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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 30/06/2021 

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)    

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 
 

É informado a respeito da situação de projeto de lei referente a diárias, que se encontra arquivado. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADOR JULIO KULLER(MDB): Relacionado ao frio, comenta sobre população invisível, que ao sair 

durante a noite foi visitar algumas praças e levar atenção a esta população, comenta que o Zucão está aberto 

para os moradores de  rua porem não possui agua potável, café da manhã distanciamento social, e pouca 

organização, e que existe também a dificuldade  de se ir e levar seus pertences até o Zucão, comenta que o 

município tenta fazer o trabalho mas falta sensibilidade dos organizadores, diz que foi feito propaganda mas 

necessita-se mais que apenas um local aberto, necessitam de mais auxilio do município, comenta que a maioria 

não tomou vacina, nem possui documentos necessários para tal, diz faltar material humano isto é atendimento 

com sensibilidade e humanizado, e a Secretaria de Assistência Social não consegue, se oferece para ajudar pois 

já foi secretário, de que seria um excelente conselheiro mas a prefeitura deve abrir os olhos, comenta possuir 

fotos de como estão dormindo no Zucão, reforça que gostaria que a prefeitura se sensibilize realmente diz não 

ser critica mas aconselhamento, é concedida parte ao vereador Filipe Chociai(PV), o qual parabenizou a 

iniciativa do vereador, diz compreender a colocação e agradece, e que dentro da possibilidade ira adequar a 

situação, buscará fazer essa apuração e se coloca a disposição pois conhece a experiencia do vereador e deseja 

construir esse necessário dialogo, a palavra retorna ao vereador Júlio Kuller (MDB), Diz que a população de 
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Ponta Grossa é muito caridosa e fazem doações o que falta é organização para que as coisas fluam no 

atendimento das pessoas o que não está havendo, é concedida parte a vereadora Joce Canto (PSC), a qual 

parabeniza a iniciativa, e sugere ao poder Executivo que a antiga secretaria de Ação Social os carros percorriam 

toda a cidade para transportar os moradores de ruas para os vários ginásios abertos questiona a respeito do 

banho solidário, se ainda está em funcionamento ou se voltara a funcionar. Com a palavra novamente o 

vereador Júlio Kuller (MDB), comenta não estar tendo muito sucesso com seus projetos de lei na casa, diz ter 

dois projetos de resolução a qual promove alteração que impede a concessão de honraria para trabalhadores 

em função do poder executivo, legislativo e judiciário, comenta que isso daria uma moralizada na situação, que 

já deu honraria a pessoa exercendo função, mas se arrependeu, o segundo determina a tradução simultânea para 

libras nas sessões da câmara. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): A respeito da imunização conversou com secretario que disse 

que assim que recebesse o lote de vacina de dose única usaria para imunizar os trabalhadores do transporte 

coletivo, comenta que já iniciou a aplicação para trabalhadores do t4ransporte coletivo e rodoviário, diz que 

com mais um lote para se imunizar todos os trabalhadores, reforça que o transporte coletivo e essencial e a 

grande possibilidade de contágio desses trabalhadores, comenta que está paralisado imunização por faixa etária 

por falta de imunizante a única grande cidade que não paralisou foi Londrina, deseja que todos sejam 

imunizados e fala sobre seguir os protocolos contra esse vírus maldito, comenta que ontem iniciou as oitivas 

da CPI ao qual está presidindo, agradece a todos os membros da CPI e diz ter sido produtivo para o 

embasamento do trabalho, diz já ter agendado com a presidente da PROLAR referente a documentação. 

