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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 23/06/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

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 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)   

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Comenta ter feito entrega de moção de aplauso a Giana que 

possui destaque internacional pela música, reforça a felicidade de homenagear pessoas, comenta que se devf3e 

falar um pouco mais sobre os produtores rurais da cidade e que deve se ver a causa e incentivar esses produtores, 

que a cidade possui condições de se desenvolver mais com produtos frescos e de qualidade de pessoas honestas 

e trabalhadoras, que vendem seus produtos e que não possui incentivo da prefeitura municipal de Ponta Grossa, 

a qual ganham percentuais muito pequenos das licitações de Ponta Grossa, licitações milionárias que os 

produtores recebem anualmente 10 mil enquanto empresas as quais se confundem na mesma empresa recebe 

valores milionários, com aditivos  que os produtores rurais não recebem, defende não estar condenando 

empresas ou a busca pelo lucro, reforça incentivar o empreendedorismo mas  defende que deve ser de forma 

justa e legal, pede ajuda, diz ter entrado em contato com produtores rurais que disseram possuir capacidade de 

fornecer os produtos que a prefeitura precisa, mas que a prefeitura não quer ajudar, diz que o secretario tem se 

empenhado e tomado atitudes inovadores para ajudar os produtores, mas não é o suficiente, defende que nesta 

gestão haverá tempo para o secretario a fim de ajudar  essas pessoas, diz não entender, que nem os produtores 

entendem a dificuldade para se conseguir uma licitação pois possui empecilhos que privilegiam empresas e 
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trazem prejuízos aos produtores rurais, diz ser tema delicado e que está envolvendo pessoas grandes da cidade, 

mas deve ser feito o certo, pois uns sem produzem só revendem produto consegue adquirir os maiores valores, 

concede parte a vereadora Josi do Coletivo(PSOL), comenta que se deve incluir também os assentados do 

Movimento Sem Terra que possui plantio totalmente orgânico que a cidade  tem a  ganhar e que se deve superar 

esse preconceito pois são trabalhadores, reforça que deve fazer parte e o produto desses trabalhadores acaba 

sendo elitizado, que as pessoas mais esclarecidas possuem acesso que a população em geral  não possui acesso, 

declara apoio as palavras do vereador Geraldo Stocco(PSB), ao qual recupera a palavra, comenta não conhecer 

esses produtores mas se coloca a disposição para conhece-los e inclui-los reforça não ser contra a empresa ou 

alguma pessoa mas sim contra o tipo de distribuição na licitação pois produtores não possuem conhecimento 

ou graças a pessoas mal  intencionadas adquire acesso a pequenas parcelas de dinheiro, comenta que pessoas 

trabalham iguais e ganham valores muito diferentes e isto não está certo, diz que irá analisar vários documentos 

para que as próximas licitações sejam favoráveis a todos, novamente reforça não ser contra o lucro de empresas, 

compreende a dificuldade se se empreender no pais mas deve ser justo com todos. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Comenta receber muitos questionamentos e não deve deixar 

de dar resposta, comenta que o assunto abordado é importante por se tratar de recursos públicos, comenta a 

importância de se conferir e da responsabilidade a respeito do recurso público que interfere na vida das pessoas, 

reforça o papel fiscalizados, comenta que infelizmente deve se ater a uma fiscalização mais efetiva, diz ser 

recorrente situações como desvio de recursos públicos, ou favorecimentos, comenta ocorrido na esfera estadual 

como ocorreu hoje na situação do GAECO, reforça que se deve trabalhar para evitar que essas situações 

ocorram em Ponta Grossa, comenta que se deve fazer muitos enfrentamentos para se verificar, comenta 

questões do distrito industrial, da PPP frustrada do mercado Municipal, questões envolvendo desvio de 

combustível do parque de maquinas e obras do FINISA que foram paralisadas, a respeito dessas obras comenta 

que já houve financiamento e questiona sobre a possibilidade de se continuar essas obras sem que as empresas 

