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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 19/07/2021 

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. 
 

 Em questão de ordem: O vereador Izaias Salustiano (PSB), pede abertura da CPP a fim de apresentar defesa 

referente a acontecimento passado. O presidente da sessão se posiciona em nome de todos contra qualquer 

violência física e psicológica contra qualquer pessoa, o vereador Filipe Chociai (PV), comenta sobre os fatos 

ocorridos e que a Câmara Municipal e que a pedido dos vereadores estará fazendo manifestação através da 

mesa executiva buscará esclarecer o que ocorreu. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Inicia citando Efésios 5:22, comenta 

sobre a violência contra a mulher e cita números de chamadas de violência contra a mulher, comenta sobre as 

várias formas de violência, e os danos causados a mulher vítima dessa violência diz que aplaude mulheres que 

amam, respeitam e protegem suas mulheres, comenta também sobre caso de violência exposta por duas filhas 

, oferece ajuda a mulheres vítimas e homens que perderam a compostura, chama a atenção ao que se reflete 

nos filhos, concede parte ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta que é totalmente contra a 

violência e que se deve falar sobre isso que no fim de semana houve muitos casos de violência e que se deve 

dar um basta, com a palavra a vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE), reforça que a bíblia pede 

para que os homens protejam suas mulheres e que nada justifica a violência em lugar ou momento algum. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta ser um ano com muitas novidade na câmara em nome do 

partido e próprio diz repudiar qualquer tipo de agressão e principalmente contra a mulher, deseja que as coisas 
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se esclareça, diz ter havido recorde de vacinas aplicadas nesse fim de semana e isso é motivo de alegria porem 

não se pode cuidar só da vacina e que foi chamado duas vezes com r elação a UPA Santana, que um desses 

casos era de seu irmão que foi com dores abominais e só recebeu resultado sete horas depois para daí ser 

encaminhado para casa e para uma cirurgia sem urgência, que esse procedimento é norma mas não é possível 

que uma pessoa fique 7 horas sentada num banco de alumínio que deve ser feito alguma coisa e que falou com 

o secretario que disse que não se muda do dia pra noite mas não é possível ficar calado nessa situação de espera 

de 7 horas verificou e não há carro para se buscar exames nem ambulância própria diz ser possível tratar com 

mais humanidade e conforto para essa pessoas fala sobre ter poltronas para as pessoas ficarem mais 

confortáveis, acomodadas, diz que não é possível ter algo mais rápido para atender as pessoas, diz que irá falar 

com os deputados para encaminhar emendas para se colocar poltronas pois no frio ficar tanto tempo sentava 

vendo sofrimento não podendo fazer nada além disso, reforça  sua indignação e  que deseja ajudar e que os 

legisladores não conseguem fazer licitação para poltronas então reforça o desejo de ajudar e que as pessoas não 

merecem tal tratamento e quem tem autonomia para decidir essas coisas tenha sensibilidade para agir, reforça 

a indignação, sobre os campos de Society estão abandonados sem iluminação pública e que novamente 

demonstra falta  de sensibilidade dos governantes concede parte ao vereador Dr. Erick (PSDB), fala referente 

aos campos de saibro que também estão abandonados, com a palavra novamente o vereador Júlio Kuller 

(MDB), comenta também sobre os ginásios que estão acabados e caem em mãos de pessoas que lucram com 

aquilo e a comunidade não ganha nada, reforça que deve haver sensibilidade de quem governa, diz que vai 

fiscalizar, que quer ajudar e cita coríntios 10:31. 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): inicia falando sobre os recursos anunciados pelo deputado Aliel 

Machado no valor de 5 milhões em emendas só no ano de 2021, agradece ao deputado, concede parte ao 

vereador Júlio Kuller (MDB), também parabeniza o deputado Aliel Machado e que o valor foi recebido com 

entusiasmo e fica feliz de ver que o Deputado ajuda a cidade diz que foi agraciado também com duas emendas. 

Com a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC) reforça que foram cinco milhões só neste ano e apenas 

para a cidade de Ponta Grossa, convida a todos para participar de audiência pública sobre o machismo 

estrutural, e que ocorrera dia 22 de julho online e será emitido certificado e duas horas, como mulher diz não 

poder falar desse assunto muito falado e que em seu entendimento sua bandeira sempre será a da mulher que o 

fato deve ser investigado e reafirma o compromisso e a defesa de todas as mulheres, comenta ser contra 

qualquer tipo de violência contra a mulher e que protocolou projeto de lei para a procuradoria da mulher e que 

recebeu um parecer contrário da comissão de justiça e redação pois a comissão entendia que o projeto devia 

vir da mesa executiva porem essa procuradoria é um órgão dentro do legislativo que conversou com o 

presidente Daniel Milla(PSD) e obteve resposta que a casa  não fica só em palavras mas dará resposta a 

sociedade e que hoje anuncia a procuradoria da mulher e que tem o prazer de anunciar que agor haverá a 

procuradoria da mulher a fim de defender as mulheres, fala que a defesa da mulheres diz respeito também em 

prol das mulheres o que é necessário pois corrige a discriminação da mulher ao longo da história e que esse 

órgão não descrimina outros entes públicos, reforça sempre lutar e a bandeira ser a bandeira da mulher, diz que 

deve ter ações efetivas como essa procuradoria para trabalhar para as mulheres. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTISNO (PSB): Inicia falando a respeitos dos fatos que o envolveram, antes 

com serenidade diz ser contra qualquer forma de violência em especial a violência contra a mulher, 

cumprimenta as forças de segurança da cidade, sobre inquérito instaurado e diz que conhece a legislação que 

enquanto fala já houve no pais inúmeras agressões contra as mulheres e que o mesmo nunca ergueu a mão para 

agredir qualquer pessoa e por isso tomou iniciativa para pedir que se abra a CPP para poder se esclarecer os 

fatos e que a lei tem dado suporte para poder punir quem agride mulheres contudo há exceções por isso deseja 

demonstrar a realidade desses fatos, comenta ter trabalhado desde a infância e que se casou no primeiro 

casamento com 18 anos ao qual se separou em tem filhos ao qual objetiva sempre dar o melhor a eles, e agora 

está sofrendo uma situação, com a conclusão do inquérito e dos fatos a verdade vira a tona e que não agrediu 

sua ex-esposa, diz que seguira sua vida e irá contribuir com a justiça para poder dar  uma resposta para a 

população e Ponta Grossa, agradece ao apoio de algumas pessoas e em relação as pessoas que o criticam diz 

receber com naturalidade e que as críticas sempre virão e deve saber como conviver com isso, diz que irá 

continuar auxiliado a família e ao analisar a vida pregressa saberá que nunca se envolveu com qualquer 
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violência e ao contrário sempre auxiliou em projetos sociais as quais não anuncia, em relação ao que foi 

divulgado nas redes sociais de suas filhas diz ser compreensível e que futuramente irá resgatar a relação com 

eles e que pretende resgatar tudo isso, diz que um casamento nunca se acaba sem haver desentendimentos e 

que que sempre teve um relacionamento muito com sua ex-esposa e que a situação que ocorreu será esclarecido 

e deixa registrado que em nenhum momento cometeu alguma violência contra a ex-mulher e isso será 

demonstrado com as investigações que serão feitos e vai oportunizar que a população saiba e que deseja 

