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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 07/07/2021 

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)   

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  

VEREADOR JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 
VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que transparecia é importante, diz que deve falar sobre 
acontecimento serio na cidade e ao visitar bairros da cidade e que fica feliz pela passagem de maquinas da 
prefeitura nessas ruas e que são coisas positivas, comenta verbas t4rasidas pelo Deputado Aliel Machado, 
reforça a necessidade de trabalhar e ouvir as pessoas e a função de representar as pessoas da cidade, diz que a 
população deseja  que a câmara  verifique a situação da pandemia e dos postos de saúde e que fara isso. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL):Declinou a palavra. 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Fala sobre portaria da Fazenda Nacional que trata dos 
procedimentos de condições  necessárias para a retomada dos setores que foram atingidos pela pandemia, são 
setores que trabalham com eventos e estão com as atividades paralisadas desde 2020 por conta da pandemia e 
é um setor que possui PIB, gera empregos e contribuí para  a arrecadação  de renda e propicia laser, setor mais 
atingido que agora terão possibilidade de ter acesso a credito e eventuais dividas parcelados com isenção de 
juros e multa e pensando em trazer esse benefício está preparando estudo para verificar a possibilidade de 
proposição ao executivo para que seja estatuído com base nessa portaria a possibilidade de ceder a esses setores 
no âmbito municipal e outros setores a fim de criar programa para atender essa atividade e redução geral de 
juros e multas e até propiciar um fundo para essas empresas terem acesso a credito para gradativamente venha 
a salvar algumas empresas que  ainda não fecharam e que muitos empresários que fecharam ainda estão 
endividados, comenta que deve-se gerar melhores condições para a retomada dessa atividade de forma segura. 
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Concede parte ao vereador Ede Pimentel (PSB), ao qual informou que junto ao vereador Geraldo Stocco (PSB) 
se juntou ao setor de Eventos no qual conheceu projeto que visava a retomada dos eventos e que fará uma 
moção legislativa pois não pode ser apresentada pela casa pois envolve renúncia de refeitas e referente a credito 
diz ser difícil conseguir pois os empresários estão com o nome limpo e não conseguem credito, reforça a 
necessidade de ajuda para poderem recomeçar. Parabeniza a preocupação com esses profissionais. A palavra 
retorna ao vereador Izaias Salustiano (PSB) que pede para se somar nesse estudo para desenvolver essa moção 
legislativa e espera que o executivo tenha a sensibilidade de criar programa que vá de encontro a essa 
necessidade a fim da retomada gradual e observando o que aconteceu e que a questão econômica possibilita a 
diminuição do desemprego. 
VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Fala que a voz da Câmara foi ouvida e há uma certa organização 
para o tratamento dos moradores de rua, reforça que a cidade gosta de fazer doações e muita gente foi fazer 
doações e estava desorganizado  que agora está organizado o atendimento no ZUcão e que ainda há problemas 
graves no que se trata em ir até o local, que o executivo deve fazer de forma rápida pois o forte do inverno 
ainda não chegou, concede parte ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANO), parabeniza essa verificação 
e diz que recursos não faltam para essa questão social e para o deslocamento até o Zucão é inviável para alguns 
moradores de rua, fala também que quando se referiu a fiscalização de licença a postos de gasolina não estava 
se dirigindo ao vereador mas a denúncias que recebeu e que deve se averiguar, é concedido parte ao vereador 
Geraldo Stocco (PSB), que declara apoio e concorda com a necessidade de se transportar o morador de rua faz 
agradecimento a equipe que buscou morador de rua que estava longe do Zucão, diz que seria mais fácil pontos 
certos par o morador ser buscado e reforça apoio ao vereador. Com a palavra novamente o vereador Júlio Kuller 
(MDB), comenta que se fosse um transporte itinerante para buscar essas pessoas e que são poucos que são 
transportados concede parte a vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE), relembra sobre a 
alimentação dessas pessoas e que irá levantar isso para verificar essa situação e que foi informado que a 
alimentação é cedida pela comunidade e agradece a comunidade e incentiva a ajudar essa pessoas comenta que 
a própria igreja se juntou a fim de levar alimento, com a palavra novamente o vereador Júlio Kuller (MDB),  
diz ser importante  essa fiscalização por parte dos  vereadores e estarem a par dos acontecimentos da cidade 
concede a parte ao vereador Felipe Passos (PSDB), comentou que desde  o início do frio havia dois moradores 
em baixo  da entrada da câmara e que é uma situação que deveria melhorar e comenta a necessidade de hotéis 
sociais e que daria esse amparo pois a assistência social não apenas deixa pessoas em um lugar mas um trabalho 
muito mais profundo, com a palavra novamente o vereador Júlio Kuller (MDB), diz que cintam com duas casas 
de acolhimentos só que são poucas vagas e ainda são distantes, mesmo que possibilite um cuidado está muito 
distante para se chegar lá. É concedido parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB) comenta que trabalhou nas 
ruas da cidade por muito tempo e isso que está havendo é importante mas muitos moradores não desejam ajuda 
nem se quer sair do local aonde então, os outros querem permanecer no local que estão, acha que não devem 
ficar ali mas que é muito importante essas casas de acolhida e que talvez pode se dar o que sobrar do restaurante 
popular, com a palavra novamente o vereador Júlio Kuller (MDB), diz que aos que quiserem ajudar ajudem os 
que não estão no Zucão pois lá estão sendo ajudados por outras instituições, faz destaque sobre o Governador 
pois destinou valor para a educação especial no Paraná diz ser  maravilhoso e era o que os pais precisavam e 
que o município errou ao pôr estagiários para cuidar e que inclusão é por alguém especializado para essas 
funções. 
VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 
VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Cita  o Salvo 18:32, comenta sobre duas 
emendas do Deputado Gilson de Souza para reforma de unidade de saúde e para aquisição de equipamentos 
para a saúde, outra notícia importante é que a primeira moção foi uma moção de sugestão legislativa para um 
cetro de acolhimento para mulheres vítima de violência e que agora graças a prefeita, a secretaria que vira para 
cidade a Casa da Mulher Brasileira que é um centro de atendimento, concede parte ao vereador Júlio Kuller 
(MDB), que diz ser isso um sonho de muitos anos e que visitou esse projeto em Curitiba e que fazem um 
trabalho sensacional com uma equipe profissional completa se soma e elogia a Deputada que ajudou e também 
a prefeita pelo trabalho relacionado a mulher, é concedida parte ao vereador Leandro Bianco 
(REOUBLICANOS) parabeniza e diz lembrar dessa moção a qual agora está acontecendo parabeniza também 
aos deputados e a prefeita, é concedida parte ao vereador Filipe Chociai (PV),  que também parabeniza a 
vereadora e que fica feliz com a união de esforços pois precisa de apoios políticos para poder construir projetos 
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importante diz acompanhar o trabalho das entidades que apoiam mulheres vítimas de violência doméstica, com 
a palavra novamente a vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) reforça ser resultado de uma união 
d e esforços e que pretende trazer notícias boas a cada e leis fala a respeito dessa instituição que possui aparato 
a fim de auxiliar e acolher a mulher, parabeniza a professora  selecionada para o programa da NASA de  projeto 
de pesquisa, também deseja sorte e que esse acontecimento expire as meninas e mulheres, palavra concedida 
ao vereador Felipe Passos (PSDB), agradece ao reconhecimento da professora que deu aula para ele e que era 
diferenciada na area eletrônica e cujo sonhava ser astronauta e está próximo indo para a NASA e que representa 
o potencial de todas as mulheres é concedido parte ao vereador Léo Farmacêutico (PV) que disse que ainda 
essa semana viu o sofrimento de uma senhora e viu as marcas de violência doméstica, e que não podia reclamar 
por dependência e que isso demostra a importância dessa casa de acolhimento.  
VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
ORDEM DO DIA 07/07/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  
DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 316/2020: 
Anistia as multas impostas pela AMTT em face dos permissionários do serviço de táxi no exercício de 2020. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
_________________________________________________________________________ 
  
DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 34/2021: 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de espaço exclusivo para exposição de produtos orgânicos nos 
estabelecimentos comerciais do Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  
DOS VEREADORES JOCE CANTO E JÚLIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 54/2021: 
Dispõe sobre a transparência e rastreamento das doses de vacinas e penalidades a serem aplicadas pelo não 
cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no 
Plano Municipal de Imunização contra o Coronavírus. 
Votação Nominal – Aprovado – 13 Votos Favoráveis – 6 Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  
DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 
Projeto de Lei Ordinária nº 77/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor HUSSEIN BAKRI. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – 2 Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 110/2021: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.000.000,00, e dá outras 
providências. 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
Em questão de ordem a vereadora Josi do Coletivo (PSOL) informou que sua intenção era votar 
contrariamente. 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  
DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 291/2020: 
Dispõe sobre a Lei Municipal de combate à violência doméstica “Corina Portugal” na cidade de Ponta Grossa, 
e dá outras providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado) 
                         CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
                         COSPTTMUA  - 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 
 

_________________________________________________________________________ 
  
DO VEREADOR DR. ERICK CAMARGO 
Projeto de Lei Ordinária nº 55/2021: 
Institui o Estatuto da Desburocratização no Município de Ponta Grossa e dá outras providências. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 269/2021 do Vereador JULIO KULLER 
MOÇÃO DE APELO 
À Excelentíssima Senhora Prefeita de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência 
determine aos departamentos competentes da municipalidade, a aplicação da vacina de dose única (Janssen) 
nas pessoas com deficiência. 
  