pleiteiem nenhum aditivo, comenta que as obras paralisadas se deterioram perdendo o que já se foi feito ou 

furto de material o que pode trazer prejuízo aos cofres públicos além do prejuízo que é o retardo da entrega da 

obra, a respeito do Mercado da Família ser objeto de CPI e desvios e a Feira Verde devem ser verificados, 

comenta não estar fazendo juízo de valor mas que se deve acompanhado, verificado o diário oficial comenta 

que se soma ao vereador Geraldo Stocco (PSB), para se verificar e ir participar de pleitos licitatórios, comenta 

ver situações que de fato chamam a atenção, comenta que deve-se tomar providencias e que é responsabilidade 

da casa, comenta sobre situação da licitação de radares e na contratação de semáforos, comenta sobre estar 

trabalhando sobre os contratos envolvendo o ESTAR Digital que envolvem muito dinheiro comenta que deve 

ser analisado os contratos públicos par ase dar essas respostas a sociedade, diz que para isso que foram eleitos, 

que não se deve fazer trabalhos que não chegam a lugar algum, diz parecer até prevaricação pois não cumpre 

a obrigação ao qual foi incumbido, reforça a necessidade de se fazer o trabalho, que deve exercer o 

compromisso ao inves de fazer de conta que está trabalhando, pede desculpas pelo desabafo e comenta que 

devem colaborar um com os outros no que se refere a informação e que devem os vereadores se ajudarem pois 

assim se superaria os limites individuais se pensando em objetivo comum, comenta que pontuou mais de 10 

situações que envolvem contratos públicos e que envolve muito dinheiro, que falta para sanar outras 

necessidades da população, comenta também no recurso do covid-19, ao qual pediu requerimento dos 

documentos e só recebeu estratos o que não o possibilita a fiscalização, reforça a necessidade dos documentos 

de forma completa diz que o prazo para o recebimento do documento deve ser comprido pois está na lei, reforça 

o desabafo e que pretende possuir o mesmo comportamento e não irá negligenciar sua função durante seu 

mandato. 

VEREADOR  FILIPE CHOCIAI (PV): Comenta sobre ocorrido no dia anterior, comenta que possuiu 

presença da secretaria municipal de educação, e que ontem a promotora de Justiça da cidade visitou unidades  

de educação do município, destaca a fala da promotora, reforça os estudos e protocolos de segurança e que a 

promotora que objetivava verificar o cumprimento do protocolo de segurança e que visitou cinco unidades, 

comenta que a promotora destacou pontos positivos e que todos os protocolos estão sendo seguidos, reforça 

que o poder executivo possui organização que aceita críticas e denúncias e com a averiguação do Ministério 

Publico destaca que a educação é uma política pública fundamental que o ensino passou muito tempo pelo 
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ensino remoto, comenta que o ensino presencial é o ensino mais eficaz, comenta haver demanda e que o 

município deve fazer este atendimento, e que a fiscalização comprovou a efetivação deste serviço, comenta a 

importância e o empenho de todos reforça a confiança com o poder executivo, concede parte do vereador Paulo 

Balansin (PSD), este diz que não se adequa as falas do vereador Izaias Salustiano (PSB), que ele faz a sua parte 

que se reelegeu e que é uma questão de respeito diz achar deselegante dizer que vereadores não trabalham, 

reforça a necessidade do respeito e que trabalha muito por isto se reelegeu, com à palavra novamente o vereador 

Filipe Chociai (PV), comenta que  não haverá choro mas comemoração pois os protocolos estão sendo 

seguidos. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 23/06/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 270/2020: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo para bicicletas e 

motocicletas nas vias públicas equipadas com semáforo no Município de Ponta Grossa. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis – Votos Contrários - 1 Abstenções  

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 317/2020: 

Denomina de JOSUÉ CORDEIRO MONTES a Rua nº 38, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Birro 

Uvaranas, nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
DO VERADOR DR. ERICK CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 3/2021: 