contribuir para a sociedade de Ponta Grossa, e que tem certeza que seu dever foi cumprido e finaliza reiterando 

o compromisso de fazer o bem e reforçando que nunca agrediu sua ex-esposa. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Diz estar triste  no que se refere a mulher nos assuntos e que 

deixa claro que sentiu muita angustia e que quinta- feira haverá  audiência pública sobre o machismo estrutural 

e que é decorrente de uma situação deplorável da caramba a qual caracteriza como machismo institucional ou 

violência política contra mulheres por sua forma de fazer política é desvalorizada por ser mulher fazendo 

política e que a reação do homem em alguns casos inconscientemente e tratar como louca, descontrolada e que 

sofre intimidação por ser contra esse tipo de comportamento e por isso foi organizado a audiência pública sobre 

o machismo e deve-se conversar sobre isso sem opressão e que nesses fim de semana recebeu a notícia que o 

vereador Izaias Salustiano (PSB), foi preso por agredir a mãe de suas filhas e que foi liberto após pagar fiança 

e que o depoimento das filhas em redes sociais demonstrou o que é uma família autoritária e patriarcal, e não 

fala apenas de agressões físicas, mas psicológicas que são mais profundas, e que o vereador não nega a agressão 

mas justifica o injustificável, e que essa cultura mata e humilha mulheres lá fora  principalmente durante a 

pandemia onde esses números cresceram, e que a violência contra a mulher e a pauta da luta feminista mais 

urgente no Brasil, e que não é admissível que alguém que seja representante da população de Ponta Grossa 

responda a violência contra a mulher, e assim como todos os vereadores desa casa precisam entender que há 

um descabido corporativismo e protecionismo que não poderia ser tolerado nessa casa de leis e agora um c aso 

de violência doméstica, diz fazer coro a proposta da procuradoria e pede para o vereador se licenciar das 

atividades parlamentares até a apuração dos fatos garantindo seu amplo direito de defesa e que em todas as 

estancias seja feita justiça, diz que não há como tolerar qualquer tipo de violência. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS):Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Diz saber do fato que envolve parlamentar da casa e que sabe 

do grande apelo popular e que atitudes relatados pela imprensa são repudiáveis e que o mandato repudia 

qualquer violência contra a mulher, se coloca à disposição para qualquer atitude necessária  inclusive na CPP, 

e que seria interessante abertura para se investigar, e que precisara acompanhar o inquérito, não seria diferente 

a posição do mandato que é difícil mas é necessário falar, diz que já pediu Comissão Processante e frente  a 

esse não será diferente. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 19/07/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
  

DOS VEREADORES DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO E PAULO BALANSIN 
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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. 

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. 
Votação Nominal – Aprovado – 19 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. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 71/2021: 

Declara a utilidade pública municipal da Organização Não Governamental VOUGAN (PEQUENO 

GUERREIRO), com sede nesta cidade. 
  

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

 
Pedido de vistas da vereadora Josi do Coletivo (PSOL) por dois dias. (Aprovado – 18 votos favoráveis) 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO E PAULO BALANSIN 
Projeto de Lei Ordinária nº 83/2021: 

Denomina de JOÃO MARIA NASCIMENTO o Viaduto de Acesso da Bocaina, situado na BR 376 km 08, 

situado no Bairro Piriquitos, nesta cidade. 
  

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

                         COSPTMMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
  

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 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

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 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 141/2021: 
Altera a Lei nº 7.018/2002. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Pedido de vistas feito pelo vereador Júlio Kuller (MDB) por um dia, (Aprovado) 

 

_________________________________________________________________________ 
  

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 
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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 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. 
  

Total de Moções Aprovadas – 8 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 3 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereadores Geraldo Stocco(PSB) e Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereadores Ede Pimentel (PSB) e Felipe Passos (PSDB) - 1 

INDICAÇÕES  
  

Nº 875/2021 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, neste Município. 
  

Nº 876/2021 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 - 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: 

Idico 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 



 

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

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

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 

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 FARMACIA: 
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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 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: 

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 FARMACIA: 
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. 
  

Nº 899/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: 
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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 Estudos necessário para uma ligação 

entre os Bairros Órfãs e Parque Nossa Senhora das Graças, entre as Ruas Anita Garibaldi, Emerson Santiago e 

Ercílio Slaveiro. 
  

Nº 900/2021 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 na Rua Michael Laidane, esquina com Av. Lions Club - Jd. Sabará, neste Município.  
  

Nº 901/2021 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, limpeza de bueiros e inclusão de modo preferencial no plano de pavimentação 

asfáltica da Rua Ceará, altura do número 520, Olarias. 
  

Nº 902/2021 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 limpeza e manutenção da Estação Arte, 

localizada na R. Benjamin Constant, 404, Centro. 
  

Nº 903/2021 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 a substituição de lâmpada na Rua 

Nestor Borba em frente ao número 348- Bairro Ronda, nesta cidade. 
  

Nº 904/2021 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 colocação de fresado na Avenida 

Rocha Pombo, Rua lateral do cemitério Santo Antônio - Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade. 
  

Nº 905/2021 da Vereadora JOCE CANTO: 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção com patrolamento, cascalhamento, limpeza e roçagem na  Rua Osvaldo Cruz, próximo ao nº 525 

- Vila Rio Branco, situado no Bairro Uvaranas, neste Município. 
  

Nº 906/2021 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 ou determinar a limpeza do 

terreno localizado em frente ao número 422 da rua Anortita, Colônia Dona Luíza, nesta cidade. 
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Nº 907/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: 
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 Sezinho Mattos de Souza, na Vila Órfãs. 
  

Nº 908/2021 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 e inclusão de modo preferencial no plano de pavimentação asfáltica da Avenida Presidente 

Kennedy, em frente ao 385, Contorno. 
  

Nº 909/2021 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 Republica de São Salvador, 

esquina com Marques de Olinda, no bairro Orfãs . 
  

Nº 910/2021 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 

Guatemala, em especial, o trecho em frente ao número 758, Olarias. 
  

Nº 911/2021 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 limpeza de terreno baldio na Rua Tinguís, 

próximo ao Parque dos Franceses, Olarias. 
  

Nº 912/2021 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 manilhamento da Rua 

Canafístula, Santa Paula 3, Contorno. 
  

Nº 913/2021 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, limpeza de bueiros e inclusão de modo preferencial no plano de pavimentação 

asfáltica da Rua Ceará, altura do número 555, Olarias. 
  

Nº 914/2021 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 viabilidade e estudos para melhorias 

na sinalização de indicativo de faixa preferencial, sendo estas em sinalização vertical, horizontal, em placas de 
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indicação, informação ou advertência, para a Rua Álvares de Azevedo saindo da Rua Baltazar Lisboa, ambas 

no Bairro da Ronda. 
  

Nº 915/2021 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 patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Teixeira de Macedo, altura 

do número 354, Uvaranas. 
  

Nº 916/2021 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 patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Pedro Alves dos Santos, 

186, San Marino. 
  

Nº 917/2021 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 urgente no plano de pavimentação 

asfáltica da Rua Venezuela, entre a Rua Visconde de Mauá e Rua Doutor Leopoldo Guimarães da Cunha, 

Oficinas. 
  

