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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 28/06/2021 

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)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB) AUSENCIA JUSTIFICADA  AUSENCIA JUSTIFICADA 

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 MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Inicia citando Isaias 40:29, e comenta 

a respeito, agradece o apoio a respeito da campanha de arrecadação de absorventes, comenta que tramita projeto 

de lei e que se reveja os valores deste item tão necessário na vida feminina e que é taxado como cosmético, 

reforça a necessidade deste item, comenta que quem não possui condição financeira acabam improvisando com 

itens que geram perigos a saúde, reforça o agradecimento do apoio que vem recebendo, comenta o alcance da 

campanha, comenta que logo poderá dar resposta a respeito dessas doações pede para que as pessoas da  casa 

de leis possam ajudar, agradece pelo fim de semana produtivo e com as igrejas funcionando reforça que as 

igrejas estão seguindo os protocolos de segurança, conclui dizendo “não” a doutrinação das crianças e que 

deseja que as crianças possam viver suas infâncias sem doutrinação, reforça não ser preconceito mas lutar para 

que acrianças sejam crianças em paz. 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Comenta sobre o direito de igualdade e contra atos discriminatórios, 

comenta que o Brasil é reconhecido internacionalmente pela violência contra as minorias, por isso dá 

importância do dia e que deve se lembrar que é um grande caminho a se percorrer a respeito a orientação sexual 

ou identidade de gênero, cita dados de pesquisa referente a violência contra essas minorias, e comenta sobre a 

necessidade de se falar deste assunto, reforça subir na tribuna para defender toda a comunidade LGBTQIA+, 

concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), declara apoio e que todos tem direito de ir e vir, que ninguém 
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pode impedir as pessoas que façam o que querem portanto que esteja de acordo com o direito reforça que o 

acesso a câmara é direito a todos e seu apoio a essa minoria. A palavra retorna a vereadora Joce Canto (PSC), 

que concede parte ao vereador Júlio Kuller (MDB), parabeniza a preocupação da vereadora e lembra ter sido 

criador do Concelho Municipal dos Direitos LGBT, a seis anos atras reforça o pensamento a respeito de 

igualdade, comenta que houve quatro feminicídios no município este mês e que apenas uma pessoa está presa, 

comenta sobre o sofrimento da mulher e as dificuldades das mulheres foram escancarados através da pandemia, 

pede as secretarias para que se faça um trabalho melhor para as mulheres, a palavra retorna a vereadora Joce 

Canto (PSC), que agradece o apoio neste assunto tão importante, reforça que se precisa falar sobre isso e 

convida a toda população Ponta grossense, para a parada LGBT que ocorrerá dia 4 de julho e será totalmente 

online.  

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Inicia falando sobre moção de aplauso a policiais militares 

que salvaram idosa cadeirante de uma casa em chamas, comenta que fez oficio solicitando a prefeita para que 

o drive thru e o delivery dos food truck possam funcionar até a meia noite, pois muitas famílias dependem 

deste trabalho, a respeito das festas clandestinas, reforça o papel da igreja e dos líderes religiosos no frio, e no 

auxilio espiritual, concede parte ao vereador Ede Pimentel (PSB), declara apoio e diz ter sido procurado por 

trabalhadores desta esfera onde foi pedido moção pedindo para aumentar o tempo do Delivery, com a palavra 

o vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), comenta que fará moção em nome de todos os vereadores afim que 

esses serviços funcionem até a meia noite, a respeito dos direitos humanos diz que sempre respeitará a todos e 

que exige respeito. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Comenta que fez visita a escola municipal e a fim 

de fiscalizar o seguimento dos protocolos de segurança e encontrou uma escola limpa, organizada onde todos 

os protocolos de segurança para com o covid-19 estavam sendo tomados, e por isto parabeniza a escola, 

parabeniza também a secretaria de educação e concede parte ao vereador Divo (PSD), comenta que também 

foi fazer visita a escola e estava tudo de acordo com o protocolo de segurança, é concedido parte ao vereador 

Filipe Chociai (PV), parabeniza a atitude dos vereadores em se buscar a verificação a respeito do seguimento 

dos protocolos de segurança e reforçar a confiança nos gestões e a importância da segurança e da educação, 

com a palavra novamente o vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta que acompanhou a fala 

do vereador Pastor Ezequiel(AVANTE), e que fez pessoalmente o pedido para o aumento do horário do 

delivery, comenta que ela se propôs a tender e que acredita que sairá no novo decreto, comenta que vem 

repudiar a rede de fast food Burguer  King por utilizar crianças em a assuntos que não diz respeito a elas, diz 

que a vida sexual de uma pessoa diz respeito a ela mesma e a mais ninguém muito menos as crianças, comenta 

que as crianças decidirão na hora certa o que serão e deseja que não se use crianças para assuntos que não 

dizem respeito a elas, que crianças reconhecem padrões que devem ser ensinados por pais e responsáveis e não 

por uma rede de fast food, comenta que o desvio do padrão deve ser respeitado mas o padrão deve ser respeitado 

e estimulado reforça respeitar quem pensa o contrário mas que lutara pela família tradicional onde homem 

nasce homem, mulher nasce mulher, e essa é a família que Deus criou e que Deus não erra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Comenta que pensou em explicar números referentes a 

LGBTfobia porem teve ideia de presentear a comunidade, e declama seu poema, onde reforça que é mentira a 

ideia de que se destrói a família, e reforça a necessidade de se deixar de julgar e a necessidade de se respeitar 

e dar visibilidade a população homoafetiva e a liberdade sexual, reforça a luta pela igualdade, e se solidariza 

com a população que apoia os direitos e o respeito para a população LGBTQI++, reforça que não se trata de  

proteger crianças que isso é errado pois é uma atitude a fim de se negar a existência desta população. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 28/06/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA 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. 

Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis - 3 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. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 

Projeto de Lei Ordinária nº 133/2016: 

Denomina de MARIA DE LURDES ROGALLA a Rua nº 10 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, 

nesta cidade. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
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                         COSPTTMUA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 

Projeto de Lei Ordinária nº 309/2020: 

Denomina de JOÃO MARIA FERREIRA a Rua “17” do Loteamento Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta 

cidade. 

  

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

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

Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 70/2021: 

Promove alterações na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, conforme menciona. 

  

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

                        CFOF    - Favorável, observada a Emenda de Redação da CLJR 

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

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

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

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

 

_________________________________________________________________________ 
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DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 75/2021: 

Institui CAMPANHA VACINA CONTRA A FOME, para doação espontânea de gêneros alimentícios não 

perecíveis junto ao serviço de vacinação contra o Covid-19. 

  

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

                         CFOF    - Favorável, observado o Substitutivo Geral elaborado pela CLJR 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CSAS   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

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

 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 91/2021: 

Altera a Lei nº 13.383, de 08/02/2019. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 249/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
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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 de Antunes do 

Gramado, Distrito de Itaiacoca, neste município.. 

  

Nº 250/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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 Brasileira de Mastologia (ABMastro). 

  

Nº 251/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Sr. RÔMULO DA ROSA, extensivo ao Sr. HUGO ALEX DE MACEDO pelo lançamento de seu 

livro de poesias intitulado "Pé na Porta".  

  

Nº 252/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida às famílias de agricultores residentes na COMUNIDADE EMILIANO ZAPATA em Ponta Grossa 

pela comemoração de 18 anos de existência.  

  

Nº 253/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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. 

  

Nº 254/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APELO 
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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. 

  

Nº 255/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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).  

  

Nº 256/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

  

Nº 257/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 258/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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 
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Nº 259/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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 

 Total de Moções Aprovadas – 11 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Geraldo Stocco(PSB) - 2 

Vereador Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Filipe Chociai(PV) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE) - 2 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 776/2021 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 na Rua Junqueira Freire, esquina 

com Humberto Campos, Bairro Uvaranas.  

  

Nº 777/2021 do Vereador CELSO CIESLAK  

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 troca da 

tampa de bueiro na Rua Hileur A. de Oliveira-Jardim Ibirapuera nesta cidade. 

  

Nº 778/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 
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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 reparo e 

colocação da tampa de bueiro na Rua Álvaro A.Bittar esquina com  Rua Hileur A. de Oliveira -Jardim 

Ibirapuera nesta cidade. 

  

Nº 779/2021 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, patrolamento e cascalhamento  da  Rua -Teófilo Cunha, 124 - 

Uvaranas 

  

Nº 780/2021 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 das ruas no Parque Nossa Senhora das Graças 

e Boa Vista 

  

Nº 781/2021 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 da Rua General  Barros Falcão - Bairro: Boa 

Vista 

  

Nº 782/2021 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 manutenção da rua José 

Antunes Mendes esquina com a rua Nestor Alves de Campos, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 783/2021 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 na Rua Siqueira Campos - Bairro: Uvaranas 
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Nº 784/2021 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, ASFALTO NA RUA  MAX JACOB - BAIRRO CARÁ 

CARÁ 

  

Nº 785/2021 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 na RUA MANOEL FERREIRA MARTINS - 

BAIRRO: VILA MARACANÃ   

  

Nº 786/2021 do Vereador GERALDO STOCCO  

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a regularização da 

Iluminação da Avenida Visconde de Taunay, no trecho que vai do Viaduto da Rodovia do Café (BR 376), até 

a rotatória que dá acesso à Vila Santa Paula, nesta cidade. 

  

Nº 787/2021 do Vereador GERALDO STOCCO  

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a regularização do asfalto 

na intersecção das ruas Professora Cláudia Ivone Carneiro e Anna Elisabeth Hartmann, no bairro Contorno, 

nesta Cidade. 

  

Nº 788/2021 do Vereador GERALDO STOCCO  

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a instalação das placas 

indicadoras dos nomes dos logradouros públicos no bairro Panamá, nesta cidade. 
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Nº 789/2021 do Vereador GERALDO STOCCO  

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a instalação das placas 

indicadoras dos nomes dos logradouros públicos no bairro Costa Rica I, nesta cidade. 

  

Nº 790/2021 do Vereador GERALDO STOCCO  

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a instalação das placas 

indicadoras dos nomes dos logradouros públicos no bairro Costa Rica II, nesta cidade. 

  

Nº 791/2021 do Vereador GERALDO STOCCO  

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a instalação das placas 

indicadoras dos nomes dos logradouros públicos no bairro Costa Rica III, nesta cidade. 

  

Nº 792/2021 do Vereador DIVO 

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 para que seja feita a limpeza de uma galeria na Rua Almiro 

Escobar, Bairro do Maracanã, em frente ao nº 205; Uma vez que devido à galeria estar entupida está se 

formando uma cratera em frente à casa. 

  

Nº 793/2021 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 um pedido de duas vagas de 

estacionamento em frente a HEMEPAR, Rua Augusto Ribas, nº131, Centro, nesta cidade. 

  

Nº 794/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
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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 Desentupimento de Boeiro e 

colocação de tampa na Rua Adílio Ramos, em frente ao nº450, Jardim Sabará, bairro Chapada, nesta cidade. 

  

Nº 795/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Desentupimento de Boeiro e 

colocação de tampa na Rua Adílio Ramos, esquina com a Avenida Melvin Jones, Jardim Sabará, bairro 

Chapada, nesta cidade. 