Comenta também que com os novos decretos que autorizaram a maioria das atividades com exceção de eventos 

e transporte escolar que continuam com muita dificuldade, diz que fez moção de apelo com sugestão de 

compensar as micro e pequenas empresas referente a taxa de alvará que as atividades foram muito 

comprometidas, reforça a necessidade de se buscar alternativas para se atenuar essa situação, a situação do 

empréstimo é difícil pois muitas empresas já se encontravam com crédito negativado e não tiveram acesso a 

esse recurso, comenta serem muitas famílias que dependem da micro e pequena empresa, comenta sobre fazer 

levantamento a respeito da legislação do comercio ambulante da cidade, diz ser muitas famílias que estão 

sofrendo e merecem a atenção, antes de pensar na sugestão legislativa pediu para levantar legislação referente 

ao comercio ambulante para saber aonde pode atuar a fim de promover ajuda a esses profissionais diz ser 

notório que esses profissionais se preocupam com a legalização, eles não desejam ser fiscalizados a qualquer 

momento e mal tratados, diz serem pessoas de bens que respeitam as regras mas as regras precisam ser claras, 

para que possam atuar sem medo da fiscalização, comenta sobre verificar a situação dos Food Truck que param 

na avenida mas podem ir para as praças onde terá condições sanitárias melhores. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 30/06/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 DIA 30/06/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 
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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. 

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

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO 
Projeto de Lei Ordinária nº 309/2020: 
Denomina de JOÃO MARIA FERREIRA  a Rua nº 17 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, 

nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 75/2021: 
Institui campanha "VACINA CONTRA A FOME", com a finalidade de estimular a doação espontânea de 

gêneros alimentícios não perecíveis junto ao serviço de vacinação contra o COVID - 19. 

Votação Nominal – Aprovado – 19 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. 

Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 

Projeto de Lei Ordinária nº 132/2016: 

Denomina de WADISLAU ROGALA a Rua nº 09 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     -  Pela admissibilidade 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 
Projeto de Lei Ordinária nº 50/2021: 
Institui o Programa Salve o Celular, conforme especifica. 
  

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

                         CFOF  - Favorável, observada a Emenda de Redação apresentada pela CLJR 
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                         COSPTTMUA  - Favorável , nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
                         CDHCS    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO  ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 260/2021 do Vereador DR. ERICK  

MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada ao Doutor Pascoal Adura, médico e ex-vereador na cidade de Ponta Grossa, devido aos 

seus serviços prestados a comunidade. 
  

Nº 261/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
MOÇÃO DE APELO 

Ao 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. 
  

Nº 262/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada a Camila Maria Pietro Biasi, devido aos serviços prestados como farmacêutica na cidade 

de Ponta Grossa.  
  

Nº 263/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

M O Ç Ã O DE A P E L O 
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. 
  

Nº 264/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APELO  

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. 
Total de Moções Aprovadas – 5 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 
  

INDICAÇÕES 
  

Nº 796/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a troca da boca de lobo localizada na 

rua Lauro Cunha Fortes, ao lado da empresa "Puma Veículos". 
  

Nº 797/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando corte da grama ao entorno do meio 

fio, ao lado e em frente ao número 602 da Rua Rio Grande do Norte, Vila Madureira. 
  

Nº 798/2021 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, Manilhamento e limpeza de bueiros na  Rua Guia Lopes, na 

altura do nº 250 e Rua Felix Pacheco, Vila Marina. 
  

Nº 799/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando solicitar o conserto da calçada e uma 

rampa de acesso na rua Campos Sales, 232. 
  

Nº 800/2021 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 CONSTRUÇÃO DE UMA 

LOMBADA na rua Maria Rita R. Maria Rita Perpétuo da Cruz, em frente ao número 527, no bairro Oficinas. 
  

Nº 801/2021 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, Manilhamento e limpeza de bueiros na  Rua Maria Avelina 

Martins Braga, próximo ao nº 128, Jd. Maracanã. 
  

Nº 802/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a reconstrução de asfalto em toda a 

extensão na Rua Siqueira Campos, bairro Uvaranas, Cará Cará, nesta cidade. 
  

Nº 803/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pintura de faixas em toda a extensão 

na Rua Siqueira Campos, bairro Uvaranas, Cará Cará, nesta cidade. 
  

Nº 804/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a troca de lâmpadas e manutenção 

dos postes de iluminação em toda a extensão na Rua Siqueira Campos, bairro Uvaranas, Cará Cará, nesta 

cidade. 
  