Nº 918/2021 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 patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Praia Tropical, altura do 

número 31, Dom Bosco Contorno. 
  

Nº 919/2021 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 patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Praia Tropical, altura do 

número 23, Dom Bosco Contorno. 
  

Nº 920/2021 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 patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Praia Tropical, altura do 

número 21, Dom Bosco Contorno. 
  

Nº 921/2021 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 inserção no cronograma do diário de obras da 
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Secretaria de Serviços Públicos na execução da operação tapa-buraco e manutenção com o caminhão 

Asfaltruck da Rua Antonio Haas, altura do número 72, Contorno. 
  

Nº 922/2021 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 patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Buraco do Padre, Gralha 

Azul. 
  
  

Nº 923/2021 do Vereador DR. ZECA: 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Cascalhamento na Rua Daily Luís 

Wambier, 3102 Bairro Órfãs na cidade de Ponta Grossa. 
  

Nº 924/2021 do Vereador DIVO: 

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

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

departamentos competentes da municipalidade para que seja feita a manutenção do Society localizado no 

Bairro Gralha Azul, sendo que este se encontra em vias de descuido e sua manutenção se faz necessária em 

demasia. 
  

Nº 925/2021 do Vereador DIVO: 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade para que seja feita a manutenção da academia “ao ar livre” 

localizada no Bairro Gralha Azul, sendo que esta se encontra em vias de descuido e sua manutenção se faz 

necessária em demasia, visando a saúde e o bem-estar da população desta comunidade. 
  

Nº 926/2021 do Vereador DIVO: 

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

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

departamentos competentes da municipalidade para que seja feita a construção de um parquinho para lazer das 

crianças daquela comunidade, visto que esta faz jus ao lazer, saúde e bem-estar das crianças que habitam a 

região. 
  

Nº 927/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Olinda Albicalaf Corrêa, Vila Colinas Verdes, Colônia Dona Luiza. 
  

Nº 928/2021 do Vereador PAULO BALANSIN: 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a CONSTRUÇÃO DE UMA 

LOMBADA na Rua: Dr. Augusto Faria da Rocha, em frente ao número 105, Jardim Carvalho. 
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Nº 929/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Urutau, entre a Rua Batuíra e Rua Currupião, Vila Colinas Verdes, Colônia Dona Luiza. 
  

Nº 930/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Maria Gonçalves de Lima, entre a Rua Batuíra e Rua Currupião, Vila Colinas Verdes, 

Colônia Dona Luiza. 
  

Nº 931/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento, 

nivelamento e aplicação de fresado na Elói de Almeida, entre a Rua Albari de Almeida e Rua Clovis Sampaio 

Vargas, Vila Maria Otília, Colônia Dona Luiza. 
 

Total de Indicações Aprovadas – 57 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 8 

Vereador Divo (PSD) - 4 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 2 

Vereador  Izaias Salustiano (PSB) - 4 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANO) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 4 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 4 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 3 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 15 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereador Leo Farmaceutico (PV) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 4 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 16 de julho de 2.021. 
  
  

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

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Parabeniza a prefeitura municipal pois esteve se vacinando e foi muito 

organizado com profissionais muito competentes, concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco(PSB), reforça 

e parabeniza o Deputado Federal Aliel Machado pelos recursos entregues a cidade, e parabeniza também a 

administração por receber o Deputado.  

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Busca deixar registrado felicitações e agradecimentos ao Deputado 

Estadual Goura que denunciou crime contra o meio ambiente e humanidade, que fica perplexo ao ver a omissão 

do governador e das secretarias dessa esfera, e questiona aonde esta as secretarias pois as Araucárias são 

centenárias e foram exterminadas, questiona aonde  está a secretaria do meio ambiente e a IAP que multam o 

agricultor mas não as grandes empresas, diz trabalhar por ideais e que esse Deputado possuiu a coragem de 

denunciar e que a seca é culpa da humanidade, repudia o crime e diz que o município não tem política sobre 

preservação das Araucárias tem felizmente projeto que preconiza plantio de espécies nativas do município e isto 

é uma grande notícia e por isso parabeniza todos os vereadores por aprovarem o projeto, passa a palavra ao 

vereador Felipe Passos (PSDB), parabeniza a preocupação e se soma a ela, e que no mandato passado conseguiu 

distribuir mudas de arvores, enaltece moção feita em conjunto que visa fortalecer o transporte gratuito de 

pacientes de Ponta Grossa, pois quem se trata em Curitiba sai da casa amarela as 4 horas da manhã. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR PAULO BALANSIN(PSD): Concede a palavra ao vereador Daniel Milla (PSD), Inicia se 

referindo a vacinações e que tem acompanhado a respeito das vacinações e que teve a oportunidade de tomar a 

vacina e q eu é uma sensação única que se tem e que quando fala para a população todos os vereadores estão 

respeitando seu tempo e tiveram essa oportunidade de ser vacinados, agradece aa administração e aos 

profissionais da saúde que sempre estiveram organizados, que pode-se perceber a felicidade das pessoas que 

aplicam a vacina, diz não ter postado nas redes sociais mas destaca o profissionalismo e administração, diz que  

espera que o mais rápido possível a população estará voltando as atividades normais. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 
https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=19/

07/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

(XVIII LEGISLATURA) 

          Aos dezenove 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 
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Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro 

- Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora regimental o Senhor Presidente considerou 

abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação as Atas das Sessões 

Ordinárias realizadas nos dias doze e quatorze do mês em curso, as quais foram 

aprovadas 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 41/21 (Projeto de Lei nº 

163/21), altera a Lei nº 14.012, de 08/07/2021. Mensagem nº 42/21 (Projeto de Lei nº 

164/21), revoga a Lei nº 13.646, de 19/12/2019, conforme especifica. Substitutivo Geral 

ao Projeto de Lei nº 31/21, que institui o Selo Verde. Of. nº 1286/21-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.001. Of. nº 1389/21-GP, comunicando haver sancionado a 

Lei nº 13.998. Of. nº 1390/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.999. Of. nº 

1391/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.000. Of. nº 1392/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 24.009. Of. nº 1393/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.016. Of. nº 1394/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.012. Of. nº 1396/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.015. Of. nº 

1420/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 185/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1421/21-GP, solicitando a dilação do prazo por um período de quinze dias 

a contar da data do recebimento deste, para proceder atendimento ao Requerimento nº 

186/21, de autoria do Vereador Filipe Chociai, considerando a necessidade de uma 

análise mais detalhada, conforme relato pela Fundação Municipal de Saúde. Colocado 

em discussão e votação o teor do solicitado em epígrafe, o mesmo foi aprovado. Of. nº 

14222/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 98/21, de autoria do Vereador 

Geraldo Stocco. Of. nº 1459/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 207/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1472/21-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 213/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1473/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 182/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1378/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 27/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. 

nº 1380/21-GP, em atendimento a Indicação nº 469/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 1383/21-GP, em atendimento a Indicação nº 441/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 1384/21-GP, em atendimento a Indicação nº 562/21, de 

autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1397/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 565/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1398/21-GP, em 
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atendimento a Indicação nº 566/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 

1399/21-GP, em atendimento a Indicação nº 567/21, de autoria do Vereador Quinzinho 

Sansana. Of. nº 1400/21-GP, em atendimento a Indicação nº 569/21, de autoria do 

Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1401/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