Nº 270/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
MOÇÃO DE APELO 
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À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione , no sentido 
de implantar a  “Gratuidade do transporte Público para Gestantes carentes”, a fim de  viabilizar a realização de 
assistência pré-natal nas unidades básicas do Sistema Único de Saúde, nesta cidade. 
  

Nº 271/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada a empresa Retimaq Retífica de Máquinas Ltda, aqui representada pelos seus diretores e 
todos os seus colaboradores, em homenagem ao papel desempenhado no desenvolvimento da cidade de Ponta 
Grossa.  
  

Nº 272/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Federal Silvia Regina Salau Brollo, em 
agradecimento e homenagem por haver determinado a suspensão das obras que passam pela região da Escarpa 
Devoniana para implantação de linhas de transmissão de energia elétrica pela multinacional Engie.  
  
Nº 273/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada a todos os servidores que formam a equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social, 
em agradecimento e homenagem pelo acolhimento das pessoas em situação de rua durante as noites frias da 
nossa cidade. 
  
Nº 274/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que seja autorizado o retorno da 
escala antiga da central de ambulâncias. 
Total de Moções Aprovadas – 6 
Vereador Júlio Kuller (MDB) - 1 
Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 
Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

INDICAÇÕES 
  

Nº 824/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando Uma Operação Tapa Buraco ou 
Recapeamento da rua Ibiporã / Francisco Camerino, entre as ruas Francisco Otaviano e Avenida Anita 
Garibaldi, na Vila Órfãs. 
  
Nº 825/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando Estudos necessário de viabilidade 
para alteração no sentido da Rua Ibiporã / Francisco Camerino, entre as ruas Francisco Otaviano e Avenida 
Anita Garibaldi, na Vila Órfãs. 
  
Nº 826/2021 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 incluir na rota do serviço de coleta 
de lixo, a rua Gisele Bernardi Berger, número 191, Cará-cará, nesta cidade. 
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Nº 827/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando O Patrolamento, Cascalhamento ou 
a Colocação do Fresado na Rua Rosa Gobor Solda, na Vila Lagoa Dourada. 
  
Nº 828/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando O Patrolamento, Cascalhamento ou 
a Colocação do Fresado na Rua Lineu Diniz na Vila Lagoa Dourada. 
  
Nº 829/2021 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 a restauração de lombada na Avenida 
Carlos Cavalcanti, em frente a Casa do Estudante Universitário de Ponta Grossa, no Jardim Paraíso , nesta 
cidade. 
  
Nº 830/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 
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 que chegue o serviço de Correios nas 
seguintes localidades do município: Jardim Califórnia I, Jardim Califórnia II e Residencial Hortência. 
  
Nº 831/2021 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 Hugo Matheus Martins, 
Vila Maracanã. 
  
Nº 832/2021 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 Manoel Ferreira Martins, 
Vila Maracanã. 
  
Nº 833/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 
competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com cascalhamento, 
patrolamento, manilhamento e inclusão de modo preferencial no plano de pavimentação asfáltica da Rua Pará, 
no trecho inicial que compreende a quadra com interseção com a Rua Ermelino de Leão, Olarias. 
  
Nº 834/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 
competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão de modo preferencial no plano de 
pavimentação asfáltica da Rua Cornélio Procópio, cruzamento com a Porecatu, na altura do número 2023. 
  
Nº 835/2021 do Vereador DIVO 
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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 patrolamento e encascalhamento nas ruas 
Paraguaçu e Almiro Scobar, no Jardim Maracanã, Bairro Contorno, uma vez que estas ruas encontram-se 
esburacadas e intransitáveis. 
  
Nº 836/2021 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 patrolamento e encascalhamento na rua 
Leni Braz, Jardim Monte Belo, Bairro Contorno, uma vez que esta rua encontra-se esburacada e intransitável. 
  
Nº 837/2021 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 de recapeamento asfáltico na rua Portugal 
de esquina com a rua José Joaquim da Maia e a Avenida Aldo Vergani, no Jardim Europa, no Bairro de 
Oficinas, sendo que o pedido é referente apenas a uma quadra, onde os moradores reclamam que ao passar 
carros e caminhões nesta rua as casas tremem e as paredes acabam rachando, sendo portanto imprescindível o 
reparo da rua para não trazer mais danos ao moradores. 
  
Nº 838/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 
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 continuação da pavimentação 
asfáltica na Rua Frei Leandro do Sacramento- Bairro Ronda, nesta cidade. 
  
Nº 839/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 
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 com reparo imediato no asfalto e tapa 
buracos na Rua Francisco Camerino - Bairro Órfãs, nesta cidade. 
  

Nº 840/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de tampa de boeiro, na 
Rua Araújo de Porto Alegre, nº123, bairro Nova Rússia, nesta cidade. 
  

Nº 841/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando  a pavimentação da Rua Silva de 
Souza do Bairro  -Vila Estrela,nas proximidades do número 702, que é um pequeno trecho desprovido de 
pavimentação. 
  