 

Total de Indicações Aprovadas – 20 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 6 

Vereador Celso Cieslak(PRTB) - 2 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico(PV) - 1  

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 6 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 3 

 

  
  
  

 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 24 de junho de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 
                Presidente                                                  1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR JULIO KULLER(MDB): Comunica que fez indicação pedindo a secretaria de saúde e a prefeita 

a vacina de dose única para pessoas com deficiência, pois esta vacina é por doce única, e essa população possui 

dificuldade de locomoção, diz compreender o desejo de todos de se vacinar, que dando uma dose somente daria 

mais comodidade aos responsáveis que já possuem dificuldades extras, comenta que essas vacinas estão sendo 

priorizadas para caminhoneiros e que é compreensível mas não se deve se esquecer da dificuldade que esse 

público também possui. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL):Diz trazer indignação e até falta de compreensão pois não sabia 

que parte da casa era contraria a artistas, comenta não ter compreendido votos contrários, que deseja compreender 

por que um grupo de vereadores votaria contra artistas, reforça a indignação, e que acredita que muitos não 

conhecem nem os artistas nem as obras, reforça não imaginar que a casa seria contra artistas. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Concede a palavra  ao vereador Geraldo Stocco (PSB), Comenta estar 

pedindo desde o início do ano, que mais da metade dos vereadores foram eleitos para ajudarem na política e 

atender os anseios da população, pede para que seja colocado em votação projeto referente a diárias, comenta 

que foi feto projeto de lei para que diárias tivessem notas fiscais, pois até então não havia, diz saber mas não 

poder comprovar mas foi feito projeto para a obrigatoriedade das notas  fiscais, comenta que mesmo aprovado 

não há comprovantes ou anexos no site, então continua a mesma coisa comenta que quando Aliel Machado se 

tornou presidente da câmara ele obrigou as notas fiscais porem quando saiu da presidência o próximo presidente 

retirou as notas fiscais, diz que não há mais necessidade dessa regalia, agora que todos fazem reuniões online, 

diz que deve ser debatido, que quando o projeto da transparência estava em vigor foi economizado 12 mil reais, 

reforça que a casa de leis deve ser fiscalizada, reforça o desejo de se debater isto o quanto antes mesmo que 

ninguém esteja viajando pois deve-se precaver e cuidar do dinheiro público.  

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Comenta que conhece da seriedade da mesa executiva e dos colegas, 

comenta ter acompanhado o trabalho da presidência e reconhece o trabalho feito com responsabilidade, comenta 

esta presenciando acusações sem motivo e levianas, reforça ter ciência do comprometimento da presidência e da 

mesa executiva, comenta que esteve na quinta-feira da semana passada e que o poder executivo já protocolou  

projeto a respeito da instalação da Maltaria em Ponta Grossa um dos maiores investimentos do últimos anos, diz 

ter certeza que será um projeto gerador de empregos e renda, defende ser fruto de uma política séria e um trabalho 

unido e harmônico de todos os lados, reforça que com a união se concretiza projetos e a desunião não colabora 

com a população. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Comenta ser triste o que se acompanhou a tarde, 

defende a índole do presidente, comenta que sim pegou uma diária no valor de 250 reais que teve reunião com 

deputado que permitiu trazer 320 mil reais para a saúde de Ponta Grossa e em outra reunião mais 500 mil reais 

e que entregou as notas de combustível e hotel o que o valor foi complementado c om valor do próprio bolso, 

reforça que cada vereador que com o valor de 250 reais conseguir trazer para o município mais de 500 mil reais 

em recursos defende o valor e até o seu aumento, reforça que entregou as notas e entregou também documento 

onde comprova suas reuniões com deputados, reforça que esses valores são para conseguir verbas para o 

município que por isto está de acordo e que sempre que necessitar usará as diárias diz precisar desses valores e 

que a diária ajudou no pagamento do combustível e o hotel, se dirigindo a fala da vereadora Josi do Coletivo 

(PSOL), defende não ser contrário a arte, mas o problema é a obra, que o título é Capitão Cloroquina, e não 

considera muito do que está no livro arte, reforça não ter nada contra os artistas apenas com a obra. 

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

niao=28/06/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 
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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

          Aos vinte e oito 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 Izaias Salustiano, presentes 

os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Ede 

Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, 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 - Mensagem nº 34/21 

(Projeto de Lei nº 134/21), altera a Lei nº 8.794, de 26/12/2006. Mensagem nº 36/21 

(Projeto de Lei nº 135/21), aprova o Protocolo de Intenções firmado em 07/06/2021 e o 

primeiro termo aditivo firmado em 15/06/2021 pelo MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA com 

COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL e COOPERATIVA FRÍSIA AGROINDUSTRIAL, 

representantes das 6 (seis) Cooperativas qeu formam o Projeto de Intercooperação da 

MALARIA CAMPOS GERAIS (Agrária, Bom Jesus, Capal, Castrolanda, Coopagrícola e 

Frísia), com investimento de três bilhões de reais. Of. nº 1136/21-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 176/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1148/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 179/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. DA 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Projeto de Lei nº 132/21, concede Título de Cidadã 

Benemérita de Ponta Grossa à Senhora LUCÉLIA DE CÁSSIA CLARINDO. DO VEREADOR 

FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 133/21, dispõem sobre a criação do Programa "BIKE 

PG" no âmbito do Município de Ponta Grossa e dá outras providências. DO VEREADOR 

DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 260/21, a ser encaminhada ao Doutor Pascoal Adura, 

médico e ex-vereador na cidade de Ponta Grossa, devido aos seus serviços prestados a 

comunidade. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Apelo nº 261/21, ao 
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Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, para que Sua Excelência encaminhe aos 

setores competentes da administração do Estado, no sentido de determinarem a 

imediata suspensão e consequente readequação das obras de implantação de linhas de 

transmissão de energia em Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 262/21, a ser encaminhada a Camila Maria 

Pietro Biasi, devido aos serviços prestados como farmacêutica na cidade de Ponta 

Grossa. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 263/21, à Exma. Sra. Prefeita 

Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine aos departamentos 

competentes, a deflagração de processo para a contratação imediata de médicos 

neuropediatras. Moção de Apelo nº 264/21, ao Magnífico Reitor da Universidade Federal 

do Paraná, Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, para que determine a realização de 

estudos objetivando admitir que pessoas graduadas em curso superior, também possam 

concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência no Processo Seletivo 

(vestibular) para ingresso de alunos nos cursos de graduação da Universidade Federal do 

Paraná, desde que a condição de deficiência tenha ocorrido durante ou após a primeira 

graduação. DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Requerimento nº 198/21, solicitando 

para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (28/06/21) em função 

compromisso de ordem particular. Colocado em discussão e votação, foi aprovado. 

