo mais um motivo de serem intensificadas as fiscalizações para saber de fato o que 
está acontecendo, entendendo que a empresa, sem ter certeza se irá participar do 
próximo preito licitatório ou não, sendo possível se presumir que vão deixando de fazer 
os investimentos necessário, considerando que será aberta para outras empresas 
também fazer parte do processo. Ressaltou que hoje, com metade da frota, a população 
vive situação pior, considerando o aumento do contingente de pessoas a ser 
transportadas, todo o esforço que foi feito pode se perder porque na verdade o 
transporte coletivo talvez é sim o maior disseminador do vírus. Esteve de manhã na 
prefeitura reunido com o Procurador Geral Edgar Hampf, onde trouxe empresários do 
ramo do esporte (donos de quadras esportivas) que estão desesperados, vivendo 
situação de penúria, por ser a atividade mais afetada desde o início da pandemia, 
pensando ser importante voltar o olhar aos mesmos, considerando que os praticantes 
de esporte tem condição melhor de saúde, vendo necessária e pertinente essa medida. 
VEREADORA JOCE CANTO: Para falar sobre seu projeto de lei nº 45/21, que recebeu 
parecer contrário da CLJR, o qual dispõe sobre a implantação da Procuradoria da Mulher 
nesta Casa de Leis, dizendo que irá continuar lutando para que o mesmo seja aprovado, 
ressaltando que dentro da análise da referida comissão, pede-se que a Mesa Diretora 
tem competência de tal instalação. Nesse sentido, com muita responsabilidade, solicitou 
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à mesma que faça então a instalação dentro deste Parlamento. Pediu ao Senhor 
Presidente que pudesse receber as vereadoras representantes desta Câmara, sua 
pessoa, juntamente com as Vereadoras Josi do Coletivo e Missionária Adriana no sentido 
de conversarem sobre a necessidade da instalação da Procuradoria da Mulher, 
destacando ser a representação do Legislativo na rede de enfrentamento à violência 
contra a mulher, sendo órgão que não cria despesas, sendo fundamental a um grave 
problema social que cresce de maneira exponencial no mundo inteiro, onde gostaria 
também de contar com apoio dos demais pares. Outro assunto, para comentar matéria 
publicada no Portal PG TRANSPARENTE, tratando de descaso na saúde, quanto a 
investigação de denúncia sobre recusa de atendimento na UPA SANTANA, feita por parte 
da Terceira Regional de Saúde, solicitando providências à Fundação Municipal de Saúde. 
Nesse aspecto, relatou caso que aconteceu dia primeiro de abril, segundo relato de 
paciente, de que as técnicas da UPA SANTANA o recusaram sob alegação que 
apresentava sintomas de Covid-19, porém uma médica da Terceira Regional que o 
socorreu, o qual agonizando estava na calçada daquela entidade, mas no entanto não 
apresentava tais sintomas segundo a mesma, e se ainda assim, se tivesse acometido, não 
poderia ter sido negado atendimento. Sem conseguir atendimento, as técnicas da 
Regional chamaram o SAMU, cujo socorro foi efetuado defronte a UPA sendo reanimado 
pelos socorristas, levado então com vida à Santa Casa e posteriormente ao Hospital 
Regional, vindo à óbito, por não resistir. Ressaltou que segundo documentos, resultados 
mostraram-se negativos para a Covid-19. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para fazer 
relato de algo importante que a Prefeitura está realizando, tendo postado em suas redes 
sociais, entendendo que esta Câmara, como instituição também deveria fazer, estando 
aberto no site da prefeitura o Plano Plurianual de 2.022/2.025 e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para que as pessoas da cidade possam opinar quanto aos investimentos 
nas diversas áreas, existindo ainda campo para que possam escrever o que desejam, 
entendendo ser uma das questões primordiais para com a democracia. Pediu ainda que 
seu projeto que cria a Comissão Popular Permanente nesta Casa de Leis venha à Plenário 
o quanto antes, para que possam aprovar e a médio e longo prazo receber pessoas no 
Legislativo de maneira fácil, assim que passar a pandemia, vindo de encontro ao que a 
Prefeitura está realizando, a respeito da consulta popular. Citou que são baixíssimos os 
investimentos nas áreas de esporte, segurança, necessitando da união de forças para 
melhorar. Outro assunto, presenciando na sexta feira, a Fundação Municipal de Saúde 
abrindo licença de dispensa de licitação  a fim de adquirir, via aluguel, uma usina de 
oxigênio para a cidade por seis meses e se necessário por mais seis, justificando os 
valores, destacando ainda que a referida fundação espera nos próximos meses receber 
uma usina a título de doação, estando em processo de conversação com várias 
entidades, pessoas, políticos, empresários para que o município não alugue a mesma. 