Nº 805/2021 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 que seja feita alteração do ponto de ônibus que atualmente se 

localiza no Jardim Itália, Bairro Oficinas, na Rua Greenhalgn em frente ao nº 692, para o outro lado da Rua ou 

algum outro lugar que seja viável, uma vez que onde foi feita a instalação - em frente a casa de nº 692 - há cães 

bravos que podem atacar os usuários de transporte público que aguardam o ônibus neste ponto. 
  

Nº 806/2021 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 feito o Asfalto da Rua Dias da Rocha Filho, que 

dá acesso à Rua Doutor Alves Maciel, pois com a alteração da via Doutor Alves Maciel os moradores que 

moram nesta Rua precisam fazer o retorno na Rua paralela, qual seja a Rua Dias da Rocha Filho. Portanto, 

pede-se que seja asfaltada a Rua Doutor Alves Maciel uma vez que esta se encontra em situações intrafegáveis 

dificultando o acesso dos moradores às suas residências. 
Total de Indicações Aprovadas – 11 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereador Divo (PSD) - 2 

  
 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 29 de junho de 2.021. 
  
  

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

VEREADOR DR. ERICK(PSDB): Concede a palavra ao vereador Felipe Passos (PSDB), que exalta a moção 

de apelo 263 para que a prefeitura determine ao departamento competente a contratação imediata de 

neuropediatras, pois são muitas as crianças que precisam desse tratamento, que dados apontam que para zerar a 

fila levaria vinte anos, comenta que o único neuropediatra está cedido para outras cidades e para o estado. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Destaca trabalho da deputada Mabel ao colégio Euzira de Sá que 

permitiu reformas em salas de aulas, comenta que é o maior da região Campos Gerais. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco(PSB), informa que 

como mudou a legislatura podem apresentar o projeto mais uma vez e para quem desejar pode ir assinar o projeto, 

diz não saber que estava arquivado. Comenta que talvez a mesa não quisesse possibilitar. O presidente informa 

que o vereador já sabia que estava arquivado, que não pode seguir com o projeto sem a aprovação de todos. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Agradece a assinatura dos vereadores sobre projeto referente a 

tradução simultânea em libras de todas as atividades oficiais da câmara, diz ser projeto antigo que não prosperou 

em anos passados, a câmara fazendo isso junto com as modificações estruturais da casa está sendo dado passo 

grande a acessibilidade, com relação a outro projeto relacionado a vedação de honraria a pessoas que estão 

exercendo função executiva, legislativa e judiciário não prosperou agradece aos vereadores que assinaram o 

projeto e ao vereador que explicou o porquê que não assinou. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Traz indignação referente ao retorno das aulas, diz que ontem 

enquanto olhava um jornal e na foto de um projeto os alunos estão colados uns aos outros, o diretor do SEPAN 

esteve na fala da secretaria e respondeu pelas escolas particulares, diz que mostrar imagem de crianças 

aglomeradas é desrespeitoso para aqueles que fazem fiscalização, comenta que não expos as provas das escolas 

que visitou por serem crianças diz pedir posicionamento do Ministério Público, e fiscalização também das 

escolas particulares, comenta que está havendo aglomeração de alunos e são jovens que correm risco, faz apelo 

ao núcleo regional de educação pois surgiu uma ideia e está sendo encaminhada para os diretores sobre o “dia 

D” de retorno as aulas que quatro alunos nos semáforos estão com faixas para lutar contra a evasão escolar, 

critica expor crianças mesmo que com a permissão dos pais, reforça que se se concretizar ira comunicar o ECA 

e o Ministério Publico pois está virando “bagunça”, que está sendo perdido o controle, diz que se houver neste 

dia jovens com a autorização dos pais irá comunicar aos órgãos competentes, concede a palavra ao vereador 

Geraldo Stocco(PSB), reforça a importância do que foi comentado e agradece ao presidente da Câmara por 

assinar o projeto diz que em outro mandato o presidente Daniel Milla(PSD) regulamentou as diárias mas não 

está efetivamente transparente como desejam e por isto está pedindo o fim diz que a mesa diretora tem tomado 

medidas para economizar o dinheiro público e reforça estar esperando as assinaturas dos outros vereadores. Diz 

que a população ficara contente com e essa decisão. A palavra retorna a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), que 

reforça o pedido para que seja fiscalizado as escolas particulares estão agrupando alunos. 
VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