Nesta oportunidade, através de solicitação dos Vereadores Geraldo Stocco, Ede 

Pimentel, Divo e Julio Küller, o Senhor Presidente concedeu um minuto de silêncio em 

face dos cidadãos pontagrossenses que perderam suas vidas nas últimas horas, tanto 

através da COVID como outras doenças, especialmente em memória de Lucimar Bonin, 

Edenilson Garcia, Gisele, José Arnaldo Fontana, Adriane Ferigotti, Cidadão conhecido por 

Ticão, Tião da Palmeirinha e Senhor Roseni Barbosa. Anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA, em inscrição 

preferencial, ocasião em que  recitou Isaias 40,29: "Os que confiam no Senhor, renovarão 

as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e 

não se fatigarão", fazendo menção ao tempo que a população está vivendo, estando as 

pessoas assoberbadas, porém precisam da força espiritual e de Deus. "Que sejamos 

águia né? Defendendo nossa cidade, defendendo o nosso povo, defendendo as pessoas 

que contam conosco nesta Casa de Leis". Agradeceu todo o apoio que tem encontrado 

a respeito da campanha que está encabeçando, de arrecadação de absorventes 

higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, registrando que a cada 
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quatro meninas entre quinze a dezessete anos não tem acesso a esse item de higiene 

pessoal. Apelou também, considerando estar tramitando nesta Casa, projeto de lei de 

autoria do Vereador Izaias Salustiano, no sentido de que se revejam também valores 

desse item importante na vida feminina, destacando que é taxado como cosmético, 

quando dessa categoria pertencem o batom, o xampu em que se decide ou não adquirir, 

no entanto, aquele é necessidade mensal de toda a mulher. Destacou comentando que 

meninas que não tem acesso ao mesmo, acabam improvisando com papelão, roupas e 

tecidos velhos, que trazem infecções e comprometem a saúde pelas doenças que podem 

causar. Agradeceu pelo apoio que tem encontrado no lançamento da referida campanha, 

através desta Casa de Leis, da Prefeitura Municipal, estando feliz com o retorno que está 

recebendo. Também agradeceu a Deus pelo final de semana produtivo e abençoado, 

com todas as igrejas em funcionamento, com os cultos acontecendo por toda a cidade, 

obedecendo todo o protocolo de higiene e segurança a fim de garantir a integridade da 

comunidade. Finalizou agradeceu por esse dia e por poder dizer "Não à doutrinação das 

nossas crianças. Nós queremos que as nossas crianças sejam crianças, que elas curtam e 

possam viver a infância com tudo aquilo que ela tem direito. Não à doutrinação das 

nossas crianças, isso não é preconceito ou discriminação. Queremos lutar para que 

criança seja criança - deixem as nossas crianças em paz". VEREADORA JOCE CANTO: Para 

tecer comentários a respeito da passagem desta data em que celebra o Dia do Orgulho 

LGBTQIA+, dizendo ser mais que um dia de comemoração, mas momento de lembrar 

que há um grande caminho a se percorrer, relatando que no ano passado o Brasil 

registrou duzentas e trinta e sete mortes violentas relacionadas à orientação sexual ou 

identidade de gênero, segundo dados do relatório anual de mortes violentas realizado 

pelo Grupo Gay da Bahia, o que levanta dados de todo o país. Registrou ainda que 

quando se fala da causa trans, o preconceito é maior, por isso havendo necessidade de 

se continuar falando desse assunto, levantando a voz, destacando que quando não são 

as pessoas que sofrem preconceito, devem estar mais atentos para não se calar. Nesse 

sentido, ocupa a Tribuna, como Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta 

Câmara Municipal a qual muito se orgulha, para defender toda a comunidade LGBTQIA+ 

a qual tem orgulho nesse dia de poder levantar bandeira em prol. Manifestaram-se em 

aparte os Vereadores Celso Cieslak, somando-se junto a manifestação da oradora nessa 

caminhada, parabenizando-a pela fala, destacando que todos tem direito de ir e vir 

conforme expressa a Constituição Federal e Julio Küller, somando à preocupação, 
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lembrando que foi o criador do Conselho Municipal dos Direitos da pessoa LGBT a seis 

anos atrás e pensa como o Vereador Celso, em igualdade, onde os parlamentares tem 

que fazer com que essas pessoas exerçam essa possibilidade, relatando quatro 

femincídios no Município esse mês e apenas um dos agressores está preso. Ressaltou 

ainda a preocupação que esta Casa deve ter com a mulher, citando que a pandemia 

trouxe de forma escancarada essa dificuldade que tem tido nos relacionamentos com 

seus maridos, vizinhos e tudo o mais. Pediu às secretarias afins que realizem trabalho 

pouco melhor com relação à proteção da mulher. Vereadora Joce Canto convidou toda 

a comunidade pontagrossense a participar no dia quatro de julho, da Parada LGBT 

englobando Ponta Grossa e região dos Campos Gerais, que irá acontecer de forma on 

line às dezenove horas. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Informou haver 

apresentado as Moções de Aplausos 258 e 259 dirigida aos policiais militares Soldado 