Denomina de WIANEI DOS SANTOS CAMARGO o trecho de estrada rural que especifica. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 43/2021: 
Promove alteração na Lei nº 6.857, de 26/11/2001, conforme especifica. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 68/2021: 

Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor EVANDRO LUIZ FIEBIG. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 58/2021: 
Altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989 e a Lei nº 13.345, de 03/12/2018, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 13 Votos Favoráveis – 5 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 87/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa  ao Doutor JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 246/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APELO 
À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar 

estudos e o consecutivo redimensionamento da rede de abastecimento de água da comunidade dos Sete Saltos 

de Baixo, Distrito de Itaiacoca, neste município. 
  
  

Nº 247/2021 do Vereador DR. ZECA 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida à todos os donos de restaurantes, trailers, bares e empreendedores do ramo alimentício de Ponta 

Grossa. 
  

Nº 248/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
MOÇÃO DE APELO 
À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar 

reforma da Unidade Básica de Saúde Manoel Inglês de Lara, localizado na comunidade dos Sete Saltos de 

Baixo, Distrito de Itaiacoca, neste município. 
Total de Moções Aprovadas – 3 
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Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 
  

INDICAÇÕES 
  

Nº 759/2021 da Vereadora JOCE CANTO:  Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do 

Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine aos departamentos competentes 

da municipalidade, providências objetivando a manutenção com Patrolamento, Cascalhamento e 

Manilhamento na Rua Ilha do Mel, no Gralha Azul - Contorno. 
  

Nº 760/2021 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 o asfalto na Rua Machado Silva de Souza, Jardim América.  
  

Nº 761/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

estudo técnico para verificar a possibilidade de Implantação de um redutor de velocidade na Rua 

MARGARIDA ZAGONEL SLAVIEIRO, Jardim Los Angeles, Região da Boa Vista. 
  

Nº 762/2021 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, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a 

Manutenção na Rua Curitiba nº1079, bairro Olarias, nesta cidade. 
  

Nº 763/2021 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 e a manutenção da  Rua Elvo Christian Muniz de Carvalho - Vila Jardim 

Ipiranga- Jardim Carvalho. 
  

Nº 764/2021 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 com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento na Rua 

Recanto dos Papagaios, Gralha Azul, Contorno. 
  

Nº 765/2021 do Vereador PAULO BALANSIN: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

providências objetivando a manutenção dos bueiros da  Rua -Teófilo Cunha, 124 - Uvaranas 
  

Nº 766/2021 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, 

manutenção do  Campo de Futebol Society na Vila Rubini 
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Nº 767/2021 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, 

manutenção do  campo de Futebol Society no Bairro Parque Nossa Senhora das Graças 
  

Nº 768/2021 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, 

manutenção  emergencial das ruas  do Núcleo Cristo Rei 
  

Nº 769/2021 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 com Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na Rua Terra 

Rica, Parque Auto Estrada. 
  

Nº 770/2021 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 manilhamento, patrolamento, cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na R. 

Leonor Cavagnari Maciel - Contorno, neste Município. 
  

Nº 771/2021 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 manilhamento, patrolamento, cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na R. 

Teixeira Mendes - Uvaranas, neste Município. 
  

Nº 772/2021 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 Rua Arnaldo José de Moraes, entre as ruas Germano Justus e  Edilson 

Araujo, no bairro Cará Cará. 
  

Nº 773/2021 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 reforma da ponte localizada na comunidade de Barra Preta, Distrito de 

Itaiacoca, neste município. 
  

Nº 774/2021 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 estudos de viabilidade e consecutiva instalação de uma academia ao ar livre 

na comunidade dos Sete Saltos de Baixo, localizada no Distrito de Itaiacoca, neste município. 
  