571/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1402/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 570/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1403/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 568/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. 

nº 1404/21-GP, em atendimento a Indicação nº 548/21, de autoria do Vereador João 

Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1405/21-GP, em atendimento a Indicação nº 552/21, de 

autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1406/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 551/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1407/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 493/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 

1408/21-GP, em atendimento a Indicação nº 497/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 1410/21-GP, em atendimento a Indicação nº 267/21, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1411/21-GP, em atendimento a Indicação nº 635/21, de 

autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1412/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 720/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1413/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 717/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1414/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 185/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 

1417/21-GP, em atendimento a Indicação nº 682/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 1418/21-GP, em atendimento a Indicação nº 754/21, de autoria da 

Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1419/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

657/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1423/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 693/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1424/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 723/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 

1425/21-GP, em atendimento a Indicação nº 721/21, de autoria do Vereador Divo. Of. 

nº 1427/21-GP, em atendimento a Indicação nº 773/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 1428/21-GP, em atendimento a Indicação nº 772/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1429/21-GP, em atendimento a Indicação nº 768/21, de 

autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1430/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 703/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1431/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 724/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1432/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 735/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 
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1433/21-GP, em atendimento a Indicação nº 706/21, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 1434/21-GP, em atendimento a Indicação nº 715/21, de autoria do 

Vereador Divo. Of. nº 1435/21-GP, em atendimento a Indicação nº 716/21, de autoria 

do Vereador Divo. Of. nº 1385/21-GP, em atendimento a Indicação nº 564/21, de autoria 

do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1409/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

518/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1436/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 711/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1437/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 770/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1335/21-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 239/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 1369/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 226/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1370/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 18/21, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1377/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo 

nº 148/21, de autoria dos Vereadores Ede Pimentel e Izaias Salustiano. Of. nº 1379/21-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 158/21, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano. Of. nº 1381/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 154/21, de autoria 

da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1265/21-GP, em atendimento a Indicação nº 683/21, de 

autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1266/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

681/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1267/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 688/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1268/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 660/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 

1269/21-GP, em atendimento a Indicação nº 680/21, de autoria do Vereador Julio Küller. 

Of. nº 1270/21-GP, em atendimento a Indicação nº 592/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 1271/21-GP, em atendimento a Indicação nº 617/21, de autoria do 

Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1272/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

676/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1293/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 281/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1295/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 606/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

1296/21-GP, em atendimento a Indicação nº 605/21, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 1297/21-GP, em atendimento a Indicação nº 626/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1299/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

685/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1300/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 686/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1301/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 687/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 
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1302/21-GP, em atendimento a Indicação nº 689/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1306/21-GP, em atendimento a Indicação nº 690/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1308/21-GP, em atendimento a Indicação nº 691/21, de 

autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1309/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

665/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1310/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 666/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1311/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 668/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

1312/21-GP, em atendimento a Indicação nº 669/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 1313/21-GP, em atendimento a Indicação nº 667/21, de autoria do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1314/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

625/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1315/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 671/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1316/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 622/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 

1320/21-GP, em atendimento a Indicação nº 672/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 1321/21-GP, em atendimento a Indicação nº 580/21, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1323/21-GP, em atendimento a Indicação nº 542/21, de 

autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1324/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 673/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1325/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 674/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 

1326/21-GP, em atendimento a Indicação nº 664/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 1327/21-GP, em atendimento a Indicação nº 591/21, de autoria do 

Vereador Felipe Passos. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Projeto de Lei nº 151/21, 

concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor CLAIR SEVERINO. DO 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Projeto de Lei nº 152/21, dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos hospitais e maternidades privados estabelecidos no Município de 

Ponta Grossa de fornecerem aos pais e responsáveis de recém-nascidos, orientações e 

treinamentos de primeiros socorros voltados para a situações de engasgamento, 

aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de neonatos, e dá outras 

providências. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 153/21, dispõe sobre a 

obrigatoriedade da designação de empregado público efetivo para exercer a função de 

fiscal de contrato, no âmbito do Município de Ponta Grossa. DA VEREADORA JOCE 

CANTO - Projeto de Lei nº 154/21, promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, 

conforme especifica. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 155/21, 
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fica denominada de MARIETA COSTA TEIXEIRA a Via Pública Municipal conforme 

menciona. DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO E OUTROS - Projeto de Lei nº 157/21, 

autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a regularização das edificações 

realizadas até 31 de maio de 2.019, conforme especifica. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - 

Projeto de Lei nº 158/21, denomina de JOÃO OSÓRIO MIRANDA a Rua 13, do Residencial 

Jardim Royal, Bairro Neves, neste Município. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de 

Lei nº 159/21, dispõe sobre a valorização e o empoderamento das pessoas com 

deficiência nas peças publicitárias de órgãos da Administração Pública direta e indireta. 

Projeto de Lei nº 160/21, institui o "PROGRAMA VOU DE BIKE", com a instalação de 

bicicletários no âmbito do Município de Ponta Grossa. Projeto de Lei nº 161/21, dispõe 

sobre a instalação de placa luminosa e sinal sonoro no interior dos veículos de transporte 

coletivo anunciando a parada do veículo. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - 

Projeto de Lei nº 165/21, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao 

Deputado Gilson de Souza.DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 166/21, 

revoga "in totum" a Lei Municipal nº 13.942, de 19 de maio de 2.021. DO VEREADOR 

FELIPE PASSOS E OUTROS - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 99/21, dando nova 

redação ao ARt. 1º, conforme especifica. DOS VEREADORES JULIO KÜLLER E JOCE CANTO 

- Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 255/20, dando ao parágrafo único do Art. 1º, 

nova redação, conforme especifica. DOS VEREADORES CELSO CIESLAK, EDE PIMENTEL, 

IZAIAS SALUSTIANO, JOSI DO COLETIVO, DANIEL MILLA FRACCARO, GERALDO STOCCO, 

JOCE CANTO, JULIO KÜLLER E LÉO FARMACÊUTICO - Requerimento nº 220/21, 

solicitando a tramitação em Regime de Urgência do Projeto de Lei nº 157/21, de autoria 

do Vereador Izaias Salustiano. Colocado em discussão e votação, foi aprovado. DOS 

VEREADORES EDE PIMENTEL E GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão Legislativa nº 

301/21, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth 

Silveira Schmidt, para que determine a realização de estudos e posterior implementação 

de polo gastronômico com Food Truck's no Lago de Olarias. DA VEREADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Aplauso nº 302/21, dirigida à  Dra. Marcella 

Scoczynski Ribeiro Martins, pelo destaque  alcançado em sua vida acadêmica e 

profissional. A homenageada é graduada em Engenharia da Computação pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR, em  Tecnologia em Eletrônica  Pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná e possui Doutorado  por esta última 

instituição em Engenharia Elétrica e Informática Industrial,contribuindo 
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consideravelmente para melhoria do ensino no  Município. A homenageada foi 

selecionada  neste ano  para o programa da NASA- National Aeronautics and Space e seu 

impacto na Terra e portanto merecedora dos mais sinceros aplausos. DO VEREADOR 

JULIO KÜLLER - Moção de Aplauso nº 303/21, ao delegado chefe da 13ª Subdivisão 

Policial Dr. NAGIB NASSIF PALMA, devido aos serviços prestados no Estado do Paraná. 