Nº 842/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando  a pavimentação da Rua Silva  
Machado de Souza do Bairro  -Vila Estrela,nas proximidades do número 702, que é um pequeno trecho 
desprovido de pavimentação. 
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Nº 843/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando Estudos necessário para a Construção 
de uma UPA na região do Parque Nossa Senhora das Graças. 
  
Nº 844/2021 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 mudança de sentido da rua General 
Osório, transformando em sentido único o trecho entre rua Augusto Ribas até a rua Sete de Setembro. 
 

Total de Indicações Aprovadas – 21 
Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 5 
Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 
Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 
Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 
Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 
Vereador Divo (PSD) - 3 
Vereador Celso Cieslak (PRTB)- 2 
Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 
Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) -2 
Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

 

  
 

 

 
_________________________________________________________________________ 
  
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 06 de julho de 2.021. 
  
  
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 
                Presidente                                                  1º Secretário 

 

  
 

 
 
 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 
VEREADOR JOSI DO COLETIVO (PSOL): Convida a todos sobre o seminário sobre transporte coletivo na 
sexta-feira e faz comentário sobre a construção no parque que foi enviado ata, mas esta ata não contemplava a 
construção e por isso do voto contrário que pediu posteriormente por isso manteve o posicionamento contrário. 
VEREADOR FELIPE PASSOS (PSDB): Declinou a palavra. 
VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Agradece ao partido PSB que lançou na empresa nota referente a 
perseguição política na casa. 



 

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

 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Destaca sobre as discussões do projeto sobre obra e que esteve fazendo 
visita e que o espaço já está sendo cuidado e com essa aprovação tanto a secretaria quanto a revitalização do 
parque possibilitam um avanço importante graças ao auxilio dos vereadores. 
VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

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

niao=07/07/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA SETE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 

LEGISLATURA) 

          Aos sete dias do mês de julho 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, 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 39/21 (Projeto de Lei nº 147/21), autoriza o Poder Executivo abrir um 

crédito adicional especial no valor de R$ 230.000,00, e dá outras providências. Of. nº 

1279/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.981. Of. nº 1280/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.985. Of. nº 1281/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.986. Of. nº 1282/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.987. Of. nº 1283/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.988. Of. nº 

1284/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.990. Of. nº 1021/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 488/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1139/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 601/21, da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

1140/21-GP, em atendimento a Indicação nº 694/21, de autoria do Vereador Julio Küller. 

Of. nº 1149/21-GP, em atendimento a Indicação nº 659/21, de autoria do Vereador 

Jairton da Farmácia. Of. nº 1150/21-GP, em atendimento a Indicação nº 705/21, de 
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autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1151/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 718/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1152/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 653/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1154/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 725/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 

1155/21-GP, em atendimento a Indicação nº 731/21, de autoria do Vereador Leandro 

Bianco. Of. nº 1156/21-GP, em atendimento a Indicação nº 730/21, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1157/21-GP, em atendimento a Indicação nº 729/21, 

de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1158/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 728/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1159/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 727/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1163/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 286/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1164/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 661/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 

1165/21-GP, em atendimento a Indicação nº 188/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 1166/21-GP, em atendimento a Indicação nº 709/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1167/21-GP, em atendimento a Indicação nº 714/21, 

de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1168/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 713/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1169/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 710/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 

1170/21-GP, em atendimento a Indicação nº 707/21, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano. Of. nº 1171/21-GP, em atendimento a Indicação nº 704/21, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1172/21-GP, em atendimento a Indicação nº 726/21, de 

autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1175/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 722/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1176/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 645/21, de autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. 

Of. nº 1177/21-GP, em atendimento a Indicação nº 646/21, de autoria do Vereador João 

Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1178/21-GP, em atendimento a Indicação nº 647/21, de 

autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1179/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 648/21, de autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1180/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 649/21, de autoria do Vereador João Vitor Ferreira 

Maciel. Of. nº 1181/21-GP, em atendimento a Indicação nº 700/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1182/21-GP, em atendimento a Indicação nº 698/21, 

de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1183/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 634/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1194/21-GP, em 
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atendimento a Indicação nº 692/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1196/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 670/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. 

nº 1197/21-GP, em atendimento a Indicação nº 695/21, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 1199/21-GP, em atendimento a Indicação nº 663/21, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1200/21-GP, em atendimento a Indicação nº 650/21, 

de autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1202/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 651/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1203/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 652/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

1204/21-GP, em atendimento a Indicação nº 655/21, de autoria do Vereador Leandro 

Bianco. Of. nº 1205/21-GP, em atendimento a Indicação nº 639/21, de autoria do 

Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1206/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

633/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1207/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 638/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1208/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 641/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. 

