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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 12/07/2021 

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  

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Diz que a câmara federal aprovou a imunização do covid-19 para as 

gestantes, lactantes e crianças e adolescentes com deficiência permanentes e comorbidades, agradece a 

Deputada Luiza Canziane e ao Deputado Aliel Machado pela conquista e que agora por ser lei dá para vacinar 

essa população, reforça a importância de se vacinar as lactantes pois são fonte de segurança e saúde para as 

crianças além da vulnerabilidade, diz que leu documento do Estado que informa que não irá vacinar as lactantes 

mas ainda falta a sansão do Presidente Jair Bolsonaro e que se aguarda ansiosamente essa sansão, para poder 

proteger essa população, informa que amanhã começa o júri popular de Marcelo Ávila acusado de matar a ex-

companheira professora Luciane Ávila e que esse feminicídio causa muita comoção na cidade, reforça que não 

se pode mais ter feminicídio na cidade, que as mulheres não devem aceitar agressões e que quando ocorrer a 

primeira agressão deve se procurar órgãos de proteção enquanto ainda luta pela procuradoria da mulher em 

Ponta Grossa a Procuradoria da Mulher do Estado anunciou uma vitória para as mulheres e que em Ponta 

Grossa não havia o botão do pânico mas agora está disponível em todo o estado do Paraná, concede parte a 

vereadora Josi do Coletivo (PSOL), que a respeito do botão do pânico deve haver uma ampla divulgação e 

pede investimento em propaganda para que a população tome conhecimento sobre essa tecnologia, sugere 

propagandas e comerciais nesse sentido, se solidariza a mulher que sofreu em Toledo e foi vítima junto com o 

filho atrocidades e que não sofreria se houvesse um botão do pânico, com a palavra  novamente a vereadora 
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Joce Canto (PSC) diz que o botão pode ser acessado via aplicativo 190 da polícia militar para vítimas com 

acesso autorizado e essa autorização pode ser pedido ao delegado e esse botão pode ser acessado em qualquer 

lugar do Paraná, reforça para se denunciar casos de violência. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Comenta que a cidade bateu recorde de vacinação mas que se 

precisa acelerar para vacinar todos e que é bom ver isso no Brasil com relação as pessoa vacinadas diminui 

drasticamente, comenta que a vacina salva vidas e que a indústria e o comercio não podem parar, diz que 

deixara para o pequeno expediente a moção de apelo a prefeita com relação ao comercio da cidade, chama 

atenção e questiona sobre processo em que o vereador Felipe Passos (PSDB), pede a cassação temporária do 

mandato pede a corregedoria emitir parecer o mais depressa possível pois a defesa jurídica já está pronta, diz 

não haver provas e acusações a não ser perseguição política e falta de querer trabalhar do parlamentar, diz ter 

consciência tranquila e que já foi acusado diversas vezes nessa casa de leis por coisas que não cometeu e nada 

fizeram com o parlamentar e que esta curioso para saber o que a corregedoria irá fazer pois logo após buscar o 

fim as diárias vem esse pedido de cassação temporária, agradece a todos que mandaram mensagens e ao  

deputado Aliel Machado que se posicionou favorável  ao mandato agradece ao partido PSB que se posicionou 

favorável e que não passa de perseguição política de alguém que está desesperado que está caindo por  atitudes 

próprias diz que ninguém pisa em ninguém mas se alguém comete erros deve pagar por isso que as atitudes 

que são tomadas são colhidas no futuro e que se por ventura se acharem algo para investiga-lo que se abra a 

investigação pois não tem nada a temer que o mandato é coerente, integro que não pratica assedio ou rachadinha 

diferente do outro parlamentar que está acusando o mandato reforça esperar ansiosamente a decisão da 

corregedoria para protocolar a defesa e acabar com isso pois é lugar sério e de trabalhar e que isso já tomou 

tempo o suficiente e que se tem que trabalhar e coisas serias para fazer. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Inicia dizendo que na última sexta feira a igreja 

Universal do Reino de Deus completou 44 anos e que cresceu em meio a lutas e perseguições, que ajudam de 

inúmeras formas a população, diz que chegou a Universal com diversos problemas e foi ajudado a se livrar dos 

vícios das drogas e a mudar como ser humano, parabeniza a todos os membros dessa instituição. Concede parte 

a vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE), parabeniza a igreja e fala sobre o trabalho da força 

jovem que ajuda aos jovens e presta respeito a igreja universal e a seu trabalho, concede parte ao vereador Júlio 

Kuller(MDB), parabeniza a igreja pelo trabalho realizado a famílias que necessita desse auxilio parabeniza 

também ao vereador por carregar o nome da igreja diz gostar do programa referente ao reavivamento e 

manutenção de matrimônios, com a palavra novamente o vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), diz 

que a Igreja Universal chega aos lugares mais remotos do Brasil e do mundo diz realizar trabalhos importantes 

e cita alguns dos trabalhos da igreja. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Inicia falando sobre o novo recorde de aplicação de doses de vacina 

contra o covid-19 e que isso é fruto do trabalho de todos os servidores e gestores, reforça a eficiência serenidade 

e segurança destaca que o município faz o máximo possível para promover a vacinação, que não depende do 

município a distribuição de doses e que estão indo muito bem e a passos largos que a quantidade de vacinas 

vem aumentando gradativamente e a imunização ocorrera dentro da disponibilidade do município, comenta  

também a respeito do comandante geral do exército brasileiro e foram recebidos pela prefeita e pelo governador 

entre tantas outras pessoas, concede parte ao vereador Júlio Kuller (MDB), parabeniza a prefeita pelo trabalho 

exaustivo que fara com que Ponta Grossa seja escolhida, diz ter acompanhado de perto e tenta ajudar e que tem 

quase certeza que serão agraciados com esse investimento que irá alterar a trajetória da cidade, reforça a certeza 

de se sair vencedores dessa escolha, comenta sobre o empenho paranaense para que seja instalado em Ponta 