Alex Sandro Jurasrek, Primeiro Sargendo 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, parabenizando pela Polícia Militar, sempre 

atuante. Relatou a necessidade de se intensificar a fiscalização, em razão de haver 

presenciado novamente neste final de semana a realização de festas clandestinas, com 

aglomerações de pessoas sem máscaras, compartilhando alimento sem tomarem os 

devidos cuidados, destacando o papel da igreja que fornece alimentos, roupas, 

vestimentas, parabenizando aos líderes religiosos que não tem medido esforços em 

prestar trabalho não somente na área física necessária nesse momento, mas 

principalmente na situação espiritual. Informou haver apresentado o Ofício nº 201/21, 

dirigido à Senhora Prefeita Municipal, no sentido de estender o horário de atendimento 

da classe dos fornecedores de lanches através de food trucks, dentro do sistema delivery 

e drive tru pelo menos até a meia noite, considerando que duzentas famílias dependem 

desse trabalho e alguns lamentavelmente contraíram dívidas, assim, serão ajudados, 

com a consciência da população. Somou-se em aparte o Vereador Ede Pimentel, dizendo 

que o apóia nessa causa, relatando que um desses empresários recebeu multa em função 

de não poder estar às dez e trinta horas da noite com sua atividade do dia encerrada, 

cuja classe lhe solicitou para elaborar moção no sentido de estender esse horário, 

clamando nesse sentido ao orador para poder somar ao mesmo nessa proposição. 

Seguindo, Vereador Pastor Ezequiel Bueno manifestou seu respeito a todos, enquanto 

cumpridor dos Direitos Humanos, lembrando que a Palavra de Deus diz que devemos 
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amar todas as pessoas, onde sempre respeitou e continuará respeitando, mas também 

exige respeito. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Relatou sua visita na última sexta-feira à 

Escola Municipal Professora Judith Macedo Silveira, tendo sido recebido pela Diretora 

Professora Marcia Luzia, ocasião em que encontrou a mesma organizada, limpa com 

crianças utilizando máscaras adequadamente - os funcionários preocupados com todas 

as questões de segurança e todos os cuidados sendo tomados, parabenizando-os, pelo 

carinho que estão sendo levados ao pé da letra, em prol de dar educação com muito 

cuidado. Estendeu os parabéns à Secretária de Educação, pela oportunidade em que 

esteve nesta Casa para falar desses cuidados. Em aparte o Vereador Divo relatou sobre 

a sua visita em escola na Vila Francelina, com a Diretora Elza, verificando todos os 

cuidados, conforme protocolo, parabenizando pela organização. Filipe Chociai, também 

em aparte, registrou que está a tempos comentando sobre esses assuntos nesta Casa, 

confiando nos gestores de educação, autoridades que promovem vistorias, 

comprovando realmente aquilo que defende, considerando a educação essencial, não 

podendo paralisar esses trabalhos. Retornando, Vereador Leandro lembrou que na 

quinta-feira, acompanhando fala do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, quando esteve 

com a prefeita e fez pedido pessoalmente à mesma, no sentido de prorrogar o horário 

para atendimento delivery na cidade, considerando ser um setor importante para a 

economia, a qual se propôs em atender, onde irá aguardar pelo novo decreto a ser 

elaborado, esperando que venha a se sensibilizar. Finalizou repudiando a rede de Fast 

Food Hambúrger King por utilizar crianças em assuntos que não lhe dizem respeito, 

ressaltando que a vida sexual de uma pessoa diz respeito apenas a ela mesma, onde 

sempre irá lutar para manter a pureza das crianças. Ressaltou aquilo que defende: na 

hora certa a criança irá decidir o que deseja ser, o que não aceita é que as utilizem para 

coisas que não dizem respeito à elas, sendo direito das mesmas conhecer e reconhecer 

padrões os quais devem ser ensinados pelos pais ou responsáveis e não por uma rede de 

fast food. Respeita os que pensam o contrário, porém sempre lutará pela família 

tradicional, que Deus criou "homem nasce homem e mulher nasce mulher e nenhuma 

ideologia mudará isso", isso que diz a Palavra de Deus. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: 

Seu pronunciamento constará na íntegra por força de requerimento aprovado em 

Plenário - "Boa tarde a todas, todos os presentes, às vereadoras, os vereadores, pessoal 

representante da população, a mídia, as trabalhadoras e trabalhadores da Câmara, à 

Mesa que aqui nos acompanha. Hoje pela manhã eu pensei. Hoje eu estava pronta para 
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fazer uma fala muito parecida com a da Vereadora Joce, explicando aqueles números de 

duzentas e trinta e sete mortes por LGBT fobia que lentamente ruminando na cabeça das 

pessoas que fazem com que elas acreditem que trata-se de uma escolha e não de uma 

orientação. Então, mas hoje pela manhã eu tive uma idéia, eu sou meio metida a poetiza, 

de vez em quando eu dou uma brincadinha com palavras e eu resolvi dar um presente 

para a comunidade LGBTQIA+ com um poema que fala um pouquinho sobre o que eu 

penso e sobre como deveria ser o tratamento com essa comunidade, com esse 

segmento. Então esse é o meu presente: Sei que parece estranho uma mulher assim, 

branca, hétero x e convencional tratar de um tema tão polêmico em âmbito 

internacional. Mas se queremos justiça, todos temos que nos posicionar, não basta ser 

simpatizante, precisamos arregaçar as mangas por essa luta constante. Alguns bem 

desavisados dizem que destroem famílias, que mentira descabida, na verdade eles 

constroem famílias para toda a vida. São famílias bem variadas, com duas mães ou dois 

pais ou um casal apenas porque não? O que importa é ser família e isso em qualquer 

orientação. Muitos até os atacam em nome de religiões, mas isso é muita acidez, jamais 

