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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 14/07/2021 

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. 
 

É informado sobre o falecimento do ex-prefeito de Ponta Grossa Pedro Wosgrau Filho em decorrência do 

covid-19, é citado ações do mesmo, é informado que será decretado luto oficial do legislativo não havendo 

sessão, é aberto a palavra para os vereadores, vereador Júlio Kuller (MDB), diz que o ex-prefeito tinha respeito 

pelos vereadores e que raramente atrasava as reuniões e cumpria as reivindicações as quais conseguia, o que 

não viu em outros prefeitos também comenta sobre o legado deixado pelo mesmo. Com a palavra vereador 

Divo (PSD), diz ter trabalhado em sua última campanha e se soma as palavras do vereador Júlio Kuller (MDB), 

reforça ser uma grande perca para o município, pois efetuou muitas obras grandes. Vereador Dr. Erick (PSDB), 

diz em nome do partido e com muito pesar presta condolências a toda a cidade e aos familiares do ex-prefeito 

que aplicou seu conhecimento técnico em prol da população em numerosas obras, comenta também ter tido 

grande avanço na cultura da cidade em seu mandato, defende ser um d i triste e que se celebra tudo o que foi 

deixado pelo ex-prefeito. Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE): Diz possuir uma visão de 

população referente ao ex-prefeito e que o mesmo marcou a cidade com seu trabalho, muito humano e gentil e 

também padrinho de seu casamento, reforça lamentar e prestar as condolências em nome do partido. Vereadora 

Joce Canto (PSC), se solidariza em nome do partido com os familiares e defende acreditar ser a maior obra de 

seu governo é o hospital Regional, que vem salvando muitas vidas durante esta pandemia, diz que nunca foram 

inimigos políticos do ex-prefeito, mas apenas adversários, deixa os sentimentos a toda a família. Vereador 

Filipe Chociai (PV), diz que ao receber a notícia obteve muitas lembranças e as mais nítidas lembranças 
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politicas foi com a atuação do ex-prefeito e que ficou feliz com a chance de e trabalhar no mandato concedido 

ao seu pai, diz recordar-se da comemorações fruto das reeleições, reforça agradecimentos para com o ex-

prefeito que se reelegeu três vezes significa que possui seus méritos e conquistas  que foram muitas, reforça 

que foi deixado seu legado de conquista e de amor por Ponta Grossa. Vereador Izaias Salustiano (PSB) lembra 

que o ex prefeito deixou um legado como empresário empregando muitas famílias e renunciou uma parte de 

sua vida empresarial para se dedicar a cidade por mais de 12 anos e que será lembrado por muitos anos e 

gerações presta sentimentos a todos amigos familiares e pessoas da cidade. Vereador Léo Farmacêutico (PV), 

registra também suas condolências a todos os familiares, comenta não conhecer pessoalmente, mas quando 

soube da morte pesquisou e encontrou muitas coisas deixadas pelo ex-prefeito que deixou um grande legado 

na cidade de Ponta Grossa, e que deseja que o ser humano se espelhe para ser reconhecido depois da morte por 

usas obras. Vereadora Josi do Coletivo (PSOL), em nome do partido e do mandato diz que politicamente o ex-

prefeito seguiu caminho muito diferenciado e atuou de forma diferente do que acreditam porem hoje não é dia 

de críticas isso foi feito quando eram adversário políticos e hoje é momento de lamentar mais uma derrota ao 

covid-19 e deixar os sentimentos a família pois não há momento mais duro que o momento da despedida após 

a morte e deseja forca e luz aos familiares. Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), comenta que perdeu sua mãe 

a um mês e ela trabalhou nas três eleições do ex-prefeito e diz ser a primeira autoridade que apreendeu a 

respeitar e que não tem vergonha de dizer que foi dado de comer por eles quando precisou, reforça que quando 

a família precisar deles sempre irá ajudar pois tem muito respeito reforça as grandes coisas que ele fez que foi 

seu padrinho de casamento e que tem carinho pelo ex-prefeito reforça ter deixado um grande legado na cidade 

e que foi um grande líder, pede benção aos filhos. Com a palavra vereador Leandro Bianco 