Grossa, concede parte ao vereador Divo(PSD), agradece a secretaria de saúde da cidade pela aplicação das 

vacinas sábado, diz ficar muito feliz com o número que é uma vitória para a população. Com a palavra 

novamente o vereador Filipe Chociai (PV), da razão ao otimismo e parabeniza o município, concede parte a 

vereadora Joce Canto (PSC), também parabeniza os esforços para a vinda da ESA para a cidade e que isso trata 

benefícios a cidade, reforça a torcida para que isso se concretize, com a palavra novamente o vereador Filipe 

Chociai (PV), diz ser fruto do esforço e da união de todos essa possível vinda desse  projeto para a cidade e 
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reforça que logo se terá boas notícias, diz que grandes projetos se consolidarão na cidade se houver união de 

todos. Faz agradecimento e solicita ajuda para campanha do agasalho e que a câmara municipal foi escolhida 

pela facilidade de acesso e recolhimento, reforça a importância dessas iniciativas, e que as boas iniciativas 

devem ser destacadas e que será de grande valia. 

VEREADORA MISSSIONÁRIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADOR PAULO BALANSIN (PSD): Não se encontra. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Agradece a prefeita pelo esforço referente a ESA e que está 

torcendo ,muito para que isso aconteça agradece ao secretário da saúde  pelas vacinas aplicadas no fim de 

semana e que dá para ver o benefício para a população de Ponta Grossa, mas essa semana que passou esteve 

visitando 10 postos de saúde da cidade e pode observar 3 postos fechados que foi relatado a prefeita e que fara 

relatório sobre a condição de todos postos de saúde de Ponta Grossa, que com a pandemia as outras doenças 

pararam de existir, que as pessoas precisam de médicos, especialistas que visitou postos e falta profissionais a 

dificuldade de se conseguir uma consulta, que tem enfrentado uma grande reclamação referente ao tempo para 

se conseguir saúde que fara relatório e tem certeza que a secretaria e a prefeita vão tomar providencias, comenta 

que há dificuldade da pandemia e que se está tendo paciência que a população não aguenta mais. Concede parte 

ao vereador Izaias Salustiano(PSB), comenta que tem visitado alguns postos de saúde a pedido da população e 

que assim que a vacinação vai aumentando e a saúde voltando ao normal acredita que seja o momento de voltar 

o atendimento das UBS que estão fechadas, que pessoas necessitam do atendimento próximo de suas casas, 

que são mais necessitadas ou com menos recurso, diz que infelizmente  não pode se usar os médicos do 

programa mais médicos para trabalhar nessas UBS e que no que diz das especialidades é responsabilidade do 

Estado e as filas estão grandes e que as pessoas tem sofrido muito, reforça a importância para que se volte ao 

normal. Com a palavra o vereador Léo Farmacêutico (PV), reforça sobre o sofrimento da situação da saúde e 

reforça que fara relatório para levar a prefeita e que se achara solução sobre esses postos onde há mais 

dificuldades que é muita reclamação e que fara aos relatórios, comenta que tem sido atendido na área da saúde 

aonde é possível. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 12/07/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 291/2020: 
Dispõe sobre medidas de combate à violência doméstica e familiar e institui a Campanha "Corina Portugal", 

no âmbito do Município de Ponta Grossa. 
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. 
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Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
  

DOS VEREADORES DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO E PAULO BALANSIN 

Projeto de Lei Ordinária nº 82/2021: 
Denomina de LUIZ CARLOS SEBASTIÃO o Viaduto de Acesso, situado na Av. Souza Naves Km 173, Bairro 

Sabará, nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 88/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa  ao Pastor ALEXANDRE AMARO. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CECE    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JULIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 99/2021: 

Assegura às pessoas com deficiência, o direito à reconsulta e/ou atendimento de forma remota nas unidades de 

saúde da Rede Pública Municipal, exclusivamente para a emissão de receita para o fornecimento de 

medicamentos de uso contínuo, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CSAS    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 102/2021: 
Institui o Plano Plurianual do Município de Ponta Grossa para o Quadriênio 2022/2025. 
  

PARECERES:  CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 128/2021: 

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

Bairro Neves, nesta cidade. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 275/2021 do Vereador JULIO KULLER 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Ao médico Dr. EDUARDO ISSAO BRAND TASHIMA, devido aos serviços prestados à comunidade como 

cirurgião-geral. 
  

Nº 276/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao médico Dr. HENRIQUE DEMENECK, devido aos serviços prestados à comunidade como dermatologista. 
  

Nº 277/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

MOÇÃO DE APELO 
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 . 
  

Nº 278/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A presente moção busca agradecer a Alex Ribeiro Bikes pelo apoio na campanha de inverno de 2021. 
  

Nº 279/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A presente moção busca agradecer a academia Bio Ativa pelo apoio na campanha de inverno de 2021. 
  

Nº 280/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A presente moção busca agradecer ao Crossfit New Age pelo apoio na campanha de inverno de 2021. 
  

Nº 281/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A presente moção busca agradecer a academia Iron Gym Concept pelo apoio na campanha de inverno de 2021. 
  