Deus não os aprovaria, se foi ele mesmo que os fêz. É num dia como hoje que precisamos 

pensar, deixar de lado julgamentos tão vis, são cidadãs, cidadãos que ainda brigam por 

amplos direitos civis. Então não venha me dizer, lhes querer impor, ordenar, no alto de 

sua censura como elas ou eles devem amar, isso só resume quão grande é a sua 

amargura. Mas hoje é dia de alegria, dia de vibrar, comemorar. De dar visibilidade ao 

amor, pois apesar de tanta resistência e luta, aqui não se cultiva rancor. É dia de dizer 

que elas, eles existem e também encaram sem medo toda imposição de uma existência 

invisível, de hostilização e desprezo, mas essa conquista, acredite, ela é irreversível. Dia 

vinte e oito de junho é uma data de batalha também pelas suas vidas, luta mundial, 

política, igualitária. Momento de se fazer entender que vieram para ficar e não de forma 

temporária. E eu hoje humildemente aqui nesta Casa de Leis trago a minha voz e 

solidariedade a quem busca diariamente a tão sonhada igualdade e tudo isso só 

comprova que não precisa ser gay ou lésbica, trans ou bissexual os taxados de anormais, 

para entrar com eles na briga por respeito e direitos iguais. Aqui a minha solidariedade 

a todos os trans, bis, homos, todos, toda a comunidade LGBTQIA+ que precisa de 

visibilidade, que precisa de luta, que precisa resistir. Não se trata de proteger crianças, a 

partir do momento que nós estamos julgando essas pessoas como pessoas que 

transmitem coisas ruins para as crianças, nós estamos querendo negar a existência delas 
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e elas existem e não existe como evitar isso. Então aqui o meu presente a toda população 

LGBTQIA+ que luta e que morre pela sua orientação. muito obrigada". Não havendo mais 

vereadores interessados em se pronunciar, passou-se à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

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, Ede Pimentel, 

Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, 

Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Votaram 

contrariamente os Vereadores Dr. Erick, Joce Canto e Josi do Coletivo. Fica registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Izaias Salustiano. Foi ainda aprovada a 

solicitação verbal do Vereador Felipe Passos, ficando registrada a sua justificativa por se 

encontrar ausente no momento da votação. 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, Ede Pimentel, Dr. Erick, 

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

Salustiano. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 133/16 (Vereador Pascoal 

Adura), denomina de MARIA DE LURDES ROGALLA a Rua nº 10 do Residencial Jardim 

Royal, no Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Izaias Salustiano. PROJETO DE LEI Nº 309/20 

(Vereador Magno Zanellato), denomina de JOÃO MARIA FERREIRA a Rua "17" do 

Loteamento Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, nos termos da 

Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Izaias Salustiano. 

PROJETO DE LEI Nº 70/21 (Vereador Divo), promove alterações na Lei nº 10.973, de 

23/05/2012, conforme menciona: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Izaias Salustiano. PROJETO DE LEI Nº 75/21 

(Vereador Felipe Passos), institui CAMPANHA VACINA CONTRA A FOME, para doação 

espontânea de gêneros alimentícios não perecíveis junto ao serviço de vacinação contra 

o Covid-19: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de 
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Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, 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 Izaias Salustiano. PROJETO DE 

LEI Nº 91/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 13.383, de 08/02/2019: APROVADO, com 

votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio 

Küller, Leandro Bianco, Léo Faracêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Izaias Salustiano. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 249/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 252/21, da Vereadora 

Josi do Coletivo; 250, 253/21, do Vereador Geraldo Stocco; 254/21, do Vereador Filipe 

Chociai; 255/21, do Vereador Paulo Balansin; 256/21, do Vereador Leandro Bianco; 

257/21, do Vereador Ede Pimentel; 258, 259/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. A 

Moção de Aplauso nº 251/21, de lavra da Vereadora Josi do Coletivo foi APROVADA, 

tendo recebido votos contrários dos Vereadores Divo, Felipe Passos, Filipe Chociai, 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutido, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo 

Balansin. Ainda em discussão única, foram APROVADAS: Indicações nºs 776, 780, 781, 

783, 784, 785/21, do Vereador Izaias Salustiano; 777, 778/21, do Vereador Celso Cieslak; 

779/21, do Vereador Paulo Balansin; 782/21, do Vereadro Léo Farmacêutico; 786, 787, 

788, 789, 790, 79121, do Vereador Geraldo Stocco; 792/21, do Vereador Divo; 793, 794, 

795/21, do Vereador Ede Pimentel. Foi aprovado requerimento de autoria da Vereadora 

Josi do Coletivo, solicitando a inserção na Ata dos Trabalhos da presente sessão, na 

íntegra, o seu pronunciamento proferido durante a Comunicação Parlamentar. 

Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE, 

com manifestação dos Vereadores JULIO KÜLLER, para comunicar a todos em geral que 

acabou de redigir indicação, na qual solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

e Secretaria de Saúde a disponibilização da nova vacina que chegou, Jansen à categoria 

de pessoas com deficiências, justificando ser em razão da aplicação única para um 

público que tem grande dificuldade de locomoção, alguns demandando de cuidados de 

responsáveis em tempo integral, onde dificulta seu deslocamento para vacinação, ainda 

mais para receberem duas doses, mesmo entendendo ser compreensível que será 
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priorizada a mesma para categorias de motoristas. JOSI DO COLETIVO, para apresentar 

sua indignação e falta de compreensão, onde não sabia que parte desta Casa de Leis era 

contrária à artistas, considerando a votação recebida à sua Moção de Aplauso de nº 

251/21, dirigida ao Sr. Rômulo Rosa, extensivo ao Sr. Hugo Alex de Macedo, pelo 

lançamento de seu livro de poesias intitulado "Pé na Porta". Gostaria de saber o que leva 

um grupo de vereadores votar contra artistas. Aposta que a referida obra não foi lida por 

parte de vereadores, onde julgava que muitas questões surreais iriam acontecer, porém 

uma Casa de Leis contra artistas, não imaginava. EDE PIMENTEL, passando ao Vereador 

Geraldo Stocco, o qual lembrou haver solicitado ao Senhor Presidente desde o início do 

ano, com todo o respeito à esta Casa que foi renovada, onde mais a metade dos Senhores 

Vereadores foram eleitos pelas pessoas para dar um gás na política, assim também os 

ex-vereadores, tendo sido reeleito para atender os anseios da população e trabalhar pela 

cidade e por conta disso mais uma vez solicitou para se colocar em discussão o Projeto 

que dispõe sobre gastos com diárias. Comentou sobre o motivo de sua briga, relatando 

que em 2.017 fez o primeiro projeto de lei no sentido de que as diárias precisassem ter 

notas fiscais em seus gastos, quando nunca aconteciam, ocasião em que se gastavam e 

não precisavam comprovar nada, muitas vezes nem se ocupavam das mesmas, ficando 

sabendo através de história de bastidores, e em outras oportunidades aqueles que 

solicitavam às mesmas nem viajavam e pegavam da mesma maneira. Queria comprovar 

isso mas não pode, porém com o Vereador Ricardo Zampieri, elaboraram projeto para 

que as notas fiscais fossem obrigatórias e depois de dois anos e meio, com muita 

repercussão foi aprovado nesta Casa, e hoje não vê, apesar de aprovado, nenhum 

comprovante ou anexo no site, entendendo que continua a mesma coisa. Relatou ainda 

que quando o Deputado Federal Aliel Machado se tornou presidente desta Câmara, 

obrigou apresentação de notas fiscais das diárias e quando saiu da presidência um dos 

primeiros atos do seu sucessor foi retirar essa obrigatoriedade, indagando o motivo 

porque isso acontece e ainda da razão que não debatem sobre o assunto esse ano, 

considerando que não viajam em função da pandemia, porém entende ser mais um 

motivo para acabar com isso, lembrando que os parlamentares aprenderam a fazer 

reuniões on line, não precisando dessa regalia. Citou ainda que na época quando o 

projeto estava em vigor, foi economizado mais de doze mil reais, comparando com anos 

anteriores, ficando feliz e animado, mas ao verificar, não constam quaisquer notas 

fiscais, cobrando a fiscalização. Em questão de ordem, o Vereador Paulo Balansin assim 
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se pronunciou: "Eu estou vendo o Vereador Stocco toda sessão, uma demagogia nos ex-

vereadores, eu fui vereador no outro mandato. Em quatro anos aqui eu tenho três 

diárias... (Presidente: Vereador, desculpa, não cabe questão de ordem nesse sentido, 

peço desculpas a Vossa Excelência). O Stocco está fazendo campanha antes da hora, em 

cima dos outros vereadores aqui". Ao haver concedido a palavra ao Vereador Filipe 

Chociai para sua manifestação dentro do Pequeno Expediente, o Senhor Presidente 

interrompeu a presente sessão pelo tempo necessário, a fim de restabelecer a ordem 

dentro do Plenário, considerando estar tumultuada a discussão entre os parlamentares. 

Reabrindo os trabalhos, utilizaram da palavra em questão de ordem o Vereador Julio 

Küller, assim se manifestando: "Eu gostaria que fosse buscado nas gravações tudo o que 

foi falado aqui e fosse encaminhado para a corregedoria para tomar providências. Não é 

possível que esta Casa de Leis se torne naquilo que está se tornando, não é possível, eu 

tenho dezesseis anos de mandato, nunca vi nada parecido com o que eu vi agora nesse 

momento aqui. Então eu peço à corregedoria que tome as providências. Nós não 

podemos deixar que a imprensa amanhã possa estar passando essa vergonha que 

aconteceu aqui nesta Casa". Geraldo Stocco: "Presidente, eu peço que as questões de 

ordem, que Vossa Excelência controle as questões de ordem, porque senão vai ficar essa 

palhaçada como bem disse o Vereador Julio Küller". Resposta do Senhor Presidente: "Eu 

gostaria de falar diretamente a todos os vereadores aqui dentro desta Casa de Leis. 

Primeiro deve existir o respeito entre os pares, primeiro de tudo, antes de qualquer um 

pedir questão de ordem, discutir ou fazer, nós devemos olhar para dentro de nós 

mesmos e respeitarmos cada um dos colegas aqui do lado. Se sobe aqui nesta Tribuna 

todos os dias, pedem respeito por categorias, respeito por fulano, beltrano, mas os 

próprios vereadores não estão dando respeito em relação aos próprios colegas de 

trabalho. Infelizmente é uma casa democrática, Vereador Julio, mas o respeito tem que 

existir. Eu peço, não sei se os áudios estão gravados, mas pedirei ao nosso Departamento 

de Informática que veja nesse momento, a partir das quinze horas e vinte minutos se 

tem algum áudio e também peço à esta corregedoria que se posicione em relação aos 

fatos que ocorreram aqui dentro desta Casa. Em respostas às indagações do Vereador 

Geraldo Stocco, em relação às diárias desta Casa, antes de tudo eu encerrei a sessão 

justamente para poder analisar o que Vossa Excelência disse em relação às diárias desta 

Casa e não procede com sua informação. Nós temos no Portal de Transparência apenas 

uma diária de autoria do Vereador Leandro Bianco, não puxou os dados por problemas 
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do sistema mas os relatórios estão protocolados e todos estão apresentados aqui nesta 