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Apelo nº 304/21, à Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que determine a realização de estudos e ações 

para, posteriormente, efetivar instalação da Delegacia Cidadã, no Município de Ponta 

Grossa (PR), conforme sugerido pela Secretaria de Segurança Público do Estado do 

Paraná. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Aplauso nº 305/21, à enfermeira RUBIA 

KARINE MARCHINSKI, representante do Gigantes da Enfermagem em Ponta Grossa. DO 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Sugestão Legislativa nº 306/21, à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que determine a 

realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei dispondo sobre a 

obrigatoriedade dos hospitais e maternidades públicos do Município de Ponta Grossa 

fornecerem aos pais e responsáveis de recém-nascidos, orientações e treinamentos de 

primeiros socorros voltados para a situações de engasgamento, aspiração de corpo 

estranho e prevenção de morte súbita de neonatos. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - 

Moção de Sugestão Legislativa nº 307/21, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine a realização de 

estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei que institui nas escolas da rede 

pública municipal de ensino a disciplina “História da cidade de Ponta Grossa”. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 308/21, dirigida a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que seja providenciado um Centro de 

Treinamento Municipal para os atletas de natação. DO VEREADOR DR. ZECA - Moção de 

Apelo nº 309/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, vem por 

meio desta solicitar à pedido dos trabalhadores Taxistas da cidade de Ponta Grossa, para 

que seja reformada com urgência o Ponto de Táxi da praça Barão de Guaraúna localizado 

no cruzamento da Av Vicente Machado com a Rua Dr. Paula Xavier, nesta cidade. O qual 

infelizmente foi incendiado por vândalos, estando hoje, sem condições de utilização. DO 

VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Apelo nº 310/21, à Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua 

Excelência determine ao departamento competente, para que realize um mutirão nos 
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finais de semana com as doses de vacinas que ainda estão disponíveis contra a H1N1. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 311/21, ao Excelentíssimo Senhor Doutor 

Promotor de Justiça da Comarca de Ponta Grossa, GAEMA, Fabio Vermeulen Carvalho 

Grade, para que gestione junto aos Órgãos responsáveis, em especial o Instituto Água e 

Terra, a fim de promover alterações no Plano de Manejo da Unidade de Conservação do 

Parque Estadual de Vila Velha impedindo a derrubada e providenciando a restauração e 

conservação do Santuário de Nossa Senhora de Vila Velha - Mãe da Divina Graça, 

localizado dentro do território do Parque Estadual de Vila Velha, em terreno pertencente 

ao Estado do Paraná, cedido em comodato à Cúria Diocesana de Ponta Grossa. Moção 

de Apelo nº 312/21, ao Excelentíssimo Senhor Doutor Promotor de Justiça da Comarca 

de Ponta Grossa, GAEMA, Antonio Juliano Souza Albanez, para que gestione junto aos 

Órgãos responsáveis, em especial o Instituto Água e Terra, a fim de promover alterações 

no Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Parque Estadual de Vila Velha 

impedindo a derrubada e providenciando a restauração e conservação do Santuário de 

Nossa Senhora de Vila Velha - Mãe da Divina Graça, localizado dentro do território do 

Parque Estadual de Vila Velha, em terreno pertencente ao Estado do Paraná, cedido em 

comodato à Cúria Diocesana de Ponta Grossa. Moção de Apelo nº 313/21, ao Exmo. Sr. 

Governador do Estado do Paraná Carlos Roberto Massa Júnior, para que gestione junto 

aos Órgãos responsáveis, em especial o Instituto Água e Terra, a fim de promover 

alterações no Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Parque Estadual de Vila 

Velha impedindo a derrubada e providenciando a restauração e conservação do 

Santuário de Nossa Senhora de Vila Velha - Mãe da Divina Graça, localizado dentro do 

território do Parque Estadual de Vila Velha, em terreno pertencente ao Estado do Paraná, 

cedido em comodato à Cúria Diocesana de Ponta Grossa. Moção de Apelo nº 314/21, a 

V. Ex.ª Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná - Ademar Traiano, ao qual 

desde já rogamos, faça chegar este documento aos Exmos. Srs. Deputados Estaduais, 

para que  gestionem junto aos Órgãos responsáveis, em especial o Instituto Água e Terra, 

a fim de promover alterações no Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Parque 

Estadual de Vila Velha impedindo a derrubada e providenciando a restauração e 

conservação do Santuário de Nossa Senhora de Vila Velha - Mãe da Divina Graça, 

localizado dentro do território do Parque Estadual de Vila Velha, em terreno pertencente 

ao Estado do Paraná, cedido em comodato à Cúria Diocesana de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Aplauso nº 315/21, a advogada Dra. GIORGIA 
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ENRIETTI BIN BOCHENEK, devido a direção de Relações Institucionais da ACIPG. DO 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Apelo nº 316/21, dirigida ao Magnífico Reitor da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, como representante máximo desta valorosa 

instituição, para que viabilize uma parceria junto ao Poder Executivo Municipal, através 

da Secretaria Municipal de Esportes para que possibilitem que os atletas da equipe de 

Natação do Município de Ponta Grossa possam utilizar a piscina do Campus de Uvaranas 

do bloco G (de Educação Física) para que possam treinar enquanto não podem utilizar a 

piscina para treino do Clube Guaíra. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de 

Aplauso nº 317/21, dirigida à estudante BRUNA TAINA PO TAHH PALIANO, primeira 

representante dos povos originárias formada no Curso de Medicina pela Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente registrou 

o falecimento do servidor desta Casa Vilmar Aguinaldo Ribas, ocorrido no último dia 

quinze de julho, vítima de infarto, destinando nesta oportunidade um minuto de silêncio 

em homenagem póstuma. Em seguida informou a respeito do ofício nº 12/21, 

direcionado à Mesa Executiva, de lavra da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída 

através do Requerimento nº 137/21 (CPI - CIDATEC), comunicando a respeito da saída 

voluntária do Vereador Paulo Balansin, da referida comissão, solicitada através do 

Protocolo nº 1078/21. Nesse sentido, o presidente da aludida comissão, solicita à Mesa 

Executiva que sejam tomadas providências com relação à indicação de um novo 

membro, ocasião em que interrompeu a presente sessão para que as lideranças 

pudessem proceder a indicação. Reabertos os trabalhos, através de consenso dos líderes 

partidários, foi anunciada a indicação do Vereador Geraldo Stocco - PSB, ficando o 

mesmo compondo a referida CPI por unanimidade, ocasião em que o Senhor Presidente 

solicitou à Bancada do PSB para formalizar de forma oficial com assinatura das demais 

lideranças partidárias desta Casa de Leis. Manifestou-se em Questão de Ordem o 

Vereador Izaias Salustiano, em vista dos fatos ocorridos no dia quinze do mês em curso, 

envolvendo este parlamentar, onde pela gravidade das denúncias e acusações 

imputadas, tomou iniciativa de solicitar à Mesa Executiva que determine abertura de 