Nº 282/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A presente moção busca agradecer ao Centro de Treinamento Koru - Ct pelo apoio na campanha de inverno de 

2021. 
  

Nº 283/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A presente moção busca agradecer a academia Life Premium pelo apoio na campanha de inverno de 2021. 
  

Nº 284/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
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MOÇÃO DE APLAUSO 
A presente moção busca agradecer a academia Sport Vida pelo apoio na campanha de inverno de 2021. 
  

Nº 285/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A presente moção busca agradecer ao Supermercado Fiebig pelo apoio na campanha de inverno de 2021. 
  

Nº 286/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A presente moção busca agradecer a academia World Gym pelo apoio na campanha de inverno de 2021. 
  

Nº 287/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a Marcella Scoczynski Ribeiro Martins, professora do departamento acadêmico de Eletrônica Câmpus 

Ponta Grossa da UTFPR. 
  

Nº 288/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 
  

Nº 289/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a Sra. Sonia Baner, por realizar a Sopa Solidária, e pelas ações voluntárias que desenvolve ao 

Município de Ponta Grossa. 
  

Nº 290/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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

bondade. 
  

Nº 291/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA  
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). 

Total de Moções Aprovadas – 17 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 10 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

  

INDICAÇÕES 
  

Nº 845/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção e limpeza dos bueiros 

da  Rua -Domício da Gama, 1230 - Olarias. 
  

Nº 846/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o cascalhamento na Rua Ceará, no 

bairro de Olarias, nesta cidade. 
  

Nº 847/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção na Rua Kléber Justos, 

no bairro da Ronda, nesta cidade. 
  

Nº 848/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção na Rua Jaime Réis, no 

bairro da Ronda, nesta cidade. 
  

Nº 849/2021 do Vereador PAULO BALANSIN:  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção e limpeza dos bueiros 

da  Rua - Eliziário de Campos Melo, oposto 15- Olarias. 
  

Nº 850/2021 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 retirada da planta parasita erva-de-passarinho das 

árvores localizadas em espaços públicos. 
  

Nº 851/2021 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 reparo e limpeza do bueiro na interseção em 

“T” formada pelas Ruas Fernandes Vieira e Flávio de Almeida Martins, na Vila Cristina, no Bairro Nova 

Rússia. Sendo isto necessário, uma vez que o bueiro que ali se encontrava no lado direito foi aterrado e o bueiro 

do lado esquerdo foi quebrado por uma patrola, portanto não sendo possível o escoamento de água. 
  

Nº 852/2021 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 um bueiro na Rua Henrique Portela de 

Almeida, em frente ao nº 49, Verona, Bairro Contorno, uma vez que o bueiro existente nesta rua não está sendo 

suficiente para escoar as águas e resíduos. 
  

Nº 853/2021 do Vereador DR. ZECA: 
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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 Operação de Patrolamento  e 

Cascalhamento da Rua Parque do Iguaçu, número 83 no Bairro Gralha Azul, nesta cidade.  
  

Nº 854/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO: 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a  limpeza de galeria fluvial na Rua 

Ruy Bahls em frente ao  número 51 no Núcleo Pitangui. 
  

Nº 855/2021 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 INSTALAÇÃO DE UM 

SEMÁFORO na Rua: Eunice dos Reis, esquina com a Rua Bárbara Steiw, Jardim Barreto - OLARIAS. 
  

Nº 856/2021 do Vereador GERALDO STOCCO:  

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

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

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

Souza Caldas, em torno do número 89, Uvaranas. 
  

Nº 857/2021 do Vereador GERALDO STOCCO:  
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

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

Antonio Paulino dos Santos, em torno do número 424, na vila São Francisco, em Uvaranas. 
  

Nº 858/2021 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 melhoria da sinalização, a pintura 

e as placas do trecho da rodovia estadual PR-513, que dá acesso a vários locais turísticos da nossa região. 
  

Nº 859/2021 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 a manutenção da Rua 

Oswaldo Cruz, em Uvaranas. 
  

Nº 860/2021 do Vereador DIVO: 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade para que seja feita uma lombada em frente ao nº 176 da Rua 

Toledo, no Jardim Bela Vista, uma vez que acontecem muitos acidentes e atropelamentos nesta rua e seria 

viável que fosse feita uma lombada para que os motoristas diminuíssem a velocidade ao passar por ali. 
  

Nº 861/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO: 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando melhorias na pavimentação nas ruas 

da Vila Nova, em especial na Rua João Pereira dos Santos. 
  

Nº 862/2021 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 Alto Paraná, Bairro Santo 

Antonio. 
  
  

Nº 863/2021 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 pavimentação asfáltica da Rua 

Florival Fanucchi, no Jardim Los Angeles, nesta cidade. 
  

Nº 864/2021 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 Quero-Quero, Bairro 

Borato. 
  

Nº 865/2021 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 a limpeza do bueiro na rua 

Rua Praia Copacabana, 137, casa 2, Dom Bosco. 
  

Nº 866/2021 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 à substituição de lâmpadas que estão 

queimadas na Rua Antônio Olavo Branco Martins, em frente as residências de número 467, 507, 517, 527 e 

537, Bairro Athenas, nesta cidade. 
  

Nº 867/2021 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 patrolamento e encascalhamento na Rua 

Segismundo Romanowski, Santa Paula, uma vez que esta rua encontra-se intransitável. 
  

Nº 868/2021 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 para melhorias na Rua Pedro Alves dos Santos. 
  