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

niao=30/06/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 

ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

         Aos trinta 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 



 

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

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

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, presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira 

Antunes - Divo, Ede Pimentel, 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 - 

Mensagem nº 35/21 (Projeto de Lei nº 136/21), altera a Lei nº 11.233, de 27/12/2012, 

conforme especifica. Mensagem nº 37/21 (Projeto de Lei nº 139/21), altera a Lei nº 

13.969, de 26/05/2021, conforme especifica. Of. nº 1108/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.980. Of. nº 1109/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.991. Of. nº 1110/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.992. Of. nº 

1111/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.993. Of. nº 1114/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.994. Of. nº 1115/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.995. Of. nº 1116/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.996. Of. nº 1124/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.972. Of. nº 

1125/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.973. Of. nº 1126/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.977. DOS VEREADORES FELIPE PASSOS E 

DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 137/21, promove alteração na Lei nº 8.782, 

de 28/12/2006, conforme especifica. DO VEREADOR DR. ERICK - Projeto de Lei nº 138/21, 

promove alterações na Lei nº 13.391, de 06/03/2019, que cria o Banco de Alimentos de 

Ponta Grossa e dá outras providências, conforme especifica. DA VEREADORA JOCE 

CANTO - Subemenda Modificativa à Emenda Modificativa apresentada ao Projeto de Lei 

nº 64/21, dando nova redação ao Parágrafo Único do Art. 4º da Lei nº 11.645/2014, que 

se pretende alterar através da Emenda Modificativa apresentada pelo Vereador Ede 

Pimentel ao Art. 1º do Projeto de Lei epigrafado. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de 

Apelo nº 266/21, a V. Ex.ª Sr. Presidente da Comissão Diretora do Senado Federal - 

Rodrigo Pacheco, ao qual desde já rogamos faça chegar este documento aos Exmos. Srs. 

Senadores, para que sejam tomadas medidas a fim de impedir a aprovação do PL Nº  

2159/2021, nº 3.729/2004 na Câmara dos Deputados, que “Dispõe sobre o 
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licenciamento ambiental; regulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição 

Federal; altera as Leis n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 9.985, de 18 de julho de 

2000; revoga dispositivo da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988; e dá outras 

providências”, sem que antes se promova um debate amplo com a sociedade, 

ambientalistas, cientistas e especialistas, buscando aperfeiçoar o trabalho realizado na 

Câmara dos Deputados. Moção de Apelo nº 267/21, a V. Ex.ª Sr. Presidente da Comissão 

de Meio Ambiente do Senado Federal - Senador Jaques Wagner, para que sejam tomadas 

medidas a fim de impedir a aprovação do PL Nº  2159/2021, nº 3.729/2004 na Câmara 

dos Deputados, que “Dispõe sobre o licenciamento ambiental; regulamenta o inciso IV 

do § 1º do art. 225 da Constituição Federal; altera as Leis n.º 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998, e 9.985, de 18 de julho de 2000; revoga dispositivo da Lei nº 7.661, de 16 de 

maio de 1988; e dá outras providências”, sem que antes se promova um debate amplo 

com a sociedade, ambientalistas, cientistas e especialistas, buscando aperfeiçoar o 

trabalho realizado na Câmara dos Deputados. Finda a leitura do Expediente, o Senhor 

Presidente prestou informações relacionado ao projeto de resolução nº 04/20 de autoria 

do Vereador Geraldo Stocco, dispondo sobre diárias, quando em consulta a Diretoria do 

Processo Legislativo em relação da possibilidade de incluir na Ordem do Dia, verificou-se 

que o mesmo se encontra arquivado por força do Parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, informando ainda que a referida matéria recebeu pedido de recurso 

com assinatura somente de seu autor, o qual necessita conter maioria absoluta dos 

apoios dos demais pares para se ter condições de entrar em votação. Em questão de 

ordem, o Vereador Geraldo Stocco informou que tinha conhecimento do referido 

parecer contrário da CLJR, porém como a matéria foi protocolada durante a legislatura 

passada, convidou a todos os demais vereadores interessados em assinar juntos para 

poder protocolar nova proposição ainda esse ano, considerando ser de utilidade pública. 

Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR: VEREADOR JULIO KÜLLER: Para 

falar a respeito dos moradores de rua, que considera como invisíveis, dizendo ser 

comunidade que passa desapercebida pela população e muitas vezes pelo Poder Público. 

Relatou seu trabalho de acompanhamento "in locco", onde em data anterior os visitou 

em praças, propagando a abertura do Ginásio de Esportes Zukão, localizado na Praça 

Getúlio Vargas para os atender, no entanto percebeu no local a falta de algumas 

condições para abrigá-los, como água potável, não se obedecendo distanciamento, não 

tendo ainda café da manhã, contendo apenas vinte e nove usuários e pouca organização, 
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aí andando pelas praças, encontrou alguns, como Praça Simão Bolívar, os quais para se 

dirigir ao referido ginásio enfrentam muita dificuldade, principalmente conduzindo seus 

carrinhos de carregar materiais recicláveis. Assim, disse perceber que o Município tenta 

fazer o trabalho, faltando sensibilidade de quem é pago para organizar esse amparo, haja 

visto que pessoas se sensibilizam levando cobertor, sopas, sanduíches para essas 

munícipes. "Eles precisam de uma mão amiga, Pastor Bianco, eles precisam de uma 

oração, eles precisam dum carinho, da atenção do Município, até porque a família da 

maioria deles paga imposto para que isso possa ser revertido para eles e não está sendo 

revertido". Citou que a maioria não tomou vacina e não tem RG e CPF para poder ser 

imunizados. Nesse sentido se ofereceu para ajudar, considerando sua experiência 

enquanto atuou como Secretário de Assistência Social. Em aparte, o Vereador Filipe 

Chociai parabenizou pela iniciativa em fazer esse acompanhamento, acreditando ser nas 

melhores intenções para poder implementar serviço mais efetivo, dando certeza que 

dentro da sua possibilidade estará dialogando com a Secretaria de Assistência Social, se 

colocando também à disposição para buscar alternativas. Também se manifestou em 

aparte a Vereadora Joce Canto, parabenizando pela lembrança dessas pessoas, 

sugerindo ao Poder Executivo, quando no Governo do Prefeito Jocelito Canto, recordou 

que a antiga Secretaria de Ação Social percorria a cidade com os veículos, em busca de 

moradores de rua para levá-los aos vários ginásios preparados para recebê-los, 

indagando nessa oportunidade ao líder do governo se está em funcionamento o banho 

solidário, do qual não mais ouviu falar desse programa implantado na última gestão. 

Vereador Julio Küller, em outro assunto, reclamou a respeito de seus projetos nesta Casa 

que não são aprovados, fazendo menção a dois Projetos de Resolução que estará 

apresentando, dos quais solicitou apoio dos demais pares: um deles, que promove 

alteração no Regimento Interno, vedando a concessão de honraria a pessoa que esteja 

no exercício do cargo de provimento em comissão no âmbito dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, entendendo que dará moralizada nos Títulos de Cidadania e 

outro, assinado com o Presidente Daniel Milla, determinando a tradução simultânea da 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS nas sessões plenárias e demais atividades oficiais da 

Câmara. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Iniciou comentando sobre imunização das 

pessoas contra a COVID-19, lembrando que semana passada esteve conversando com o 

Secretário Rodrigo Manjabosco, o qual manifestou que assim que recebesse o lote de 

vacina da Janssen que é ministrada em dose única, estaria iniciando para imunizar os 
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funcionários do transporte coletivo, onde recebeu notícia que tal lote chegou, tendo sido 

iniciada a imunização no último domingo e ontem foi utilizada para o pessoal que 

trabalha no transporte rodoviário, não tendo sido suficiente para todos, porém entende 

ser um bom começo, quando chegará mais um lote que será suficiente para toda essa 

categoria. Fica feliz, considerando haver elaborado duas moções de apelo, tendo 

chegado a vez desses profissionais exatamente no momento em que a imprensa divulgou 

que está paralisada a aplicação por faixa etária em razão da falta de imunizante, 

atingindo um público que chegou a quarenta e três anos de idade. Outro assunto, para 