Câmara Municipal. Eu gostaria que Vossa Excelência aponte, eu como presidente estou 

pedindo para Vossa Excelência, como o senhor colocou aqui que existe diária sem 

comprovações, que Vossa Excelência traga diárias que não está sendo comprovada, 

porque o senhor acusou toda esta Câmara Municipal ou principalmente essa Mesa 

Diretora, senão este presidente irá lhe denunciar perante a corregedoria. Então eu peço 

que todos os vereadores que tenham os posicionamentos, que forem fazer, por gentileza 

levantem os fatos, vão até a presidência, olhem, discutam, peçam, esta Casa tem que ser 

o mais transparente possível, mas não vou mais admitir que venham aqui no microfone, 

falem besteiras sem ter comprovações. Se tiver comprovação, como é o caso que eu fui 

fazer levantamento, que existe a diária do Vereador Leandro Bianco, que está 

protocolado todos os documentos do gasto realizado pelo vereador, só o sistema não 

puxou porque nós estamos com um problema de sistema aqui na Casa de Leis em vários 

departamentos e a empresa está sendo notificada, como tem todos os ofícios 

transparentes das notificações relacionada à empresa de soffter aqui desta Casa, eu peço 

que haja respeito aqui dentro desta Casa. Então o senhor pode, se quiser na data de hoje 

apresentar, ou até amanhã fique à vontade, caso contrário o Procurador já tem ciência 

que será notificado. MANIFESTAÇÃO DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI NO PEQUENO 

EXPEDIENTE, parabenizando a presidência pela atitude em buscar informações, 

confrontar acusações, conhecendo da sua seriedade e demais membros da Mesa 

Executiva. Lembrou que no final do mandato completará quatro anos, onde 

acompanhou o seu trabalho, conhecendo de sua seriedade, sabendo que esta Casa tem 

transparência e responsabilidade. Relatou que esteve na quinta feira da semana passada, 

onde constatou que o Poder Executivo já encaminhou à esta Casa o protocolo de 

intenções e projeto que virá permitir instalação de maltaria em nossa cidade, com 

investimento da ordem de três bilhões de reais, um dos maiores dos últimos anos, onde 

Ponta Grossa conseguiu com união de forças. Tem certeza que a referida matéria virá o 

quanto antes para debate, onde gerará empregos em curto, médio e longo prazo, sendo 

importante da cidade, fruto de política séria tanto do Executivo como do Legislativo e 

demais órgãos envolvidos, com harmonia e união. Ainda em questão de ordem, o 

Vereador Geraldo Stocco assim se pronunciou: "Presidente, Vossa Excelência me acusou, 

né? Me atacou aqui, Presidente eu estou no site Portal da Transparência e abri uma 

diária e não estou vendo anexo, documento, registro de preço, gasto, onde foi gasto em 
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lugar nenhum. Então se Vossas Excelências quiser entrar no site da Câmara Municipal, 

no Portal de Transparência verão que não tem nada do que o presidente falou". Resposta 

do Senhor Presidente: "Vereador, eu acabei de falar sobre a questão do sistema para 

Vossa Excelência, acabei de falar, diárias antigas depende das diárias, porque a lei foi 

regulamentada depois de um certo período. Então nós temos, primeiro de tudo 

vereador, o senhor tem que ter a consciência dos atos que Vossa Excelência fala no 

microfone, porque muitas coisas, após relatadas dentro do microfone, por mais que 

sejam comprovadas, ela já é dissonada como um ato que não é legal. Então nós temos 

que ter aqui dentro desta Câmara Municipal um pouco mais de tranqüilidade, 

independente dos posicionamentos, se gosta ou não gosta. Vossa Excelência tentou me 

cassar no começo do meu mandato para assumir a presidência com dois votos, 

independente disso, nós temos que ter a ciência e temos que ter a responsabilidade aqui 

dentro". LEANDRO BIANCO, para se solidarizar ao Senhor Presidente, dizendo acreditar 

na sua índole, deixando claro que pegou diária na semana passada, de duzentos e 

cinqüenta reais, onde teve reunião na quinta-feira com o Deputado Estadual Alexandre 

Amaro, tendo conseguido trazer trezentos e vinte mil reais para a saúde de nossa cidade 

e na sexta-feira, conseguiu trazer quinhentos mil reais para a segurança pública, 

somando oitocentos e vinte mil reais, tendo entregado duas notas na segunda-feira, uma 

de combustível, no valor de cento e cinqüenta reais e outra de hotel, cento e vinte reais, 

somando duzentos e setenta, não contando pedágio e alimentação em que gastou tudo 

de seu bolso. Destacou que se cada vereador que pegar duzentos e cinqüenta reais, que 

considera valor baixo, conseguir trazer para o Município mais de oitocentos mil reais em 

emenda que irá beneficiar a população, concorda até que esse valor deveria ser maior. 

Além de entregar notas comprovando gastos, também entregou documento assinado 

pelo deputado, ressaltando que tem que se parar de fazer demagogia. Sempre que 

preciso, utilizará diárias, não sendo demagogo. Com relação à Vereadora Josi do Coletivo, 

disse não ser contrário a arte e nenhum artista, porém um dos poemas do livro com título 

capitão cloroquina diz: "Deixa ser otário, pelo menos não matei ninguém, você é carta 

fora do baralho, vai reclamar no além, o que posso fazer, não tenho bola de cristal, salve-

se quem puder, não me leve a mal. Toma quem quiser, se era placebo, paciência, tchau". 

Não considera muito disso uma arte, motivo de seu voto ser contrário à moção em 

questão assim como do Bloco Cristão que pensa da mesma maneira. Não havendo mais 

assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra 
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para o dia trinta do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que 

a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, 

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 oito de junho de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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