Procedimento Investigatório a respeito dos fatos para que possa ter possibilidade de 

produzir sua defesa e esclarecimentos e ao final poder esta Casa dar resposta à 

comunidade pontagrossense, do Paraná e do Brasil. Dessa forma, propôs a indicação de 

membro da Mesa Executiva para que pudesse solicitar a abertura de procedimento 

próprio com vista análise dos fatos narrados. Em resposta o Senhor Presidente informou 
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haver tomado conhecimento dos fatos alegados através da imprensa e em reunião com 

os demais membros da Mesa Executiva, já deixando claro que independentemente da 

questão do envolvido ser ou não vereador, registrou que é contra qualquer forma de 

agressão tanto física quanto psicológica à mulher ou entre as pessoas. Informou que 

através da referida reunião, iria realizar abertura para poder esclarecer os fatos, 

comunicando que o Vereador Filipe Chociai de imediato se manifestou, cedendo a 

palavra ao mesmo o qual deu ciência que estará fazendo tal manifestação, em nome da 

Mesa Executiva e dos demais vereadores, para produzir a defesa em conjunto com tal 

situação. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA - Discorreu a respeito da violência contra a mulher, iniciando 

citando Efésios Capítulo 5:22 "Assim deves os maridos amar as suas próprias mulheres 

como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque ninguém 

nunca odiou a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor 

a Igreja". Lembrou também da frase da Vereadora Joce Canto, quando se manifestou 

desta Tribuna "Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher". Citou ainda jargão 

conhecido no Brasil "Mexeu com uma, mexeu com todas". Fez menção a levantamento 

feito pela Polícia Militar do dia primeiro a dezenove do mês em curso em nossa cidade, 

com 146 chamadas de violência doméstica contra a mulher, onde gostaria muito de que 

essa situação fosse mudada dentro da sociedade. Relatou ainda diversas formas de 

violência contra a mulher, física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, como exemplos. 

Apresentou declaração de duas filhas que por causa da briga entre seus pais, colocaram 

publicamente suas dores, deixando-a emocionada como mulher. Como pastora, 

ofereceu ajuda, dizendo que o desejo é reconstruir a família, clamando acima de tudo 

pelos filhos que sofrem por toda a sua vida. Em aparte, o Vereador Leandro Bianco a 

parabenizou pelas palavras manifestando-se totalmente contra à violência à mulher, 

relatando vários casos ocorridos neste fim de semana noticiados em nossa cidade de 

violência doméstica, onde não devem ficar calados, somando-se nesta luta. VEREADOR 

JULIO KÜLLER: Em seu nome do MDB registrou seu repúdio a qualquer tipo de agressão, 

inclusive verbais que tem percebido nesta Casa, principalmente contra a mulher, não 

existindo justificativa para tal ato, desejando que as coisas se esclareçam. Falou sobre 

saúde, lembrando do recorde de vacinas aplicadas no final de semana, sendo motivo de 

alegria e orgulho, porém criticou dizendo que não se pode somente tomar conta pela 

vacinação, onde foi procurado por duas vezes com relação à UPA SANTANA no final de 
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semana, relatando que seu irmão que entrou à mesma as onze horas da manhã com 

dores abdominais, tendo realizados os devidos exames e sete horas depois recebeu 

resultado para ser encaminhado para Casa, a fim de esperar por cirurgia de vesícula sem 

urgência, sendo esse o procedimento, no entanto disse que não dá para se calar o fato 

de uma pessoa ficar esperando esse tempo sentada em um banco de alumínio, havendo 

necessidade de que algo seja feito nesse sentido, quando em conversa com o Secretário 

de Saúde, esse manifestou que está encaminhando providências, ressaltando ainda que 

não tem carros para buscar os exames e tampouco ambulância para encaminhamento 

dos pacientes. "É possível dar um mínimo de conforto para essas pessoas - é possível que 

se tenha então poltronas para que essas pessoas fiquem melhor acomodadas". Irá entrar 

em contato com os deputados para que possam encaminhar emendas nesse sentido. 

Outro assunto, para comentar sobre os campos de futebol society que estão 

abandonados em sua maioria não contendo iluminação pública, sobrando 

responsabilidade aos presidentes de associação de moradores, que não tem condições 

de manter, cobrando sensibilidade do Poder Executivo nesse sentido. Em aparte, o 

Vereador Dr. Erick contribuiu lembrando ainda dos campos de saibro que igualmente 

estão abandonados. Retomando, Julio Küller somou colocando ainda a situação dos 

ginásios de esportes que estão abandonados. Finalizou citando versículo I Coríntios 10:31 

"Portanto quer tomais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazeis tudo para a 

gloria do Senhor nosso Deus". VEREADORA JOCE CANTO: Relatou os recursos anunciados 

pelo Deputado Federal Aliel Machado à cidade, na última sexta-feira, cinco milhões em 

emendas somente no ano de 2.021, onde pode indicar ao mesmo duzentos mil reais para 

a Comunidade Terapêutica Padre Wilton, que trata pessoas com dependência química, 

agradecendo ao parlamentar por ter aceito a sua indicação, estando agora na parte da 

documentação. Cedeu aparte ao Vereador Julio Küller, estendendo os agradecimentos 

ao Deputado Federal Aliel Machado, fazendo menção aos cinco milhões de reais que 

foram recebidos com entusiasmo pela Prefeita Elizabeth Schmidt, relatando que 

também foi agraciado com duas emendas de cem mil reais ao Recanto Maria Dolores e 

setenta e cinco mil reais para ADFPG que também irá realizar suporte à essas entidades 

que tratam pessoas com deficiência. Seguindo, Joce Canto convidou a todos e todas para 

participar de audiência pública virtual que será realizada na quinta feira próxima, dia 

vinte e dois do mês em curso, a partir das dezenove horas, sobre o Machismo Cultural 

que a Comissão dos Direitos Humanos, de Cidadania e Segurança em parceria com o 
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Projeto de Extensão PAPOPRIN, também com NUMAP - Núcleo Maria da Penha, 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Como mulher, comentou sobre assunto que 

acabou envolvendo parlamentar desta Casa, familiares e outras pessoas, levantando a 

bandeira da mulher, dizendo que tal caso deve ser investigado e se comprovado, receber 

punição exemplar, sempre propiciando o direito do contraditório. Reafirmou seu 

compromisso sempre em defesa de todas as mulheres pontagrossenses acima de tudo. 

Com isso lembrou haver protocolado no começo do ano projeto de lei que dispõe sobre 

a criação da Procuradoria da Mulher, o qual acabou recebendo parecer contrário da CLJR, 

por entender que deveria o mesmo vir da Mesa Executiva, esclarecendo que a 

procuradoria é órgão de defesa dentro do Poder Legislativo, e que hoje com felicidade 

conversou com o Presidente desta Casa e como resposta à sociedade disse que não fica 

este Parlamento no dizer, onde anunciou essa procuradoria como ação efetiva, em que 

a Mesa Executiva irá preparar o projeto e estará junto com as demais vereadoras 

trabalhando para defender a mulher em todos os sentidos. Citou a lei do parto adequado 

que possibilita as mulheres escolher a forma de parto, entendendo ser necessária essa 

implementação para corrigir ao longo da história. O Senhor Presidente lembrou que 

existia o referido projeto protocolado, o qual recebeu parecer contrário por questões de 

iniciativa, considerando ser boa a proposição, ocasião em que aguardou o retorno da sua 

autora que estava de licença e agora pode dar continuidade ao mesmo através da Mesa 