Nº 870/2021 do Vereador CELSO CIESLAK: 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a substituição de lâmpada na Rua 

Laerte Bittencourt 62- Jardim Ibirapuera , nesta cidade. 
  

Nº 871/2021 do Vereador DIVO: 

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

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

departamentos competentes da municipalidade para que seja feita uma ponte ou passarela entre as Ruas 

Porecatu e Antonio Vicente da Silva Filho, uma vez que a última enchente que teve com fortes chuvas derrubou 

a ponte que havia ali, sendo de extrema necessidade que seja feita a reconstrução da ponte já que ela servia de 

passagem diária para as famílias que habitam aquela região, tornando-se uma facilitadora de deslocamento 

entre casas, escolas, centros municipais, entre outros. 
  

Nº 872/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO: 
Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar o 

reparo e retorno das obras na Rua Luis Daloski de Ponta Grossa.    
  

Nº 873/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO: 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a reforma e manutenção da 

Unidade Básica de Saúde Antônio Saliba, localizada no bairro Parque dos Sábias, nesta cidade. 
  

Nº 874/2021 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 revitalização da Área de 

Preservação Permanente do trecho arroio que atravessa a Rua Maria José de França, no Jardim Los Angeles, 

nesta cidade. 

Total de Indicações Aprovadas – 29 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 4 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Divo (PSD) - 5 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 3 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 
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_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 09 de julho de 2.021. 
  
  

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

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA MISSIONÁEIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Pede providencia sobre indicação sobre 

reparo de galerias de água pluvial e que vem causando vários transtornos e riscos, e a indicação foi em 26 de 

maio, reforça apelo para a indicação. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Diz que faz apoio a pessoas que estão trabalhando para retomar apoio 

em Ponta Grossa e diz de live show do Gean e Geovane, reforça que será muito organizado ao contrário das 

festas clandestinas, diz que haverá seguimento dos protocolos de segurança e a produtora destinara exame de 

covid-19 pra as pessoa fazerem, reforça a dificuldade do momento e a necessidade dessa população, pede que 

antes de se criticar a população busque conhecimento a respeito, declara apoio a esses trabalhadores, concede a 

palavra ao vereador Geraldo Stocco(PSB), informa que acabaram de assinar moção a prefeita para que se possa 

ter no lago de Olarias espaço para alguns Food Truck e que pensa em até fazer um rodizio pois são muitos e 

assim fomentar o micro empreendedorismo, diz que o delivery continua com o horário baixo e que se aceitarem 

essa medida as pessoas poderiam trabalhar mais e que se o problema for o consumo no local então que se peça 

e vá para casa para ajudar essas pessoas trabalhar, novamente com a palavra vereador Ede Pimentel(PSB), 

referindo-se aos eventos diz existir protocolo montado pela equipe do evento aprovado pelo Comitê na prefeitura. 

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&dtReuniao=12/07/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

          Aos doze 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 
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- Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora regimental, o Senhor Presidente declarou 

abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata da sessão ordinária 

anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida, 

pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a 

Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Of. nº 

1285/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.997. Of. nº 1292/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.002. Of. nº 1303/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.003. Of. nº 1304/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.004. Of. nº 1307/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 184/21, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1318/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

181/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1319/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 183/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1322/21-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 170/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. 

nº 1332/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 180/21, de autoria do Vereador 

Geraldo Stocco. Of. nº 1361/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 177/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1374/21-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 169/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1375/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 182/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1294/21-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 168/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. 

nº 1248/21-GP, em atendimento a Indicação nº 585/21, de autoria do Vereador João 

Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1250/21-GP, em atendimento a Indicação nº 594/21, de 

autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1251/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

598/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1256/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 602/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1257/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 600/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

1258/21-GP, em atendimento a Indicação nº 539/21, de autoria do Vereador João Vitor 

Ferreira Maciel. Of. nº 1259/21-GP, em atendimento a Indicação nº 609/21, de autoria 

do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1259/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 134/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1260/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 684/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 

1261/21-GP, em atendimento a Indicação nº 619/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 1262/21-GP, em atendimento a Indicação nº 579/21, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1263/21-GP, em atendimento a Indicação nº 589/21, de 
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autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1264/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

582/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana.  DO VEREADOR DR. ERICK - Projeto 

de Lei nº 148/21, promove alterações na Lei nº 12.447, de 14/03/2016, que dispõe sobre 

o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e sobre o Relatório de Impacto de Vizinhança - 

RIVI, conforme especifica. Projeto de Lei nº 149/21, denomina de João Fernandes de 

Lima a via pública localizada no Loteamento Cidalta. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - 

Projeto de Lei nº 150/21, dispõe sobre a visita hospitalar virtual, por meio de 

videochamadas, de familiares a pacientes infectados pelo novo Coronavírus (Covid-19), 

internados em enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de hospitais públicos 

e privados no Município de Ponta Grossa e dá outras providências. DO VEREADOR FILIPE 

CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 292/21, dirigida à Professora da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, do Município de Ponta Grossa, Senhora Marcella 

Scoczynski, a qual foi selecionada para participar de um Programa da NASA (National 

Aeronautics and Space Administration). Moção de Aplauso nº 293/21, dirigida ao atleta 

de futebol profissional Senhor Bruno Fuchs, do CSKA Moscow da Rússia, atleta nascido e 

criado em Ponta Grossa, o qual foi convocado para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio 

junto da seleção brasileira que disputará o torneio esportivo mais importante do mundo. 

DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Aplauso nº 294/21, dirigida ao Soldado 

do Corpo de Bombeiros, Carlos Israel Virgílio, pelo ato heroico realizado em 02/05/2021, 

que, por telefone, deu as orientações necessárias para que a mãe do menor Mikael, Sra. 

Luana Rodrigues, pudesse salvar a vida do seu filho. DOS VEREADORES GERALDO STOCCO 

E JOSI DO COLETIVO - Moção de Apelo nº 295/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto aos órgãos 

competentes a incorporação de ração para cães e gatos no rol de produtos 

disponibilizados no Programa Feira Verde. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de 

Aplauso nº 296/21, dirigida ao Projeto Leões do Tatame, projeto o qual é promovido em 

parceria com o clube de Serviços Rotary Club de Ponta Grossa Campos Gerais. DO 

VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 297/21, dirigida a DAMARES 

SILVA MAURICIO Diretora eleita, e a MÁRCIA SERCKUMECKA Vice-Diretora eleita do 

Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de 

Apelo nº 298/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira 

Schmidt, para que determine aos departamentos competentes a tomada de medidas a 

fim de estender as diretrizes previstas no Decreto N°14.369 de 03/05/2018, ao âmbito 
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das relações entre os Poderes Executivo e Legislativo. DOS VEREADORES EDE PIMENTEL 

E FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 299/21, à Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal 

Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine a realização de estudos pelos 

departamentos competentes objetivando fortalecer e aprimorar o atendimento e 

transporte gratuito dos pacientes de Ponta Grossa com consultas e tratamentos contra 

o câncer agendados em hospitais e clínicas de Curitiba, especialmente para que o Poder 

Público Municipal busque em casa, o paciente que necessitar de transporte até o ponto 

de embarque, atualmente na chamada "Casa Amarela", de onde seguem para Curitiba. 

DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 300/21, dirigida ao Sr. Marcos 

Rogerio Silva Mello, responsável pela Casa de Apoio Mestre Jesus, localizada na Rua 

Barão de Tefé, nº218, Centro, Ponta Grossa/PR. Finda a leitura do Expediente, foi 

anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA JOCE CANTO: Para registrar, 

a respeito da aprovação pela Câmara Federal na última sexta-feira, compromisso com as 

mães e crianças brasileiras, quanto a imunização contra a COVID-19, garantindo a 

imunização através de lei, para gestantes, lactantes, além de crianças e adolescentes 

com deficiência permanente e com comorbidades, considerando uma vitória, ocasião 

em que externou seus agradecimentos à Deputada Luiza Canziani por haver 

emncampado essaa luta em prol das mães e ao Deputado Aliel Machado em nome das 

crianças com deficiência permanente e com comorbidades. Voltou a repetir a 

importância de se vacinar as lactantes, considerando a proteção que é levado aos 

menores de dois anos, através do leite materno, sendo ainda um incentivo à 

amamentação prolongada conforme recomendam os órgãos de saúde e ainda muitas já 

retornaram ao trabalho presencial, o que torna seus filhos mais vulneráveis. Leu 

documento do Governo do Estado, falando que ainda não irá priorizar às lactantes, 

lamentando, restando no entanto a sanção do Presidente da República Jair Bolsonaro, 

onde estará aguardando ansiosamente. Outro fato, para lembrar que amanhã começa o 

júri popular de Marcelo Ávila, acusado de matar a ex companheira, Professora Luciane 

Ávila em dezembro/19, que ainda traz comoção à cidade esse feminicídio. Registrou que 

enquanto se aguarda pelo julgamento desse caso, não pode se calar, não podendo mais 

ter feminicídio na cidade, conclamando mulheres a não aceitar a primeira agressão, 

procurando assim os órgãos de proteção a partir do fato que essa que ocorrer. Fez 

menção à vitória anunciada pela Procuradoria do Estado à todas as mulheres, sendo 

oficial, quando em Ponta Grossa ainda não tinham o botão do pânico funcionando e 
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agora é uma realidade em todo Paraná, podendo ser usado por parte daquelas que tem 

medidas protetivas. Em aparte, a Vereadora Josi do Coletivo destacou que essa medida 

do botão do pânico precisa amplamente ser divulgada, sugerindo assim à Prefeita 

Municipal que invista em propagandas para que as mulheres passem a conhecer, crendo 

ser um bom momento para amplificar esse conhecimento. Aproveitou para se solidar em 

nome do Mandato Coletivo à mulher que sofreu horrores em Toledo, sendo vítima de 

atrocidades, tortura, cárcere privado com seu filho, por parte de seu esposo, onde tal 

não teria ocorrido se tivesse disponível o botão do pânico. Joce retomou informando que 

o dispositivo do botão do pânico pode ser acionado através do telefone 190 da Polícia 

Militar, pelas vítimas que tiverem acesso autorizado, cujo pedido pode ser sinalizado 

pelo delegado ou delegada responsável já na hora de se lavrar o boletim de ocorrência e 

solicitação de medida protetiva de urgência, mesmo em outras cidades, desde que no 

território de abrangência do Paraná. "Em briga de marido e mulher a gente sempre salva 

a mulher".  VEREADOR GERALDO STOCCO: Para comentar com felicidade o fato de estar 

presenciando em várias cidades a redução da idade para vacinação, onde Ponta Grossa 

no último sábado alcançou recorde de vacinas aplicadas precisando acelerar, não 

podendo parar, vendo outros municípios maiores e menores com idades reduzidas. 