comunicar que ontem iniciou as oitivas da CPI que está presidindo, agradecendo a todos 

os membros que estiveram presentes desde as treze horas até as dezessete e quarenta, 

declarando ter sido muito produtiva, onde tiveram balizamento para que possam dar a 

dinâmica necessária à condução dos trabalhos, tendo já agendado com a Diretora 

Presidente da PROLAR às treze e trinta horas em diligência externa para 

complementação de documentação, convidando os membros que puderem o 

acompanhar até a referida companhia. Disse a todos que agora com os decretos que 

voltaram a autorizar a maior parte das atividades com exceção dos eventos e transporte 

escolar, que enfrentam muita dificuldade, lembrando haver elaborado moção de apelo 

solicitando a possibilidade de se verificar junto ao Poder Executivo Municipal, no sentido 

de compensar as perdas que tiveram a partir de 2.020 as micro e pequenas empresas em 

relação às taxas de alvará, ou então podendo eximir tais pagamentos, considerando que 

tais atividades foram muito comprometidas, não havendo ainda condições de 

reabilitação. Citou outra atividade, da qual solicitou à sua assessoria a fazer 

levantamento de toda a legislação relativa ao comércio ambulante da cidade, com mais 

de mil e quinhentos cadastros de pessoas que trabalham nessa categoria, sendo muitas 

famílias que estão sofrendo as conseqüências e merecem atenção, onde efetuou 

trabalho para verificar em que medida pode ser atuado do ponto de vista legislativo a 

fim de melhorar as condições desses profissionais, ressaltando que desejam ser 

regularizados para não ficar na informalidade, sujeitos à fiscalização, mencionando a 

viabilidade principalmente de quem exerce atividade através de food trucks a ocupar as 

praças da cidade, responsabilizando-se assim pela manutenção dos banheiros para que 

possam ser utilizados. Em questão de ordem, se manifestou o Vereador Dr. Erick, 

lembrando haver passado seis meses da atual gestão desta Casa de Leis, parabenizando 

pela administração do Vereador Daniel Milla Fraccaro, quanto às ações que tem tomado 
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dentro desta Casa, a fim de conter gastos e economizar o dinheiro público, 

principalmente com remanejamento de funcionários, adaptação de horas extras e outras 

ações desde as mais simples como a compra de leite em pó. Assim, como membro da 

Mesa Executiva, está orgulhoso pelo trabalho de todos. O Senhor Presidente cientificou 

a todos os parlamentares do Termo de Ajustamento de Conduta, no sentido de atender 

as demandas da população, funcionários, assessores e dos Vereadores, onde esta Casa 

terá que passar por uma reforma física, relatando problemas elétricos e de infiltração 

nos gabinetes, onde foi estruturada tanto a parte elétrica e lógica para possibilitar a 

compra de novos computadores nos gabinetes e departamentos administrativos, 

dotando a Câmara Municipal de Ponta Grossa como cem por cento digitalizada, inclusive 

no sistema de votação. Encerrada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM 

DO DIA - EM SEGUNDA 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. PROJETO DE LEI Nº 309/20 (Vereador 

Magno Zanellato), denomina de JOÃO MARIA FERREIRA a Rua nº 17 do Loteamento 

Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 

70/21 (Vereador Divo), promove alteraçõs na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, conforme 

menciona: 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, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, 

Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. PROJETO DE LEI Nº 75/21 (Vereador Felipe Passos), institui campanha "VACINA 

CONTRA A FOME", com a finalidade de estimular a doação espontânea de gêneros 

alimentícios não perecíveis junto ao serviço de vacinação contra o COVID-19: 

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, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. 

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

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, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. 

Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 
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EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 132/16 (Vereador Pascoal Adura), 

denomina de WADISLAU ROGALA a Rua nº 09 do Residencial Jardim Royal, no Bairro 

Neves, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 50/21 (Vereador Daniel Milla 

Fraccaro), institui o Programa Salve o Celular, conforme especifica: APROVADO, nos 

termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 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, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. 

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

EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 260, 262/21, do Vereador Dr. 