Of. nº 1209/21-GP, em atendimento a Indicação nº 637/21, de autoria do Vereador 

Quinzinho Sansana. Of. nº 1210/21-GP, em atendimento a Indicação nº 644/21, de 

autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1211/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 643/21, de autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1212/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 642/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 

1213/21-GP, em atendimento a Indicação nº 409/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 1214/21-GP, em atendimento a Indicação nº 608/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1215/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

610/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1216/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 164/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1217/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 183/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 

1218/21-GP, em atendimento a Indicação nº 169/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 1222/21-GP, em atendimento a Indicação nº 380/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 1223/21-GP, em atendimento a Indicação nº 481/21, de 

autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1224/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

378/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1225/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 477/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1226/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 390/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

1227/21-GP, em atendimento a Indicação nº 543/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 
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Of. nº 1228/21-GP, em atendimento a Indicação nº 533/21, de autoria do Vereador 

Leandro Bianco. Of. nº 1229/21-GP, em atendimento a Indicação nº 531/21, e autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1230/21-GP, em atendimento a Indicação nº 576/21, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1231/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

585/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1232/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 114/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 

1233/21-GP, em atendimento a Indicação nº 525/21, de autoria do Vereador João Vitor 

Ferreira Maciel. Of. nº 1234/21-GP, em atendimento a Indicação nº 180/21, de autoria 

do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1235/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

523/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1236/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 247/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1237/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 616/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 

1238/21-GP, em atendimento a Indicação nº 613/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 1239/21-GP, em atendimento a Indicação nº 612/21, de autoria da 

Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1240/21-GP, em atendimento a Indicação nº 611/21, 

de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1241/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 614/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1242/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 607/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1243/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 596/21, de autoria do Vereador João Vitor Ferreira 

Maciel. Of. nº 1244/21-GP, em atendimento a Indicação nº 623/21, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1245/21-GP, em atendimento a Indicação nº 593/21, de 

autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1246/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

618/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1247/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 352/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia.                                         DO 

VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 143/21, autoriza o Poder Executivo a inserir 

no fim da fila de vacinação aquele que recusa o imunizante por conta do laboratório de 

origem no Município de Ponta Grossa e dá outras providências. DO VEREADOR CELSO 

CIESLAK - Projeto de Lei nº 145/21, institui no Município de Ponta Grossa o "Banco de 

Ração e Utensílios para Animais" e dá outras providências. DO VEREADOR JAIRTON DA 

FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 146/21, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta 

Grossa ao Senhor SÉRGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR.  DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção 

de Aplauso nº 275/21, ao médico Dr. EDUARDO ISSAO BRAND TASHIMA, devido aos 

serviços prestados à comunidade como cirurgião-geral. Moção de Aplauso nº 276/21, ao 
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médico Dr. HENRIQUE DEMENECK, devido aos serviços prestados à comunidade como 

dermatologista. DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 277/21, dirigida 

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

solicitar aos departamentos competentes do Poder Executivo, seja realizado a reativação 

da Unidade de Saúde ANTÔNIO SALIBA . DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de 

Aplauso nº 278/21, a Alex Ribeiro Bikes que colaborou com a campanha de inverno de 

2021, sendo ponto de coleta para arrecadação de diversos agasalhos e alimentos. 

Demonstrou grande responsabilidade social com todo o incentivo durante a campanha 

deste inverno, ajudando aquecer e alimentar diversas pessoas carentes. Pelas razões 

elencadas, contamos com a aprovação dos demais pares. Moção de Aplauso nº 279/21, 

a presente moção busca agradecer a academia Bio Ativa pelo apoio na campanha de 

inverno de 2021. Moção de Aplauso nº 280/21, A presente moção busca agradecer ao 

Crossfit New Age pelo apoio na campanha de inverno de 2021. Moção de Aplauso nº 

281/21, a presente moção busca agradecer a academia Iron Gym Concept pelo apoio na 

campanha de inverno de 2021. Moção de Aplauso nº 282/21, a presente moção busca 

agradecer ao Centro de Treinamento Koru - Ct pelo apoio na campanha de inverno de 

2021. Moção de Aplauso nº 283/21, a presente moção busca agradecer a academia Life 

Premium pelo apoio na campanha de inverno de 2021. Moção de Aplauso nº 284/21, a 

presente moção busca agradecer a academia Sport Vida pelo apoio na campanha de 

inverno de 2021. Moção de Aplauso nº 285/21, a presente moção busca agradecer ao 

Supermercado Fiebig pelo apoio na campanha de inverno de 2021. Moção de Aplauso nº 

286/21, a presente moção busca agradecer a academia World Gym pelo apoio na 

campanha de inverno de 2021. Moção de Aplauso nº 287/21, dirigida a Marcella 

Scoczynski Ribeiro Martins, professora do departamento acadêmico de Eletrônica 

Câmpus Ponta Grossa da UTFPR. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 

288/21, a ser encaminhada à professora Marcella Scoczynski, do Campus Ponta Grossa 

da UTFPR por ter sido escolhida para participar de projeto internacional junto à NASA 

Ames Research Center, abrilhantando a comunidade cientifica de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 289/21, dirigida a Sra. Sonia 

Baner, por realizar a Sopa Solidária, e pelas ações voluntárias que desenvolve ao 

Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 290/21, a 

ser encaminhada a coletor de resíduos Rudiney de Lima Fagundes, por seu exemplo de 

honestidade e bondade. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão 
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Legislativa nº 291/21, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. 