"Temos que bater recorde todo o dia para que todos sejam vacinados". Vê ainda a nível 

de Brasil os casos de mortes com relação a idade de pessoas que foram vacinadas 

diminuído drasticamente, frisando que é a vacina que salva vidas, a ciência, relatando 

pessoalmente que sua irmã recebeu a dose em Joinville, na categoria de trabalhadora na 

indústria, citando que dessa maneira, o comércio também não pode parar. Fez menção 

à sua moção de apelo dirigida à Senhora Prefeita Municipal, com relação ao comércio da 

cidade, em que o Vereador Ede Pimentel vem trabalhando a muito tempo e está 

somando idéias, da qual comentará melhor no Pequeno Expediente. Seguindo, 

comentou sobre tema de conhecimento de todos e da imprensa, chamando atenção, 

indagando à corregedoria sobre seu processo onde o Vereador Felipe Passos, acusado 

pelo Ministério Público pede a cassação temporária de seu mandato, ocasião em que 

gostaria o mais depressa possível que fosse emitido parecer ou nota, considerando que 

sua defesa já está pronta do ponto de vista jurídico, tendo visto a mesma e a partir daí 

tomou os devidos cuidados, tendo acionado, uma vez que não há provas ou acusações a 

não ser a perseguição política, falta de vontade de trabalhar do parlamentar para querer 

suspender o seu mandato. Registrou que seu mandato é coerente e íntegro, não 
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praticam assédio, rachadinha, diferente de outro parlamentar que o está acusando. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO: Para registrar que na última sexta-feira a Igeja Universal 

do Reino de Deus completou 44 anos (09/07/1977), tendo seu início no Coreto do 

Meyer/RJ, onde dava os primeiros passos, reunindo seus primeiros membros e 

aconteciam os primeiros milagres, através de trabalho incansável de evangelização social 

e espiritual, crescendo em meio a lutas e perseguições, com mais de doze mil templos 

em cento e trinta e dois países, além de dezesseis diferentes programas sociais, 

realizados por mais de seiscentos mil voluntários que doam seu tempo e talentos para 

ajudar os mais necessitados através de cestas básicas, doação de sangue, pessoas em 

situação de rua, auxílio desde crianças até idosos, sendo aproximadamente dez milhões 

de membros, dezessete mil pastores e bispos e em nossa cidade também faz trabalho 

espiritual e social maravilhoso, transformando vidas pelo Brasil e mundo afora, se 

incluindo quando recebeu atendimento e mudou seu conceito como pessoa humana. 

Registrou seus parabéns a todos os bispos, pastores e esposas que ajudam seus maridos 

a desempenhar seu papel, assim também aos evangelistas, jovens e todos que fazem 

parte dessa instituição. Cedeu aparte à Vereadora Missionária Adriana, parabenizando 

pelo trabalho da Igreja Universal, destacando um trabalho que chama atenção, a força 

jovem, levando esporte, música e ação social, ocupando-os a encontrar sentido para a 

vida e na sociedade. Julio Küller também em aparte parabenizou o trabalho da Igreja 

Universal no país e fora dele também, levando esperança e aconchego à famílias 

sedentas pela palavra, carinho e atenção. Parabenizou também o orador por carregar o 

nome da igreja em nossa cidade e região. Destacou o programa com relação à reatar 

matrimônios e re-avivamento do casal. Leandro concluiu, dizendo que a Igreja Universal 

chega a lugares mais remotos tanto no Brasil como no mundo, tendo trabalho 

importante realizado na região árida da Bahia, Irecê, onde crianças são acolhidas, 

recebendo alimentação, estudo, cursos, recebendo uniformes e podendo levar o pão 

para suas casas. Também destacou o trabalho realizado nos presídios, onde pastores 

entram nos mesmos levando a palavra de Deus àqueles que estão atrás das grades. O 

Senhor Presidente anunciou aos Vereadores que na sessão passada, comentou sobre 

questionamento do Vereador Geraldo Stocco em relação à prestação de contas dos 

demais pares e sobre diárias. Como havia anunciado, informou que ocorreu migração de 

sistemas, onde hoje teve recebimento sobre a funcionalidade Office Contábil do setor 

administrativo e na sexta ou quinta teve reunião entre todos os diretores e setor de 
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manutenção de assistência do softer que opera na Casa estão realizando e deixando 

claro a possibilidade de até o dia dezesseis essa nova aba, com a prestação da diária dos 

vereadores esteja incluída no processo interno. Comunicou que os documentos estão 

todos dentro da Câmara Municipal, somente não sobem no portal ainda por falta de 

sistema e as diárias de 2020 para trás estão dependendo do retorno de uma servidora, 

que está afastada em face de ter adquirido covid, para colocar nessa aba. VEREADOR 

FILIPE CHOCIAI: Iniciou comentando sobre novo recorde de aplicação de doses contra 

covid em nossa cidade, mais uma vez sendo reflexo de todos os servidores da Secretaria 

Municipal de Saúde, gestores que buscam e sempre buscaram fazer esse processo de 

imunização com eficiência, celeridade e acima de tudo, com segurança. Destacou que o 

município faz na medida de seus esforços o máximo para que a vacinação ocorra com 

celeridade e a faixa etária vá cada vez mais diminuindo. Esclareceu que foge da alçada 

do Município a discussão em termos de ter ou não mais doses, dizendo com certeza que 

os demais municípios do Paraná desejam que sua cidade seja a primeira a terminar a 

vacinação. Tem certeza que logo ocorrerá a imunização, dentro da possibilidade do 

Município e esforços da Secretaria Municipal de Saúde. Relatou evento ocorrido na 

sexta-feira, com a visita do Comandante Geral do Exército Brasileiro, General Paulo 

Sérgio Nogueira, tendo sido recebido pela Prefeita Elizabeth Schmidt, junto com o 

Governador Ratinho Júnior, Secretário Sandro Alex, Coronel Marinho, Secretário da 

Segurança Pública do Paraná entre tantas outras pessoas as quais irão participar desse 

processo decisório (instalação da ESA - Escola de Sargentos das Armas em nossa cidade). 