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Destacou que essas situações precisam ser pensadas a médio e longo prazo, motivo de 
seu mandato mais uma vez se posicionar favorável à ciência, e que recursos e esforços 
públicos sejam utilizados onde funcionam, não querendo ver colapso na cidade. Em 
aparte, o Vereador Léo Farmacêutico complementou, lembrando haver elaborado 
moção de apelo, quanto a usina de oxigênio, onde conversou com o Secretário de Saúde 
do Município, no ápice da dificuldade, sendo totalmente à favor, ocasião em que irá ver 
o que dá para fazer em prol da população, ficando feliz do orador também estar 
batalhando em face dessa grande obra. Também em aparte, o Vereador Filipe Chociai 
reforçou a solicitação do Vereador Léo Farmacêutico, considerando a importância ora 
destacada pelo orador, expondo que o Poder Público é limitado, não podendo destinar 
recursos para fazer o que bem desejar, destacando ainda que por ora é alugada, sendo 
solução paliativa, talvez temporária, mas que evita que a cidade corra riscos tais quais 
enfrentaram estados do norte do País. Finalizando, Geraldo Stocco frisou haver muitas 
pessoas internadas na UPA, em corredores em lugar que não são propício para as 
mesmas, ressaltando a situação difícil que a cidade passa. Deixou sua última fala, 
esperando que o Consórcio de Prefeito e Prefeituras possa comprar urgentemente as 
vacinas, destacando que hoje mesmo a ANVISA irá se pronunciar sobre a SPUTINIK e se 
isso acontecer, é muito provável que essas chegarão no Município. VEREADOR FELIPE 
PASSOS: Cumprimentou representantes do Movimento O Poder Emana do Povo e 
demais munícipes acompanhando a sessão. Comentou sobre o projeto de sua lavra 
constante da Ordem do Dia, 19/21 que obriga a aplicação do questionário de RASTREIO 
DE AUTISMO "M-CHAT" para realização do rastreamento de sinais precoces do autismo 
durante atendimentos em Unidades de Saúde Pública e Privada no âmbito municipal. 
Ressaltou que o TEA - Transtorno do Aspecto Autista ou autismo, refere-se a uma série 
de condições caracterizadas por desafios com habilidades sociais, comportamentos 
repetitivos, fala e comunicação não verbal, bem como por forças e diferenças únicas, 
cuja diferença entre os transtornos é o grau dentro do aspecto autista. "Quem não 
gostaria de ter em mãos instrumento de triagem que possa auxiliar na detecção precoce 
de comportamentos atípicos, colaborando no diagnóstico de sintomas do autismo a 
partir dos dezoito meses e também se esse instrumento pudesse ser utilizado pelos pais, 
professores e profissionais também para esse fim, com encaminhamento ágil?". 