Nº 775/2021 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, 
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providências objetivando realizar estudos de viabilidade e consecutiva implantação de 03 (três) mata burros na 

comunidade dos Sete Saltos de Baixo, localizada no Distrito de Itaiacoca, neste município. 
Total de Indicações Aprovadas – 17 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 4 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 4 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 2 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 3 

  
  
  

 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 22 de junho de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Relembra comentário da semana passada a respeito de novos leitos em 

Ponta Grossa e que ontem a SESA informou que está sendo implantado 5 novos leitos, comenta que isso será 

útil para o tratamento da população da cidade, reforça ser fruto do trabalho da Deputada Mabel Canto. 

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

niao=23/06/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 

LEGISLATURA) 

          Aos vinte e três dias do mês de junho 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 e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo ainda parte 

da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - 

Terceiro Secretário, com a ausência justificada do Vereador Ede Pimentel, presentes os 
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Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Felipe 

Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. À hora regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos do dia, 

colocando em discussão e votação a Ata da sessão ordinária 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 - Of. nº 1117/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 134/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. 

nº 1118/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 136/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Requerimento nº 189/21, solicitando a 

inserção em ata NOTA DE PESAR pelo falecimento da Professora ANDREIA APARECIDA 

FERREIRA. Projeto de Lei nº 126/21, altera em parte a Tabela de Atividades constante do 

Anexo I da Lei nº 12.447, de 14 de março de 2.016, que dispõe sobre o Estudo de Impacto 

de Vizinhança - EIV e sobre o Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI, conforme 

especifica. DA VEREADORA JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 127/21, cria no âmbito das 

Escolas Municipais de Ponta Grossa a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

Escolares - CIPA. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Projeto de Lei nº 128/21, denomina de 

ANA CLARA MARQUES DOS SANTOS a Rua nº 15 do Loteamento Residencial Jardim Royal, 

Bairro Neves, nesta cidade. Projeto de Lei nº 129/21, denomina de LODEVAL SANTOS 

RIBAS a Rua nº 22 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade. 

DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Projeto de Lei nº 130/21, promove alterações na Lei 

nº 12.345, de 20/11/2015, que institui o sistema municipal de licenciamento e 

fiscalização ambiental, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 131/21, concede Título 

de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES CUNHA. 

DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Apelo nº 249/21, à Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando realizar estudos e o consecutivo redimensionamento da rede 

de abastecimento de água da comunidade de Antunes do Gramado, Distrito de Itaiacoca, 

neste município. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 250/21, 

dirigida ao médico mastologista e fundador do Complexo ISPON em Ponta Grossa, Fábio 

Postiglione Mansani, pela posse como membro titular da 26ª cadeira da Academia 
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Brasileira de Mastologia (ABMastro). DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de 

Aplauso nº 251/21, dirigida à Sr. RÔMULO DA ROSA, extensivo ao Sr. HUGO ALEX DE 

MACEDO pelo lançamento de seu livro de poesias intitulado "Pé na Porta". Moção de 

Aplauso nº 252/21, Dirigida às famílias de agricultores residentes na COMUNIDADE 

EMILIANO ZAPATA em Ponta Grossa pela comemoração de 18 anos de existência. DO 

VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão Legislativa nº 253/21, à 

Excelentíssima Senhora ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do Município de Ponta 

Grossa, para que seja aumentado o valor destinado à compra de gêneros alimentícios 

diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 60%, e 

posterior estudo para que este valor possa aumentar. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - 

Moção de Apelo nº 254/21, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita, para que 

determine junto aos órgãos competentes da municipalidade, que seja realizado um 

estudo de viabilização da implantação de “PLR - Ponto de Ligação Rápida” na região do 

Costa Rica, tendo em vista a grande circulação de pessoas na referida região, podendo 

implantar um PLR na região do Costa Rica, possibilitando aos usuários do transporte 

público escolher se preferem ir para um terminal mais próximo da Região, como o de 

Uvaranas, ou até ir a outros PLR's, como por exemplo na região do Monteiro Lobato, no 

Jardim Carvalho. Desta Vossa Excelência que promova junto à Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte - AMTT. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Moção de Aplauso nº 