Em aparte, o Vereador Julio Küller parabenizou a Excelentíssima Prefeita Elizabeth 

Schmidt por esse trabalho exaustivo, tendo certeza que fará com que Ponta Grossa seja 

escolhida, onde tem tentado ajudar com o pouco que conhece, destacando que a cidade 

tem feito seu trabalho com auxílio do Governador. Tem quase certeza que a cidade será 

agraciada com esse belo investimento, que irá mudar a trajetória de Ponta Grossa. Divo 

também em aparte agradeceu à Secretaria de Saúde da cidade, pela aplicação de 

aproximadamente dez mil e seiscentas vacinas no último sábado, considerando uma 

vitória para a população, agradecendo ainda a organização da Secretaria Municipal de 

Saúde. Filipe registrou seu cumprimento especial ao Dr. Henrique do Vale, membro do 

Gabinete da Prefeita, que tem liderado processo de diálogo, feito esse trabalho para 

buscar acompanhar e trazer a ESA para Ponta Grossa. Ainda em aparte, a Vereadora Joce 

Canto o cumprimentou em nome da vice liderança do Bloco de Oposição desta Casa, ao 
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Poder Executivo, por todos os esforços que vem realizando em prol da vinda da ESA para 

Ponta Grossa, entendendo que trará grandes benefícios, cumprimentando a Prefeita 

Elizabeth e Governador do Estado. Filipe Chociai finalizou solicitando aos que tem 

interesse em estar ajudando, com ponto de coleta da Campanha do Agasalho, promovida 

pela Associação Atlética de Direito UEPG em parceria  com ONG Amigos da Noite e Cross 

Fit 15 30, parabenizando a todos os organizadores. VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: 

Agradeceu à prefeita pelo esforço que tem empreendido em face da implantação da ESA 

no Município, estando torcendo para que isso aconteça para revolucionar a cidade. 

Agradeceu ao Secretário da Saúde, pelas mais de dez mil vacinas aplicadas na cidade no 

final de semana, estando presenciando o grande benefício à população pontagrossense. 

Relatou que esteve no final de semana visitando precisamente dez postos de saúde na 

cidade, onde pode observar três deles fechados, e em reunião com a prefeita dias 

passados havia relatado à mesma e agora irá elaborar relatório das condições de uso dos 

mesmos, onde estará visitando todos, vendo as dificuldades, considerando que demais 

doenças ficaram para trás, trabalhando com pessoas que necessitam de especialistas, 

destacando a falta de profissionais, sendo grande a dificuldade em se conseguir consultas 

em casos emergenciais, dada os dias em que se demora para estar disponível. Izaias 

Salustiano, contribuindo relatou ter visitado postos de saúde, a pedido da própria 

população, dizendo que na medida em que a vacinação vai aumentando, reduzindo o 

contágio, com a saúde voltando ao normal, acredita ser o momento de voltar o 

atendimento às UBS que estão fechadas, à exemplo do Parque dos Sabiás, da Vila Ana 

Rita, das quais a população pede seus retornos. Citou pessoas mais idosas que mais 

precisam de atendimento próximo à sua casa para evitar deslocamento, correndo risco 

de contágio, havendo necessidade de se ter essa sensibilidade. Disse infelizmente que a 

questão dos médicos do Programa Mais Médicos, aos que não tem revalide, em ação 

importante da Procuradoria, conseguiu liminar para que pudesse ser utilizado o trabalho 

dos mesmos, o atendimento primário nas UBS, tendo sido derrubada no TRF 4, que se 

não tivesse ocorrido, a saude estaria em situação mais favorável, depois disso teve 

questão das especialidades que é de responsabilidade do Estado, onde as filas são 

absurdas. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Ede Pimentel, ocasião em 

que registrou e agradeceu a presença do Vereador do Município de Castro, Jhonnathan 

Flugel acompanhando os trabalhos da sessão. Também em questão de ordem, o 

Vereador Izaias Salustiano comunicou aos líderes partidários, considerando o pedido de 
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retirada dos trabalhos da CPI instalada sob Requerimento nº 137/21, do Vereador Paulo 

Balansin, com isso surgindo a vacância de um membro do qual precisam repor, pedindo 

a indicação pelos líderes partidários. O Senhor Presidente orientou a comunicar a Mesa 

Diretora de maneira oficial para poder orientar a todos os demais pares quanto ao 

encaminhamento. Não havendo mais vereadores inscritos, deu-se início à apreciação da 

ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 291/20 (Vereador Felipe 

Passos), dispõe sobre medidas de combate à violência doméstica e familiar e institui a 

Campanha "Corina Portugal", no âmbito do Município de Ponta Grossa: 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 55/21 (Vereador Dr. Erick Camargo) institui o Estatuto da Desburocratização 

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

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 82/21 (Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo e Paulo 

Balansin), denomina de LUIZ CARLOS SEBASTIÃO  o Viaduto de Acesso, situado na Av. 