(REPUBLICANOS), reforça as homenagens e o legado do ex-prefeito em muitas obras, reforça seus 

sentimentos e as condolências do partido, vereador Geraldo Stocco(PSB), deixa registado seus sentimentos aos 

familiares e a cidade de Ponta Grossa, comenta ouvir muitos bons testemunhos e que se pode ver um legado 

deixado na cidade. Vereador Celso Cieslak(PRTB), deixa suas condolências e diz ser bem próximo ao ex-

prefeito e que ele estava no mesmo partido seria candidato a prefeito e teria exito, diz ser milhões de pessoas 

dando suas condolências e que foi o melhor prefeito que a cidade já teve, que atendia a pessoas todos os dias e 

que foi uma das últimas pessoas atendidas por ele, diz ser uma pessoa do bem e que saiu com dividas pois não 

levou nada da prefeitura. É concedido um minuto de silencio ao ex-prefeito e as vítimas do vírus. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADOR 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 14/07/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

EM SEGUNDA 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 localizado na Avenida Souza Naves (BR 376 

- Km 173), no Jardim Sabará, Bairro Chapada, nesta cidade. 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 

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

Projeto de Lei Ordinária nº 102/2021: 

Institui o Plano Plurianual do Município de Ponta Grossa para o Quadriênio 2022/2025. 
_________________________________________________________________________ 
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. 

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 97/2021: 
Altera a Lei n º 10.410, de 05/11/2010. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 124/2021: 
Altera a Lei nº 9.796, de 08/12/2008, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 
                         CDHCS  - Favorável 
_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 292/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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).  
  

Nº 293/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 
MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 
  

Nº 294/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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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. 
  

Nº 295/2021 dos Vereadores GERALDO STOCCO e JOSI DO COLETIVO 
MOÇÃO DE APELO 

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. 
  

Nº 296/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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. 
  

Nº 297/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a DAMARES SILVA MAURICIO Diretora eleita, e a MÁRCIA SERCKUMECKA Vice-Diretora 

eleita do Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas. 
  

Nº 298/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 

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 das relações entre os Poderes Executivo e Legislativo. 
  

Nº 299/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL e FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APELO  

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. 
  

Nº 300/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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. 
  

INDICAÇÕES 
  

Nº 875/2021 do Vereador JULIO KULLER 

Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o manilhamento, patrolamento, 

cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na Rua Vereador Marcos Tozetto, neste Município. 
  

Nº 876/2021 do Vereador JULIO KULLER 
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Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o manilhamento, patrolamento, 

cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na Rua Vereador Marcos Tozetto - Contorno, neste Município. 
  

Nº 877/2021 do Vereador JULIO KULLER 

Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o manilhamento, patrolamento, 

cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na Rua Luiz de Paula, Uvaranas, neste Município. 
  

Nº 878/2021 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 

Praia da Gavea, Jardim Dom Bosco uma vez que está rua se encontra intransitável e de difícil acesso. 
  

Nº 879/2021 do Vereador DR. ZECA 

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 Bento do Amaral, número 524 no Bairro Uvaranas, nesta cidade.  
  

Nº 880/2021 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 Sirirí, Bairro Borato. 
  

Nº 881/2021 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 Felipe dos Santos, Bairro 

Parque Nossa Senhora das Graças. 
  

Nº 882/2021 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 colocação de lombada ou redutor 

de velocidade na Rua Almirante Barroso, entre a Rua Presidente Arthur Bernardes e a Rua Victor Antônio 

Batista, no Bairro Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 883/2021 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 Felipe dos Santos, Bairro 

Parque Nossa Senhora das Graças. 
  