255/21, ao Excelentíssimo DEPUTADO FEDERAL SANDRO ALEX , em decorrência da 

destinação do recurso de Emenda Parlamentar Individual para Santa Casa de 

Misericórdia de Ponta Grossa, junto ao Ministério da Saúde - Especializada - Emenda n° 

41920009 - no valor de R$ 1. 450.000,00 ( um milhão, quatrocentos e cinquenta mil 

reais). DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso nº 256/21, dirigida A equipe 

da PM ( Sgt Koza e Sd Alex)  que foi acionada e conseguiu salvar e retirar do local uma 

cadeirante e moradores de um incêndio no Bairro Chapada e  também deteram o 

suspeito tentando fugir da residência. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Apelo 

nº 257/21, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Senador Paulo Roberto Galvão da Rocha, 

que é o relator do Projeto de Lei da Câmara nº151 de 2015, que dispõe sobre o exercício 

da profissão de podólogo. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso 

nº 258/21, a ser encaminhada ao Policial Militar  Soldado Alex Sandro Jurasrek, e equipe 

que  em patrulha,  foram heróicos,  ao efetuar o salvamento da uma pessoa idosa de 90 

anos, cadeirante, que estava presa em uma casa em chamas. Moção de Aplauso nº 
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259/21, a ser encaminhada ao Policial Militar  1º Sargento Maurício Koza, e equipe que  

em patrulha,  foram heróicos,  ao efetuar o salvamento de uma pessoa idosa de 90 anos, 

cadeirante, que estava presa em uma casa em chamas. O Senhor Presidente colocou em 

apreciação dos demais pares, tendo sido aprovada a solicitação verbal do Vereador Ede 

Pimentel, ficando justificada a sua ausência da presente sessão por motivos de ordem 

particular. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente anunciou a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR: VEREADOR GERALDO STOCCO - Primeiramente 

comentou sobre a entrega de Moção de Aplauso nº 245/21, dirigida a Giana Margraf 

Althaus, natural de Curitiba e residente em Ponta Grossa desde os primeiros dia de vida, 

cantora, musicista e influencer digital, somando mais de 2 milhões de seguidores e mais 

de 15 milhões de curtidas em suas redes sociais, levando a arte pontagrossense para 

todo o Brasil e Mundo. Disse de sua felicidade em poder homenagear personalidades 

que se destacam em nossa cidade. Outro assunto, para falar a respeito dos produtores 

rurais da cidade, dizendo que precisam merecer atenção do Poder Público, no sentido 

de contemplar suas causas, incentivando-os. Relatou haverem mais de duzentos 

produtores rurais no Município que comercializam a seu jeito seus produtos, sem 

receber incentivo da Prefeitura Municipal como deveriam, sendo  pouco o percentual 

que ganham em licitações na cidade, enquanto uma ou duas empresas se juntam nas 

mesmas e acabam recebendo milhões de reais com aditivos que aqueles produtores não 

são inclusos. Já entrou em contato com vários produtores rurais, que tem condições de 

fornecer alimentos às escolas, feiras verdes, feiras de quartas e sábados, sem que a 

prefeitura queira os ajudar. Destacou que em licitação no valor de dois milhões de reais, 

somente uma empresa ganha com o valor de um milhão e meio de reais, enquanto 

duzentos mil reais são divididos em cento e cinqüenta produtores - um produz e outro 

compra de fora e comercializa na cidade, não considerando ser produtor. Somou-se às 

suas palavras, em aparte, a Vereadora Josi do Coletivo destacando a necessidade de se 

incluir também os assentados do MST que tem plantio totalmente orgânico, onde a 

população tem muito a ganhar, de repente superar preconceitos. Citou que tais produtos 

são elitizados: enquanto professores, nutricionistas e pessoas mais esclarecidas acabam 

tendo acesso, a população em geral não conta com essa disponibilidade. Geraldo 

finalizou dizendo que não é contra a empresa ou nenhuma empresa que participe de 

licitação, mas o tipo de distribuição que está acontecendo, onde estará trabalhando no 