Agradeceu à Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da Professora Simone e 
Diretora Elizabeth, onde elaborou ofício evidenciando alguns pontos que estará 
colocando na seqüência. Agradeceu ainda as instituições parceiras do Município, APAE, 
APROAUT, APACD, APADEV, GENY RIBAS, OBSERVATÓRIO DE INCLUSÃO, GRUPO 
ALTITUDE, ressaltando ser um projeto simples, mas que pode dar empurrão a que 
possam desenvolver as outras estruturas na saúde do Município, para se ter um 
referencial. Não havendo mais vereadores interessados em se manifestar, anunciou-se 



 

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

 

a ORDEM DO DIA - EM DISCUSSÃO ÚNICA - VETO À LEI Nº 13.917 (Poder Executivo), que 
promove alteração na Lei nº 12.407, de 15/01/2016, conforme especifica: MANITIDO, 
com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 
Ede Pimentel, Dr. Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 
Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e 
Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 
Pastor Ezequiel Bueno, Dr. Zeca, Julio Küller e Walter José de Souza - Valtão. EM 
SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 306/20 (Vereador Sebastião Mainardes 
Júnior), denomina de Professora NADIR MAINARDES CARNEIRO a Rua nº 28 do 
Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando 
registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, 
Dr. Zeca, Julio Küller e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 27/21 (Poder 
Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 
50.000,00, e da outras providências: APROVADO, ficando registradas as ausências 
justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Dr. Zeca, Julio Küller e 
Walter José de Souza - Valtão. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 310/20 
(Vereador Vinícius Camargo), declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO ANTARES, com 
sede nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações 
dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Dr. Zeca, Julio Küller e Walter José de Souza - 
Valtão. PROJETO DE LEI Nº 320/20 (Vereador Geraldo Stocco), concede Título de Cidadão 
Honorário de Ponta Grossa ao Senhor CLÁUDIO SCHLEDER: 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, Dr. Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 
da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 
Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor 
Ezequiel Bueno, Dr. Zeca, Julio Küller e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 
06/21 (Vereador Filipe Chociai), dispõe sobre o uso compartilhado, em tempo real ou em 
molde de gravação, com o sistema de videomonitoramento de segurança pública 
municipal, de imagens de câmeras privadas captadas do ambiente externo dos imóveis 
de pessoas jurídicas de direito privado situados no Município de Ponta Grossa: 
APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla 
Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, 
Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo 
Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 
dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Dr. Zeca, Julio Küller e Walter José de Souza - 
Valtão. PROJETO DE LEI Nº 11/21 (Vereador Julio Küller), concede Título de Cidadão 
Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MAURICIO CELINSKI: APROVADO, nos termos da 
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Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com 
votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 
Pimentel, Dr. Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 
da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 
Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor 
Ezequiel Bueno, Dr. Zeca, Julio Küller e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 
19/21 (Vereador Felipe Passos), obriga a aplicação do questionário de RASTREIO DE 
AUTISMO "M-CHAT" para realização do rastreamento de sinais precoces do autismo 
durante atendimentos em Unidades de Saúde Pública e Privada no âmbito municipal: 
APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações 
dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Dr. Zeca, Julio Küller e Walter José de Souza - 
Valtão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 130/21, do Vereador 
Ede Pimentel, com registro do voto favorável manifestado verbalmente pela Vereadora 
Missionária Adriana, em função de haver apresentado falha técnica no sistema digital; 
131/21, da Vereadora Joce Canto; 132/21, do Vereador Felipe Passos; 133/21, do 
Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 134, 139/21, do Vereador Leandro Bianco; 135/21, do 
Vereador Julio Küller; 136, 137/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 138/21, do Vereador 
Dr. Erick; 140/21, da Vereadora Joce Canto; 141/21, da Vereadora Joce Canto, ficando 
nessa registrada a ausência justificada da votação do Vereador Paulo Balansin, acatada 
pelos demais pares, em função de se encontrar ausente no momento da votação e 
Indicações nºs 399/21, do Vereador Julio Küller; 400, 401, 402, 403, 406, 407, 408, 
409/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 404, 424, 425, 430/21, do Vereador Izaias 
Salustiano; 405/21, do Vereador Felipe Passos; 410/21, do Vereador Paulo Balansin; 411, 
412, 413, 414, 418, 420/21, do Vereador Geraldo Stocco; 415, 428/21, da Vereadora Josi 
do Coletivo; 416, 417, 427, 431/21, do Vereador Ede Pimentel; 419, 441/21, do Vereador 
Dr. Erick; 421, 422, 423/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 426/21, da Vereadora 
Missionária Adriana; 429, 432/21, do Vereador Divo; 433/21, do Vereador Leandro 
Bianco; 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440/21, da Vereadora Joce Canto. Ficam registradas 
as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Dr. Zeca, 
Julio Küller e Walter José de Souza - Valtão. Finda a votação da Ordem do Dia, abertas as 
inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, se manifestaram: VEREADOR EDE PIMENTEL, 
passando ao Vereador Izaias Salustiano, que relatou sobre duas notícias vindas de 
Brasília, através do Deputado Federal do PSB, Aliel Machado, destacando  que o mesmo 
tem empenhado esforços no sentido de realizar mandato extraordinário em torno do 
Brasil, ficando feliz ao presidir a Comissão da Ciência e Tecnologia, sabendo que os 
investimentos em ciência, especialmente no momento que o Brasil passa por 
dificuldades sanitárias graves, é importante a destinação de recursos ao orçamento da 
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união, para desenvolver, aprovar as vacinas, destacando existir duas a nível nacional em 
estudo, assim sendo necessário para que não possamos mais depender de insumos dos 
países de fora. Também citou estar aquele deputado ao lado de outras demandas 
importantes da comunidade científica, que trabalham as universidades, estudiosos, se 
debruçando em cima disso, sendo importante que tenha alguém do estado e da nossa 
cidade lutando e buscando o conhecimento, defendendo essa pasta tão importante. 