Executiva, para que possa ser aplicado aqui na Câmara Municipal. VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO: Disse a todos e população que é veementemente contra qualquer forma 

ou tipo de violência, em especial à mulher. Cumprimentou as forças de segurança da 

cidade, Guarda Municipal, Serventuários da Polícia Civil, Dr. Fernando Jasinski - 

Delegado-Presidente do Inquérito que até hoje ouviu além dos envolvidos, mais três 

testemunhas e na quarta-feira mais duas testemunhas em inquérito que foi instaurado 

para apurar os fatos envolvendo seu nome, ressaltando a Lei nº 11340/2006 como 

grande avanço na legislação brasileira, lembrando que já houveram no país inúmeros 

acometimentos de agressões de todo o tipo contra as mulheres, onde nunca na sua vida 

ergueu sua mão para agredir qualquer pessoa que fosse. Por isso tomou iniciativa para 

solicitar a abertura de procedimento investigatório nesta Casa, a fim de poder ter 

condições de esclarecer os fatos. "Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu tenho, casei 

com dezoito anos, meu primeiro casamento, tenho dois filhos, três netos. Infelizmente 

me separei. Com essa minha ex-esposa Mirelli eu tenho três filhos, duas filhas e um filho, 
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uma mulher maravilhosa que me acompanhou durante muitos anos na minha vida e 

tenho mais uma outra filha, eu tenho quatro filhas mulheres e dois filhos homens, eu 

amo todos os meus filhos. Tudo o que eu faço, tudo que eu construí na vida até hoje, foi 

sempre para poder dar o melhor para eles, fazer o bem para eles". Disse a todos que com 

a apuração dos fatos, a verdade virá à tona. "Todos vão saber que eu não agredi a minha 

ex-esposa, eu já estava separado de fato, já estamos separados de direito, judicialmente 

homologado pelo juíz desde fevereiro, bastando apenas agora a questão de bens, de 

partilha de bens que envolvem uma série de coisas". Comentou dizendo que recebe com 

naturalidade os comentários de suas filhas divulgados nas redes sociais, destacando que 

os filhos sempre defendem a mãe, onde irá resgatá-las para perto de si a fim de dar 

continuidade à sua vida. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para anunciar que na Quinta-

feira a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança desta Casa, em parceria 

com o Projeto de Extensão PAPOPRIN da UEPG, parentalidade positiva na primeira 

infância, o Projeto de Extensão NUMAP/UEPG, Núcleo Maria da Penha; Projeto 

Violência, Gênero e Sistemas de Justiça; CACS/UEPG, Centro Acadêmico Carvalho Santos 

e CMDE, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, organizarão audiência pública 

sobre o machismo estrutural, cuja qual, decorrente de uma situação deplorável que 

ocorreu nesta Casa, enquanto machismo institucional, ou violência política contra 

mulheres que ocorre quando a forma de fazer política duma mulher é desvalorizada, 

rebaixada pelo simples fato de se tratar de uma mulher fazendo política, afinal, quando 

não agradam aos padrões patriarcais - a primeira reação dum homem, até mesmo 

inconscientemente em alguns casos é classificar a mulher como louca, descontrolada, 

sem falar na tentativa de intimidação que sofreram pelo simples fato de terem se 

manifestado contrários à esse tipo de comportamento machista no espaço da Câmara 

Municipal. À toda essa situação as levaram juntamente com a Vereadora Joce Canto a 

organizar uma audiência pública sobre machismo. Lembrou que nesse final de semana 

todos tiveram acesso a notícia que o Vereador Izaias Salustiano foi preso por ter agredido 

a mãe de suas filhas e ao pagar fiança, foi liberado, porém o depoimento das mesmas 

em questão nas redes sociais é o que mais mexeu porque demonstra o que é uma família 

patriarcal, onde não se permite debate contra o machismo. Não está falando apenas 

agressões físicas, mas psicológicas que são muito mais profundas. Lembrou que o 

vereador em nota não nega que tenha agredido a vítima, mas justifica e reage da mesma 

forma que a maioria esmagadora dos homens reagem diante de um caso de machismo 
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denunciado. Disse que o Vereador Izaias, assim como um conjunto de vereadores desta 

Câmara precisam entender que assim como o caso do Ex-Vereador Valtão, preso, 

acusado de corrupção, com mandato renunciado, o caso do Vereador Felipe Passos, 

investigado no Ministério Público por rachadinha e assédio sexual a um assessor servidor 

desta Casa, que teve pedido de abertura de CPP vergonhosamente negada aqui e um 

"descabido protecionismo, corporativismo que não poderia ser tolerado nesta Casa de 

Leis" e agora um caso de violência doméstica envolvendo o Vereador Izaias Salustiano, 

isso descredencia a Câmara Municipal de Ponta Grossa, para seguir atuando em favor da 

comunidade pontagrossense. Nesse sentido, disse que o mandato coletivo faz coro a 

proposta encaminhada pela Vereadora Joce Canto na defesa de uma Procuradoria 

Especial da Mulher, já anunciada pela mesma, visando combate de todas as formas de 

violência e discriminação contra as mulheres em Ponta Grossa. Por fim, solicitou ao 

Vereador Izaias que se licencie das atividades parlamentares até a apuração dos fatos 

pelas autoridades policiais e da investigação que será instaurada pelo Vereador Filipe 

Chociai nesta Casa, garantindo seu amplo direito de defesa. Enfim, que em todas as 

instâncias, espera que seja feita justiça. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para dar resposta 

do seu mandato, como soube o fato envolvendo parlamentar desta Casa, verificou tudo 

que está acontecendo, sabendo do grande apelo popular e que tais atitudes relatadas 

pela imprensa são repudiáveis. Disse que seu mandato repudia toda e qualquer forma 

de agressão contra a mulher e se colocou à disposição para tomar todas as medidas 

necessárias, entendendo importante a manifestação do Vereador Izaias Salustiano 

quanto a abertura de comissão processante. Colocou ainda seu nome à disposição, para 

investigar, acompanhar o inquérito a que Polícia Civil está fazendo e trazer as 

testemunhas nesta Casa. Destacou que não seria diferente a posição de seu mandato, 

assim como já pediu a abertura de comissão processante devido a fatos que o Ministério 

Público levantou contra o Vereador Felipe Passos, seu posicionamento à essa CPP não 

será diferente. O Senhor Presidente comunicou a todos os vereadores que foi instalada 

pelo Departamento de Informática novo computador no Plenário para os vereadores 

acessar no momento das falas, não tendo custo, por ser aparelho reaproveitado devido 

a diminuição de cadeiras. Expirado o horário da Comunicação Parlamentar, foi anunciada 

a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 82/21 (Vereadores 

Daniel Milla Fraccaro, Divo e Paulo Balansin), denomina de LUIZ CARLOS SEBASTIÃO o 

Viaduto de Acesso localizado na Avenida Souza Naves (BR 376 - Km 173), no Jardim 
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Sabará, Bairro Chapada, nesta cidade: APROVADO. 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 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 DE LEI Nº 128/21 (Vereador Ede Pimentel), APROVADO. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 71/21 (Vereador Felipe Passos), declara a utilidade 

pública municipal da Organização Não Governamental VOUGAN (PEQUENO 

GUERREIRO), com sede nesta cidade: RETIRADO PARA VISTAS, por dois dias, a pedido da 