sentido de que as próximas licitações sejam favoráveis a todos. VEREADOR IZAIAS 
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SALUSTIANO - Registrou considerações à manifestação do Vereador Geraldo Stocco, 

destacando a necessidade de bem gerir os recursos públicos em detrimento da vida das 

pessoas, fundamentando assim a razão de estarem nesta Casa, para fiscalizar. Ressaltou 

ainda que devem se ater nessa fiscalização dia a dia, em face das circunstâncias que 

verificam continuadamente, recorrente de tempos para cá, onde se depararem com 

situações de desvio de recursos públicos, de favorecimento de empresas em detrimento 

da população e cidade até em nível estadual, como ocorreu com a situação do GAECO 

que tem ação penal em curso. Assim, disse que tem que trabalhar para que tais 

circunstâncias continuem ocorrendo na cidade de Ponta Grossa. Relatou nesse sentido 

questões do Distrito Industrial, da PPP frustrada do Mercado Municipal, do envolvimento 

do Parque de Máquinas com a questão de desvio de combustíveis dos últimos anos, dos 

financiamentos e obras do FINISA que estão paralisados, não obstante a recontratação 

de vinte e oito ou trinta milhões e ainda não recomeçaram, fazendo um parêntese às 

que paralisaram a um ano atrás, dizendo que já tinham orçamento pré-definido, e já sido 

empenhadas, indagando: será que as empreiteiras e construtoras irão terminá-las sem 

pleitear nenhum aditivo? Será que não trarão prejuízos aos cofres públicos, além do 

prejuízo à comunidade no retardo das mesmas? Destacou a Questão do Mercado da 

Família que vem a muitos anos sendo objeto de desvio, de CPIs, do Feira Verde que 

precisa ser verificado, tendo obrigação de acompanhar, somando ao Vereador Geraldo 

para verificar os referidos pleitos licitatórios, onde vê situações que chegam a chamar 

atenção de fato. Levantou outras questões que precisam ser investigadas: licitação de 

radares, envolvendo a contratação de semáforos inteligentes, dos contratos envolvendo 

o Estar Digital, com destinação de milhões de reais em serviços continuados. Tem ainda 

em seu pensamento a necessidade dos pares desta Casa se ajudarem no sentido de 

contribuir um com o outro, com o mesmo objetivo comum. Ressaltou que "Esta Casa 

Legislativa precisa dar uma resposta para a sociedade. Nós somos eleitos para isso, 

somos eleitos para vir aqui, dividir as tarefas e fazer o nosso trabalho, não fazer de conta 

que está trabalhando, como a gente tem visto aí alguns resultados de trabalhos aqui que 

não se chegou a lugar nenhum, ao passo da gente entender até como uma certa 

prevaricação no sentido de não cumprir com a obrigação pela qual ela foi incumbido. 

Tem quer vir aqui e tem que fazer o trabalho, doa a quem doer - não vir aqui e fazer de 

conta que está trabalhando". Comentou sobre requerimento no qual solicitou 

informações de recursos destinados para aplicação no combate à COVID-19, os quais tem 
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que chegar de forma completa para poder analisar, cujo prazo de quinze dias precisa ser 

cumprido. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Destacou fato especial ocorrido em data anterior, 

repercutindo na mídia, quando na última semana esta Casa contou com a presença da 

Secretária de Educação do Município, Simone Neves quando em debate foram 

apresentadas informações e ontem a Promotora de Justiça da cidade Dra. Caroline 

Teixeira de Sá esteve visitando unidades de educação, três CMEIS e duas escolas da Rede 