Destacou que o mesmo trouxe emenda para Ponta Grossa, contemplando a APAE com o 
valor de cento e quatro mil reais, tendo notícia de um milhão e meio de reais para 
construir um CMEI na região de Nova Rússia, recursos de quatro milhões de reais para 
pavimentação e outras emendas já destinadas, lembrando de duzentos mil reais para 
cada vereador da bancada, onde já realizou reuniões com o Secretário de Finanças, que 
dará contribuição para o Município, afim de desenvolver com a região. A par disso, 
informou que estiveram com o Vereador Ede Pimentel conversando com o Secretário da 
Fazenda Claudio Grochoski, a respeito de moção que a bancada apresentou no sentido 
de que o Executivo possa olhar para as atividades que ficaram suspensas durante o ano 
passado e que se estende nesse ano com o lockdown, as micro e pequenas empresas 
que estão com suas taxas de alvará atrasadas por não tiverem condições de pagar, os 
quais precisam ter possibilidade de compensar com outros tributos que possivelmente 
já pagaram ou então conceder anistia. Citou que as Taxas de Alvará e de Vigilância 
Sanitária tem que ter contrapartida, cobrado proporcionalmente aos meses trabalhados, 
somando ainda em seu comentário a questão do parcelamento do IPTU. VEREADOR DR. 
ERICK: passando ao Vereador Felipe Passos, que enalteceu a Moção realizada, no sentido 
de se rever a questão dos músicos, em seus trabalhos que realizam, para que o Município 
possa ver a questão das taxas municipais, concedendo também anistia, assim como os 
micro e pequenos empresários, que tiveram grande dificuldade nesse período. Somou 
ainda na sua Moção de Sugestão Legislativa aos taxistas e empresários de vans escolares, 
aos moldes que foi realizado em Curitiba, assim solicita através desse expediente que o 
Poder Executivo encaminhe o devido projeto para esta Casa de Leis. Lembrou ao Poder 
Executivo de lei aprovada ano passado, que previa consultas em vídeo chamadas em 
libras, em vista da situação da COVID, sendo cobrado pela comunidade surda, sugerindo 
também nesse sentido. Complementou a questão no sentido de organizar as 
transmissões oficiais desta Casa de Leis, com a presença de intérprete de libras. Disse 
que se precisar, irá acionar o Ministério Público para que seja visto o quanto antes a 
transmissão nesta Casa. Também solicitou para que sejam revistos com atenção especial 
os elevadores desta Casa de Leis, onde mais de um mês apresentou a dificuldade que os 
mesmos apresentam, relatando que hoje mais uma vez ficou preso no mesmo, tendo 
que sair pela lateral, solicitando agilidade nesse sentido. Para isso, lembrou que a 
Vereadora Jose Canto o fez lembrar de uma sugestão, se de repente se criar uma 
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procuradoria da mulher, sugere então a criação de uma procuradoria da família. O 
Vereador Filipe Chociai, ocupando a presidência da sessão nesta oportunidade informou 
que a Mesa Executiva irá debater sobre o assunto proposto pelo Vereador Felipe Passos 
e quanto a questão dos elevadores, já conversou com o Diretor Geral e servidores a nível 
de gabinete, apesar das complicações, estará trabalhando para que a acessibilidade seja 
colocada à disposição devidamente através dos equipamentos existentes. Não havendo 
mais assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando os Senhores Vereadores 
para a próxima, dia vinte e oito do mês em curso, cuja pauta da 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 vinte e seis de abril de dois mil e 
vinte e um. 
__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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