Vereadora Josi do Coletivo. Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno, convocando os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

para reunião na próxima quarta-feira, logo após o término da sessão, ocasião em que o 

Vereador Leandro Bianco lembrou haver encaminhado a todos os demais pares, quanto 

a realização de CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, logo após a aludida sessão, onde a 

realizará após a reunião da CLJR. PROJETO DE LEI Nº 83/21 (Vereadores Daniel Milla 

Fraccaro, Divo e Paulo Balansin), denomina de JOÃO MARIA NASCIMENTO o Viaduto de 

Acesso da Bocaina, situado na BR 376, Km 08, situado no Bairro Piriquitos, nesta cidade: 

APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 97/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 

10.410, de 05/11/2010: 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 124/21 (Poder Executivo), altera a Lei 

nº 9.796, de 08/12/2008, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, 
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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. PROJTEO DE LEI Nº 141/21 (Poder 

Executivo), altera a Lei nº 7.018/2022: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, a pedido do 

Vereador Julio Küller. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 292, 293, 

296/21, do Vereador Filipe Chociai; 295/21, dos Vereadores Geraldo Stocco e Josi do 

Coletivo; 297/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 298/21, do Vereador Dr. Erick; 

299/21, dos Vereadores Ede Pimentel e Felipe Passos; 300/21, do Vereador Ede 

Pimentel. A Moção de Aplauso nº 294/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico foi 

aprovada através de processo simbólico, pelo fato de não constar da relação, na Ordem 

do Dia. Nesse turno, ainda foram APROVADAS: Indicações nºs 875, 876, 877, 887, 888, 

889, 890, 900/21, do Vereador Julio Küller; 878, 924, 925, 926/21, do Vereador Divo; 879, 

923/21, do Vereador Dr. Zeca; 880, 881, 883, 909/21, do Vereadro Izaias Salustiano; 

882/21, da Vereadora Josi do Coletivo;  884, 886, 914/21, da Vereadora Missionária 

Adriana; 885/21, do Vereador Leandro Bianco; 891, 893, 899, 907/21, do Vereador 

Jairton da Farmácia; 892, 897/21, do Vereador Ede Pimentel; 894, 898, 903, 904/21, do 

Vereador Celso Cieslak; 895, 896, 928/21, do Vereador Paulo Balansin; 901, 902, 908, 

910, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922/21, do Vereador Dr. Erick; 

905/21, da Vereadora Joce Canto; 906/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 927, 929 930, 

931/21, do Vereador Geraldo Stocco. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Vereador 

Izaias Salustiano, em questão de ordem convocou os membros da CPI instituída através 

do Requerimento nº 137/21, para reunião nesta terça-feira, dia vinte de julho, a partir 

das treze e trinta horas, para tomada de decisões deliberativas e oitivas, dando boas 

vindas ao Vereador Geraldo Stocco, como novo membro. Manifestaram-se no PEQUENO 

EXPEDIENTE: VEREADOR EDE PIMENTEL: parabenizou à Prefeitura Municipal pela 

organização feita durante a vacinação contra a COVID-19, estendendo a todos os 

envolvidos. Utilizando ainda da palavra, o Vereador Geraldo Stocco frisou mais uma vez 

e parabenizou, agradecendo como cidadão e parlamentar o Deputado Federal Aliel 

Machado, destacando-o como parlamentar que mais traz recursos à cidade, podendo 

entregar várias emendas, totalizando cinco milhões de reais somente este ano para a 

cidade de Ponta Grossa para aplicar em diversos setores. Também parabenizou a 

Administração Municipal, na pessoa da Senhora Prefeita Municipal, por ter recebido de 

forma cordial aquele deputado, mesmo com pensamentos diferentes, ideologicamente 
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falando. VEREADOR DR. ÉRICK: para registrar seus parabéns, felicitações e 

agradecimentos ao Deputado Estadual Goura, por sua ação ao haver denunciado crime 

terrível contra o meio ambiente e história da humanidade, com a devastação que 

ocorreu em Almirante Tamandaré/PR, onde foram exterminadas cem espécies de 

araucárias adultas, com quase dois metros de diâmetro, para construção de um 

condomínio, ficando perplexo com a omissão do Senhor Governador do Estado, bem 

como  da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e da Secretaria de Turismo e 

Desenvolvimento Sustentável à esse crime, perguntando onde estão o IAP, o Secretário 

de Desenvolvimento Sustentável. Citou que as madeireiras que estão devastando a 

região de Itaiacoca, com plantação de pínus em quase cem por cento, cobrando a 

presença do Governo do Estado para essa questão, repudiando a atitude e 

parabenizando o Deputado Goura que teve coragem em denunciar esse crime terrível, 

do qual se verifica o reflexo no dia a dia, com a seca histórica no Paraná e cheia histórica 

na Europa. Registrou que o Município de Ponta Grossa não tem política pública de 

preservação das araucárias, entendendo que talvez a prefeitura deva se espelhar em 

Curitiba em que o Prefeito Grecca planta árvores na cidade inteira. Citou seu projeto de 

lei nº 25/21, que proíbe a plantação de espécies exóticas nas obras públicas do Município 

e preconiza o plantio de espécies nativas, como grande conquista desta Casa, 

parabenizando os vereadores pela sua aprovação, que traz um pouco mais de esperança 

na preservação da mata nativa. Cedeu a palavra ao Vereador Felipe Passos, o qual 

ressaltou que seu mandato também faz questão de defender principalmente a 

preservação das araucárias e outras árvores nativas da região, lembrando que no 

mandato passado conseguiu fazer distribuição junto ao governo estadual com quase 

vinte mil mudas de árvores, estando à disposição junto ao orador e do partido para essas 

questões ambientais. Enalteceu, junto ao Vereador Ede Pimentel, Moção em conjunto, 

sob nº 299/21, em vista de fortalecer e aprimorar o atendimento e transporte gratuito 

de pacientes de nossa cidade, com consultas e tratamento contra o câncer agendadas 

em hospitais e clínicas de Curitiba. VEREADOR PAULO BALANSIN, cedendo a palavra ao 

Vereador Daniel Milla Fraccaro, o qual passou a presidência ao Vereador Filipe Chociai: 

nesta oportunidade, comentou sobre as vacinações que ocorrem no Município contra a 

COVID-19, dizendo que no domingo teve oportunidade de tomar a mesma, com 

sensação única, e quando fala isso para a população, destacando as categorias que 

tomaram, respeitando seu tempo e momento correto, dentro das regras estabelecidas 
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pelo Plano Nacional de Imunização. Agradeceu à administração municipal e profissionais 

da saúde pela organização com que a mesma ocorre, onde em todos os momentos que 

levou os seus para receber a vacina, foram de forma ordeira e organizada. Lembrou 

problema com relação ao aplicativo onde algumas pessoas estão enfrentando demora 

quanto ao cadastramento, acreditando que se dá em função da procura ser grande, 

crendo que será resolvido, não podendo deixar que isso afete o trabalho realizado pelos 

profissionais da saúde que desempenham seu papel com satisfação e profissionalismo. 

Relatou mais de onze mil doses aplicadas nesse domingo, parabenizando a todos. Não 

havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando a próxima para o dia vinte e um do mês em curso, cuja Ordem do Dia estará 

à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, 

supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor 

Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em dezenove de julho de 

dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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