Erick; 261/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 263, 264/21, do Vereador Felipe Passos. Foi 

colocada em votação a solicitação verbal do Vereador Paulo Balansin, ficando autorizado 

a se ausentar da presente sessão, para participar de audiência. Ainda em Discussão 

Única, foram aprovadas as Indicações nºs 796, 797, da Vereadora Josi do Coletivo; 798, 

801/21, da Vereadora Joce Canto; 799/21, do Vereador Felipe Passos; 800/21, do 

Vereador Paulo Balansin; 802, 803, 804/21, do Vereador Ede Pimentel; 805, 806/21, do 

Vereador Divo. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Paulo 

Balansin. Finda a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO 

EXPEDIENTE - VEREADOR ERICK CAMARGO, passando a palavra ao Vereador Felipe 

Passos, que nesta oportunidade exaltou sua Moção de Apelo nº 263/21, em vista que a 

prefeitura possa determinar aos departamentos competentes, processo de contração 

imediata para médicos neuropediatras, dizendo ser triste a situação não somente para 

crianças, autistas mas outras que precisam desse tratamento específico e que em nosso 

Município constam dados que para zerar a fila de espera teria que esperar em torno de 

vinte anos, sendo demanda necessária e que precisa urgentemente conversar com a 

Senhora Prefeita Municipal, considerando que o especialista que presta atendimento na 

cidade é cedido pelo Estado. VEREADORA JOCE CANTO, destacando trabalho realizado 

pela Deputada Estadual Mabel Canto ao Colégio Elzira Correia de Sá no Bairro Santa 

Paula, através de emendas parlamentares, com o valor de cento e cinqüenta mil reais 

para realização de reformas em seis salas de aula com troca de pisos e forros, assim 

também no corredor e hall de entrada, além de trocas de janelas da cozinha. Destacou 

ser o maior colégio da região dos Campos Gerais, recebendo dois mil, cento e oitenta e 

nove alunos e cento e seis professores. VEREADOR EDE PIMENTEL, passando a palavra 
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ao Vereador Geraldo Stocco, o qual informou, em face de haver mudado a legislatura, e 

ter prerrogativa de reapresentar projeto, colocando à disposição de todos que 

desejassem assinar Projeto de Resolução, dispondo sobre gastos com diárias desta Casa 

de Leis, em seu gabinete até as dezesseis e trinta, dizendo que acabou de saber que o 

mesmo estava arquivado, entendendo que a Mesa Executiva poderia regulamentar a 

matéria se fosse de interesse. O Senhor Presidente lembrou que o Vereador Geraldo 

Stocco não acabou de saber recentemente que o projeto a que se referiu estava 

arquivado, tendo entrado com recurso quanto à matéria em questão, após ter ido para 

arquivo, ressaltando que esse parlamentar não foi pego de surpresa, oferecendo-se no 

entanto a assinar em conjunto a nova proposta que pretende protocolar. Esclareceu que 

quanto a questão de regulamentação pela Mesa Executiva, não pode assim fazer, por ser 

algo que não é da maioria de todos. VEREADOR JULIO KÜLLER, para agradecer a 

assinatura da maioria dos Senhores Vereadores, com relação ao projeto de resolução 

que determina a tradução simultânea para LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais nas 

sessões plenárias e demais atividades oficiais desta Casa de Leis, lembrando ser projeto 

antigo de sua autoria que não prosperou em anos passados e que a Câmara assim agindo, 

soma com as modificações estruturais citadas pelo Senhor Presidente no início da 

presente sessão, estando dando um grande passo na inclusão de pessoas que não 

tiveram oportunidade até então de acompanhar os trabalhos por dificuldades aditivas. 