Municipal de Educação, frisando que o Município está promovendo a retomada 

presencial das aulas de forma coordenada, obedecendo estudos e protocolos de 

seguranças, tanto para alunos quanto para professores e servidores dos 

estabelecimentos de ensino. Disse que a Promotora destacou pontos positivos inclusive 

com relação ao comportamento dos alunos de acordo com o que foi repercutido pela 

imprensa, quando na visita aos três CMEIS, duas escolas, verificou que todos os 

protocolos de segurança e normas estão sendo seguidos, com usos de equipamentos 

necessários de EPIS, mantendo distanciamento e sem aglomeração, ficando destacado o 

que vem comentando a muito tempo, que a educação é uma política pública 

fundamental, ressaltando que crianças estão a tempos através do ensino não presencial 

enquanto que o presencial é a forma mais eficaz.  Registrou que o Município está 

prestando esse serviço comprovado pelo Ministério Público e com acompanhamento 

desta Casa de Leis. O Vereador Paulo Balansin em aparte, dirigiu-se ao Vereador Izaias 

Salustiano, quando o mesmo utilizou da Tribuna, rebatendo às suas palavras com relação 

aos trabalhos dos vereadores, por entender que foi deselegante em sua manifestação. 

Nesse sentido disse que se reelegeu com diferença de setecentos votos a mais, onde faz 

a sua parte na condição de parlamentar eleito por parcela da população e está tranqüilo 

com isso. Não havendo mais vereadores para se manifestar, foi anunciada a ORDEM DO 

DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 270/20 (Vereador Felipe Passos), 

dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo 

para bicicletas e motocicletas nas vias públicas equipadas com semáforo no Município 

de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registradas a abstenção do Vereador Paulo 

Balansin e a ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. PROJETO DE LEI 

Nº 317/20 (Vereador Florenal Silva), denomina de JOSUÉ CORDEIRO MONTES a Rua nº 

38, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Uvaranas, nesta cidade: APROVADO, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. PROJETO 

DE LEI Nº 03/21 (Vereador Dr. Erick Camargo), denomina de WIANEI DOS SANTOS 
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CAMARGO o trecho de estrada rural que especifica: APROVADO, ficando registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 43/21 

(Poder Executivo), promove alteração na Lei nº 6.857, de 26/11/2001, conforme 

especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso 

Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi 

do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. PROJETO DE LEI 

Nº 68/21 (Vereador Felipe Passos), concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta 

Grossa ao Senhor EVANDO LUIZ FIEBIG: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, 

Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

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

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Ede Pimentel. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 58/21 (Poder 

Executivo), altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989 e a Lei nº 13.345, de 03/12/2018, 

conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel 

Bueno e Paulo Balansin. Recebeu votos contrários dos Vereadores Dr. Erick, Felipe 

Passos, Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi do Coletivo. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 87/21 (Vereador 

Leandro Bianco), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor JOSÉ 

AROLDO SOUZA MARTINS: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Pastor Ezequiel 

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

Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Ede Pimentel. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 246, 

248/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 247/21, do Vereador Dr. Zeca e Indicações nºs 

759, 764, 769, 772/21, da Vereadora Joce Canto; 760/21, do Vereador Felipe Passos; 761, 

766, 767, 768/21, do Vereador Izaias Salustiano; 762/21, do Vereador Ede Pimentel; 763, 

765/21, do Vereador Paulo Balansin; 770, 771/21, do Vereador Julio Küller; 773, 774, 
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775/21, do Vereador Léo Farmacêutico. Inscreveu-se para uso da palavra no PEQUENO 

EXPEDIENTE a Vereadora Joce Canto, fazendo alusões à sua manifestação feita na 

semana passada, quando na ocasião dizia que a Deputada Mabel Canto havia 

encaminhado expediente à SESA - Secretaria  de Estado da Saúde, questionando se havia 

a possibilidade de implantação de novos leitos-covid para Ponta Grossa. Nesse sentido, 

comunicou a todos que ontem a SESA informou que está implantando cinco novos leitos 

de enfermaria no Hospital Regional de Ponta Grossa, ressaltando ser uma conquista, já 

ajudando em detrimento à grande fila de espera que existe na cidade. Não havendo mais 

vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra 

para o dia vinte e oito do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, 

informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores, além de 

ser publicada no Diário Oficial do Município. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro 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 três de junho de 

dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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