Elizabeth Silveira Schmidt, para que sejam incluídas bicicletas dentre os prêmios do 

programa “IPTU Premiado”, no Município de Ponta Grossa (PR). Finda a leitura do 

Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR GERALDO 

STOCCO, para falar sobre sua visita, representando seu mandato, a bairros da cidade, se 

fazendo presente em Oficinas, Vila Estrela, Maria Otília, onde pessoas o procuram 

através das redes sociais e tem que ser acessível, lembrando que antes de se tornar 

vereador esteve nesta Casa participando de protesto e posteriormente atuou como 

estagiário, dizendo que essa dificuldade de acesso aos políticos tem que ir acabando 

gradativamente se esforçando para que isso não aconteça. Relatou que esteve também 

em visita na Vila Cristina e Vila Hilgenberg, ficando feliz pelo fato da Prefeitura Municipal 

estar executando trabalhos, passando a máquina em algumas ruas, atendendo pedido 

de seu mandato e do Deputado Federal Aliel Machado que está destinando grandes 

verbas para proceder melhorias de asfalto naquela região, vendo ainda que trouxe 

verbas para o Hospital Bom Jesus. Disse que não podem esquecer que estão na Casa para 

representar as pessoas da cidade, pois foram eleitos democraticamente e devem 

respeitar a vontade dos munícipes, além de exercer o papel de fiscalização, sendo isso 

que continuará fazendo. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO, comentando sobre recente 

portaria da Fazenda Nacional de nº 7.917/21, que trata dos procedimentos e condições 

necessárias para retomada das atividades dos setores que foram atingidos pela 

pandemia 2.020 e até o presente momento, sendo eles empresas que trabalham com 

congressos, shows, festas, eventos, incluindo pessoas jurídicas, autônomas e entidades 

sem fins lucrativos, não tendo sido ainda possível retomar, tratando de setor que do 

ponto de vista nacional, responde por parcela considerável do PIB e que no âmbito local 

não é diferente, gerando centenas e milhares de empregos, contribuindo com a geração 

de renda através da arrecadação tributária, além de propiciar o lazer. Ressaltou que a 

par dessas empresas, também foi afetado o terceiro setor: os que trabalham atendendo 

a coletividade, como clubes sociais e entidades que atendem a população e atua do 

ponto de vista social, organizando eventos, sobretudo para a população mais 

necessitada. Destacou que as referidas entidades terão agora, através da portaria da 

Procuradoria da Fazenda Nacional, a possibilidade de ter acesso a crédito, eventuais 

dívidas tributárias do passado parceladas, isenção total de juros e multas, estando em 

vigor e pensando em trazer esse benefício, preparando estudo para verificar a 
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possibilidade de talvez propor ao Executivo para que seja instituído especificamente, 

com base na referida portaria, estendendo para empresas, empresários, profissionais 

autônomos desses setores, incluindo ainda outras atividades que não foram lembradas, 

entre elas a questão do transporte escolar e excursões, através do desenvolvimento de 

programa específico para atendê-las, com possibilidade de fazer redução geral de juros 

e multas e talvez propiciar um fundo para que possam ter acesso a crédito e poder 

gradativamente salvar algumas. Em aparte, o Vereador Ede Pimentel relatou que foi 

procurado juntamente com o Vereador Geraldo Stocco por representantes do setor de 

eventos, os quais tem projeto para retomada gradativa. Diante disso, falou da 

possibilidade de estabelecer alguns refis próprios para os mesmos, onde estará 

apresentando Moção de Sugestão Legislativa à Senhora Prefeita Municipal, solicitando o 

encaminhamento de projeto aos moldes do que tais empresários entendem se do seu 

agrado. Lembrou ainda da existência de linhas de crédito que estão abrindo, porém disse 

ser difícil se ter nome limpo para conseguir quando se está a um ano e meio sem 

trabalhar, perdendo dinheiro. Assim, clamou ajuda pelo Poder Executivo, através de 

REFIS dos impostos e baixando alguns tributos. Retomando, Izaias somou-se quanto a 

elaboração de moção de sugestão legislativa, para vir de encontro com essa necessidade, 

através da providência de programa de governo. VEREADOR JULIO KÜLLER, discorreu a 

respeito do atendimento aos moradores de rua, dizendo que esta Câmara Municipal, 

através de sua voz, foi ouvida, ocorrendo certa organização às pessoas que buscam o 