Com relação a outro projeto, relacionado a vedação e concessão de honrarias a pessoas 

que estejam em exercício de cargo de provimento em comissão no âmbito dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, disse que não prosperou, no entanto agradeceu pelas 

posições em assinar a matéria de Leandro Bianco, Izaias, Josi do Coletivo e Joce Canto. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para apresentar sua indignação a respeito de duas 

questões relacionadas ao retorno das aulas: ontem em jornal percebeu projeto do 

Colégio SEPAM, apresentando foto em que alunos estão colados próximos uns dos 

outros, não havendo necessidade então de se promover fiscalização, porque está no 

jornal, relatando que o diretor daquele estabelecimento, que também é diretor 

presidente do Sindicato das Escolas Particulares, Osni Mongruel Júnior esteve presente 

durante a manifestação da Secretária de Educação nesta Casa, ocasião em que 

respondeu pelas escolas particulares. Assim gostaria que ficasse menos abusivo o fato 

de mostrar fotos com crianças aglomeradas, querendo acreditar que foi somente aquele 

momento, entendendo ser desrespeitoso enquanto estão promovendo fiscalização 
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nesse sentido, com muita responsabilidade, estando aguardando que o Ministério 

Público também fiscalize essas escolas. Outra questão, apelando ao Núcleo Regional de 

Educação, diante da idéia que está sendo encaminhada aos diretores, quanto ao Dia D, 

dois de julho, com retorno das aulas presenciais, citando quatro alunos com autorização 

de pais posicionados em semáforos, apresentando cartazes ou faixas para resgatar a 

questão de evasão escolar, dizendo ser válida a luta, porém não concorda com o fato de 

estarem expondo adolescentes, jovens e crianças, mesmo com autorização dos pais em 

semáforos, considerando um verdadeiro absurdo. Se isso se concretizar, irá comunicar o 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente e Ministério Público, porque está virando 

bagunça, chegando ao momento de estar perdendo o controle. Cedeu espaço dentro do 

horário da oposição ao Vereador Geraldo Stocco, que agradeceu ao Senhor Presidente 

Vereador Daniel Milla por haver assinado consigo projeto de resolução que pretende 

protocolar, historiando que em 2.019 a Mesa Executiva presidida pelo mesmo 

regulamentou a transparência nas diárias, porém não está efetivamente como desejava, 

sendo por isso que está propondo a extinção da mesma, lembrando de medidas tomadas 

com vistas a economizar o dinheiro público. O Senhor Presidente nesta oportunidade 

comunicou haver recebido esclarecimentos da Diretoria do Processo Legislativo quanto 

ao projeto de resolução de lavra do Vereador Geraldo Stocco, aconselhando antes de 

protocolar a pedir parecer jurídico, citando o Parágrafo Único do Art. 96 do Regimento 

Interno, dispondo que na mesma sessão legislativa não se receberá proposição sobre 

matéria idêntica ou outra já aprovada ou rejeitada, exceto diante proposta da maioria 

dos membros da Câmara Municipal, alertando neta oportunidade, que a mesma não 

pode ser protocolada somente com a sua assinatura como signatário. Informou que já 

estão sendo feito levantamentos quanto às diárias, dando conta que solicitou 

transparência nas mesmas, que foram requeridas pelo Vereador Paulo Balansin e do ex-

vereador George Luiz de Oliveira que consta no documento de solicitação, cujos quais já 

solicitou aos departamentos que estão vendo os motivos porque não tem documentos 

levantados na página do Portal da Transparência e o funcionário já irá responder e 

encaminhará ao mesmo na seqüência. O Vereador Geraldo Stocco lembrou que o CD que 

encaminhou a Presidência mostrando várias diárias desde junho de 2019, onde pegou 

de forma esparsas, sendo todas na verdade, para mostrar que não é um vereador 

específico mas todas que acabaram não sendo anexadas no Portal da Transparência as 

notas, sendo problema pequeno e simples. O Senhor Presidente respondeu que seria 
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simples se esse vereador tivesse levado a questão até seu gabinete, porém não concorda 

com o fato do mesmo ter divulgado nas redes sociais e manifestado no microfone deste 

Plenário, não considerando assim simples, uma vez que deu a entender que esta Casa 

não é transparente. "É Verdade, o senhor fala fora do microfone uma coisa e no 

microfone fala outra". Cobrou à corregedoria para que seja justa no seu julgamento, não 

sendo possível mais tal atitude nesta Casa. Irá aguardar para que se tomem as medidas 

cabíveis. Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando 

a próxima para o dia cinco de julho, segunda-feira, no horário regimental, informando 

que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar 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 trinta de junho de dois 

mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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