Nº 884/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando viabilidade e estudos para que as 

linhas dos ônibus Baraúna e/ou Santa Lúcia passem por alteração de itinerário, passando na Rua Ângelo 

Madalozzo que é localizada no bairro Jardim Carvalho, ou mais próximo possível do condomínio Vittace 

Jardim Carvalho. 
  

Nº 885/2021 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 poda de árvore na  Rua Professor 

João Justino dos Santos, 44 no Bairro Ronda. 
  

Nº 886/2021 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 cascalhamento, patrolamento, 

adequação e acessibilidade na via lateral (a mesma não tem denominação) da Arauco do Brasil e LP Brasil 

Building Solutions, que faz ligação com as empresas Omya do Brasil, Palmeira Ambiental e Arprel Projetos e 

Montagens Elétricas e Apollo Transportes. 
  

Nº 887/2021 do Vereador JULIO KULLER 
Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza e desobstrução das 

manilhas do arroio na Rua Guaritá - Contorno, neste Município. 
  

Nº 888/2021 do Vereador JULIO KULLER 
Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de energia elétrica no 

Campo Society, no Parque do Café, sito à R. Moacir Lazarotto de Oliveira, neste Município. 
  

Nº 889/2021 do Vereador JULIO KULLER 

Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a reforma do Ginásio de Esportes, no 

Parque do Café, sito à R. Prof. Robert Karel Bowles, neste Município. 
  

Nº 890/2021 do Vereador JULIO KULLER 

Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos técnicos objetivando a revitalização da praça do Parque 

do Café, neste Município. 
  

Nº 891/2021 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 Cascalhamento, ou a colocação do 

Fresado na Rua Otavio Palhano em frente ao Nº 12, na Vila Jardim Esplanada. 
  

Nº 892/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

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

colocação de tampa na Rua Cajarana, em frente ao nº45, bairro Contorno, nesta cidade. 
  

Nº 893/2021 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 Lombada elevada, ou outro dispositivo redutor de velocidade na Rua Augusto Severo em frente ao 

N°2130, Vila Palmeirinha. 
  

Nº 894/2021 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 pintura de faixas, sinalização em toda 

a via e colocação de placas de sinalização nas Ruas Nestor de Castro e Avenida União Panamericana, nesta 

cidade. 
  

Nº 895/2021 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 com aplicação de anti 

- pó da Rua José Joaquim Seabra, 43 - Bairro Olarias. 
  

Nº 896/2021 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 com aplicação de anti-

pó da Rua André Mulaski, 245 - Bairro Olarias. 
  

Nº 897/2021 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 Prefeita Municipal para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza de matos, na Rua Alda 

Eberth, com a Rua Osmário Gonçalves, nesta cidade. 
  

Nº 898/2021 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 lâmpada que está 

queimada na Rua Otavio Simionato, em frente a residência de número 131, Bairro Recanto Verde, nesta cidade. 
 

  
  
 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 13 de julho de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR 

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

niao=14/07/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

          Aos quatorze 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. Ao abrir os trabalhos, o Senhor Presidente registrou 

com pesar o falecimento do Engenheiro Pedro Wosgrau Filho, ex-prefeito de nossa 

cidade durante os mandatos de 1989 a 1992; 2005 a 2008 e 2009 a 2012 aos 73 anos de 

idade, decorrente de complicações causadas pela COVID-19, destacando sua 

administração enquanto gestor municipal, trazendo investimentos ao Município em 

diversas áreas. Nesse sentido, decretou luto oficial neste Poder Legislativo, comunicando 

que não haverá sessão em respeito à sua alma, deixando aberta a palavra aos Senhores 

Vereadores que também manifestaram seus sentimentos, na seguinte ordem: Julio 

Küller, Divo, Dr. Erick, Missionária Adriana, Joce Canto, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, 

Léo Farmacêutico, Josi do Coletivo, Pastor Ezequiel Bueno, Leandro Bianco, Geraldo 

Stocco e Celso Cieslak. Posteriormente foi concedido um minuto de silêncio em 
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homenagem póstuma. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando a próxima para o dia dezenove 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 quatorze 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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