Souza Naves Km 173, Bairro Sabará, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda 

de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE 

LEI Nº 88/21 (Vereador Leandro Bianco), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta 

Grossa ao Pastor ALEXANDRE AMARO: 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 99/21 (Vereador Julio Küller), 

assegura às pessoas com deficiência, o direito à reconsulta e/ou atendimento de forma 

remota nas unidades de saúde da Rede Pública Municipal, exclusivamente para a 

emissão de receita para o fornecimento de medicamentos de uso contínuo, conforme 

especifica: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 102/21 (Poder Executivo), institui o Plano 

Plurianual do Município de Ponta Grossa para o Quadriênio 2022/2025: 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 
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DE LEI Nº 128/21 (Vereador Ede Pimentel), denomina de ANA CLARA MARQUES DOS 

SANTOS a Rua nº 15 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: 

APROVADO. Manifestação de Paulo Balansin: registrou reclamação com a AFEPON, 

ressaltando que desde que assumiu a Secretária Tônia Mansani, em seis meses não 

trocou nenhuma lâmpada na cidade, tendo sido contratada outra empresa que não 

cumpre com esse trabalho na cidade. Irá conversar pessoalmente com a Prefeita 

Municipal, entendendo que a citada secretária deva solicitar licença de seu cargo. Suas 

palavras foram endossadas pelos Vereadores Julio Küller, Ede Pimentel, Celso Cieslak, 

Leandro Bianco (reclamando ainda a dificuldade em conversar com o Secretário de 

Esportes). Nesse sentido, rebateram as palavras daquele vereador, registrando que 

receberam atendimento condizente da Secretária Tônia Mansani no momento em que a 

procuraram, os Vereadores Joce Canto, Léo Farmacêutico e Missionária Adriana. 

Manifestou-se em Questão de Ordem o Vereador Izaias Salustiano, informando que a 

respeito da situação da AFEPON, foram proveitosas as oportunidades em que estiveram 

nesta Casa secretários para esclarecer assuntos relacionados às suas pastas, pensando e 

sugerindo a oportunidade de convidar a Secretária Tônia Mansani para também prestar 

esclarecimento perante os Senhores Vereadores. Vereador Fililpe Chociai, colocou à 

disposição para convidar aquela secretária para que os vereadores possam discutir e 

debater nesse sentido, orientando esse trabalho de aproximação, tendo sido endossado 

pelo Senhor Presidente quanto essa necessidade, à convite do líder do governo. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 275, 276/21, do Vereador Julio 

Küller; 277/21, do Vereador Izaias Salustiano; 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 

286, 287/21, do Vereador Felipe Passos; 288, 290/21, do Vereador Dr. Erick; 289/21, do 

Vereador Jairton da Farmácia; 291/21, do Vereador Geraldo Stocco e Indicações nºs 845, 

849, 855, 858/21, do Vereador Paulo Balansin; 846, 847, 848/21, do Vereador Ede 

Pimentel; 850/21, do Vereador Dr. Erick; 851, 852, 860, 867, 871/21, do Vereador Divo; 

853/21, do Vereador Dr. Zeca; 854, 861/21, do Vereador Leandro Bianco; 856, 857/21, 

do Vereador Geraldo Stocco; 859, 865, 868/21, do Vereador Felipe Passos; 862, 864/21, 

do Vereador Izaias Salustiano; 863, 874/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 866, 870/21, 

do Vereador Celso Cieslak; 872/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 873/21, do 

Vereador Léo Farmacêutico. Concluída a votação da Ordem do Dia e tendo sido abertas 

as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, se manifestaram: VEREADORA MISSIONÁRIA 

ADRIANA, solicitando providências, diante de indicação que elaborou e está na 
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expectativa desde o dia 26/05, onde aguarda resposta, na qual sugeriu a execução de 

reparos em galerias de águas pluviais na Rua Campos Salles, as ruas entre Fagundes 

Varela e Afonso Celso, que vem causando diversos transtornos aos moradores, relatando 

que a calçada está cedendo defronte a casa de um munícipe, colocando em risco a 

integridade de crianças e demais pedestres ao transitar pelo local. VEREADOR EDE 

PIMENTEL, para comentar sobre situação do ramo de eventos, informando que no 

próximo dia Sete de Agosto estará sendo realizada live/show com a Dupla Gian e Giovane 

em Ponta Grossa, onde alguns empresários dos ramos se juntaram, nesta oportunidade. 

Nesse sentido, comentou sobre a organização dizendo que ninguém está brincando com 

a saúde, não como acontece em festas clandestinas. Ressaltou que para entrar dentro 

do mesmo, no Sassak Complexo, com quase vinte e cinco por cento de presença de 

público, existirá medidor de temperatura, disponibilidade de álcool em gel, mesa com 

espaçamento, onde a produtora destinará exame de covid, rebatendo assim críticas à 

essas pessoas que estão querendo trabalhar de forma séria, se reinventando. Em aparte, 

Vereador Geraldo Stocco informou haver assinado Moção à Prefeita Municipal, com o 

Vereador Izaias Salustiano, objetivando ter no Lago de Olarias a presença de alguns food 

trucks, com idéia de realizar até rodízio entre os mesmos, em função de muitas pessoas 

reclamarem ao utilizarem aquele lago, e não ter à disposição esses serviços de 

alimentação. Retomando a palavra, Ede Pimentel registrou que existe protocolo 

montado pela equipe do evento a que se referiu, aprovado pelo Comitê na Prefeitura 

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

presente sessão, convocando a próxima para o dia quatorze 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 doze de julho de dois 

mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 19 de agosto de 2.021. 
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