Zukão para pernoitar. Lembrou haver se manifestado em sessão anterior, que Ponta 

Grossa é uma cidade benevolente, onde a população gosta de fazer doações e muitos 

procuraram aquele ginásio para levar roupas, cobertores e alimentos, estando 

organizado o atendimento, porém continua com graves problemas com relação à ir até 

aquele ginásio, indagando como um morador de rua consegue sair da Praça Simão 

Bolívar ou da Praça do Bom Jesus em Uvaranas para se dirigir ao mesmo, deixando seu 

carrinho de transportar material reciclado, entendendo ser algumas providências a 

serem tomadas de forma rápida pelo Poder Executivo, considerando que ainda está para 

chegar o rigor do inverno. Manifestaram-se em aparte os Vereadores Leandro Bianco, 

Geraldo Stocco, Missionária Adriana, Felipe Passos e Celso Cieslak, parabenizando e 

somando com seu pronunciamento, ressaltando existir recursos a nível federal, o 

fornecimento de alimentação pela comunidade sensibilizada, a necessidade de se 

construir albergue ou hotel social e ainda a decisão de muitos moradores em não desejar 
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receber ajuda nesse sentido. O Vereador Leandro Bianco ainda esclareceu ao fato de ter 

se referido na última sessão a respeito de fiscalização que tem que realizar, com relação 

a licenças que foram dadas a postos de gasolina, quando na ocasião não estava falando 

da pessoa do mesmo, mas de denúncias que recebeu e que tem que averiguar. Julio 

Küller conclamou àqueles que desejam ajudar, que vão atrás dos que não estão sendo 

abrigados no Ginásio Zukão. Outro assunto, para destacar elogiando o Governador 

Ratinho Júnior pela destinação de quatrocentos e trinta e dois milhões de reais para 

educação especial, com novo termo de colaboração que atualizará valores dos salários 

dos funcionários e incluirá terceiro pedagogo nas escolas, dizendo que a medida é muito 

esperada, citando que o Município errou  muito no passado ao colocar estagiários para 

cuidar das crianças e agora o governador mostra realmente o que é uma intenção de 

inclusão. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA, citou primeiramente o Salmo 18, 

versículo 32 "Deus é que me cinge de forças e Deus aperfeiçoou o meu caminho". 

Agradeceu duas emendas parlamentares do Deputado Gilson de Souza, protocoladas, 

das quais, no valor de cento e cinqüenta mil reais para reformas na UBS Roberto de Jesus 

Portela na Ronda e noventa mil reais para aquisição de equipamentos para a área de 

saúde, agradecendo imensamente ao mesmo. Outra notícia importante, para lembrar 

que em quinze de fevereiro deste ano a primeira moção que apresentou na Casa, de 

Sugestão Legislativa, objetivando um centro de acolhimento para mulheres vítimas do 

crime de violência doméstica familiar, confessando que naquele tempo até sofreu 

deboches com tentativa de desestimular nessa idéia, porém agora tem alegria de dizer 

que existe prefeita de visão alargada, junto com uma secretária  de cidadania, assim 

também deputada: Elizabeth, Secretária Tânia e Deputada Aline, já estando nos meios 

de comunicação o anúncio que virá para Ponta Grossa a Casa da Mulher Brasileira, 

tratando-se de um centro humanizado, especializada no tratamento da mulher em 

situação de violência doméstica, reunindo no mesmo espaço toda a ajuda que precisa, 

como delegacia, núcleo especializado, juizado, alojamento, brinquedoteca, apoio, 

capacitação. Somaram com suas palavras os Vereadores Julio Küller, Leandro Bianco, 

Filipe Chociai. Retomando, deixou seu abraço, parabéns e torcida de toda sorte de 

bênçãos à professora de Ponta Grossa que foi selecionada para o programa da NASA - 

Marcela do Campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para atuar em 

projeto de pesquisa que estuda a origem dos ventos solares e seu impacto na terra. 

Nesse aspecto também recebeu os parabéns de parte dos Vereadores Felipe Passos, 
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lembrando que Marcela foi sua professora, relatando que seu sonho é ser astronauta, 

estando assim mais próxima de conseguir, indo para a NASA, representando o potencial 

de todas as mulheres e Léo Farmacêutico, lembrando que essa semana presenciou o 

sofrimento de senhora onde pode ver marcas de violência, tendo confessado que tinha 

apanhado do esposo, porém não desejava reclamar, vendo nesse sentido a importância 

da Casa da Mulher Brasileira para a comunidade pontagrossense. Não havendo mais 

vereadores inscritos, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 316/20 (Poder Executivo), anistia as multas impostas pela AMTT em 

face dos permissionários do serviço de táxi no exercício de 2020: 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 e Léo Farmacêutico. Foi aprovada a solicitação feita 

pelo Vereador Paulo Balansin, ficando justificada a sua ausência, por estar fora do recinto 

no momento da votação. PROJETO DE LEI Nº 34/21 (Vereador Julio Küller), dispõe sobre 

a obrigatoriedade de reserva de espaço exclusivo para exposição de produtos orgânicos 

nos estabelecimentos comerciais do Município de Ponta Grossa, e dá outras 

providências: 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 54/21 (Vereadores Joce Canto e Julio Küller), dispõe sobre 

a transparência e rastreamento das doses de vacinas e penalidades a serem aplicadas 

pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a 

fase cronológica definida no Plano Municipal de Imunização contra o Coronavírus: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, 

Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Leandro Bianco, 

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

votos contrários dos Vereadores Celso Cieslak, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce 

Canto, Josi do Coletivo e Julio Küller. PROJETO DE LEI Nº 77/21 (Vereador Filipe Chociai), 

concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor HUSSEIN BAKRI: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 
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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 110/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 1.000.000,00, e dá outras providências: 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. Fica 

registrada a manifestação da Vereadora Josi do Coletivo, relatando verbalmente seu 

voto contrário ao referido projeto. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 291/20 

(Vereador Felipe Passos), dispõe sobre a Lei Municipal de combate à violência doméstica 

"Corina Portugal" na cidade de Ponta Grossa, e dá outras providências: 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. PROJETO 

DE LEI Nº 55/21 (Vereador Dr. Erick Camargo), institui o Estatuto da Desburocratização 

no Município de Ponta Grossa e dá outras providências: APROVADO. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 269/21, do Vereador Julio Küller; 270/21, da 

Vereadora Missionária Adriana; 271, 272, 273/21, do Vereador Dr. Erick; 274/21, do 

Vereador Felipe Passos e Indicações nºs 824, 825, 827, 828, 843/21, do Vereador Jairton 

da Farmácia; 826/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 829/21, da Vereadora Josi do 

Coletivo; 830/21, do Vereador Filipe Chociai; 831, 832/21, do Vereador Izaias Salustiano; 

833, 834/21, do Vereador Dr. Erick; 835, 836, 837/21, do Vereador Divo; 838, 839/21, do 

Vereador Celso Cieslak; 840/21, do Vereador Ede Pimentel; 841, 842/21, da Vereadora 

Missionária Adriana; 844/21, do Vereador Paulo Balansin. Concluída a votação da Ordem 

do Dia, foi aberto espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADORA JOSI DO COLETIVO, 

para convidar os vereadores, população presente, e comunicar à mídia a respeito do 

Seminário sobre Transporte Coletivo que o mandato coletivo fará sexta-feira às 

dezenove horas, tendo como tema O NOVO SISTEMA É POSSÍVEL, sendo transmitido nas 

redes sociais do mandato coletivo de todos os participantes, com presença do Senhor 

Mauro Ziugovisius Palestrante, Marcos de Souza, Debatedor e Ana Paula de Mello, co-
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vereadora do mandato coletivo sendo mediadora. Realizou comentário tendo enviado 

pelo Vereador Filipe Chociai, o qual deveria ter feito no momento da discussão de 

projeto de Lei nº 110/21, sobre construção no Parque, o qual enviou ata do CONDEMA, 

que não contemplava a construção, por isso manteve seu voto contrário, onde se 

confundiu no momento da votação. O Senhor Presidente procedeu leitura de 

comunicado aos Senhores Parlamentares, posteriormente podendo discutir com todos 

uma data específica, onde recebeu encaminhamento da Comissão Especial de Estudos e 

Projetos do Transporte Coletivo - portaria realizada de nº 20.583 de 2021 que seria um 

agendamento de reunião com a Câmara Municipal. Dessa maneira, requereu que seja 

disponibilizado horário para que os integrantes pudessem repassar à esta Casa as 

medidas já tomadas durante os trabalhos. Disse ainda que irá debater sobre uma data 

possível, visto ter para frente licitação do transporte coletivo, crendo que a opinião dos 

vereadores é importante. VEREADOR GERALDO STOCCO, em espaço solicitado pelo 

Vereador Ede Pimentel, o qual agradeceu ao partido PSB que acabou lançando nota na 

imprensa, mostrando mais uma vez a perseguição política e absurdo que está 

acontecendo dentro desta Casa, frente a todos os atos que se sucederam. VEREADOR 

FILIPE CHOCIAI, destacando a discussão feita nas duas votações dessa semana, referente 

ao projeto de lei nº 110/21, que prevê orçamento para execução da obra no Parque 

Margherita Masini, onde esteve no local com o Secretário do Meio Ambiente em visita, 

dizendo que o espaço já está sendo tratado com carinho e cuidado, tendo certeza que 

com o auxílio que esta Casa dá, restando à secretaria quanto ao próprio objetivo principal 

que é resgatar e revitalizar o parque para que possa ficar aberto à disposição da 

população, tendo certeza da contribuição importante, dando condições de avançar 

nesse sentido. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando a próxima para o dia doze do mês em curso, informando 

que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, estando ainda 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 sete de julho de dois 

mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 
PARANÁ, em 18 de agosto de 2.021. 

 

Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

Estagiário do Setor Legislativo 

 


