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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 21/07/2021 

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) 

AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

 

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV) 

AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

 

GERALDO STOCCO (PSB) 

AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

 

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC) 

AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

 

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 
 

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Comenta estar completando 57 anos de vida, e agradece aos 

parabéns, comenta que esteve no UPA Santa Paula e Mercado Municipal e pode ver a felicidade das pessoas 

que viram que está caindo os casos de covid-19, reforça a importância e a eficácia da vacinação, diz ter caído 

o movimento das redes de  saúde e também acompanhou a Usina de Oxigênio que a partir de quinta-feira estará 

funcionado e é uma grande conquista para Ponta Grossa e que a Usina Gera economia para a cidade, fica feliz 

com isso, deixa pedido aos vereadores sobre projeto de lei a respeito dos casos de crianças com engasgamento 

ou afogado c om leite materno e que o projeto possibilita que os hospitais privados orientem as mães de primeira 

viagem sobre primeiros socorros, e que no desespero perde o controle e se não houver uma rápida orientação 

a criança pode vir a obvio, fez também moção de sugestão para que haja essa orientação nos hospitais 

municipais, falando de doença fala que muitas estão sendo esquecidas e que outras operações estão sendo 

liberadas  que é um alivio para Ponta Grossa, que há muita reclamação sobre a espera para outras operações, e 

apenas quem passa dor vê a dificuldade. 
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VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Fala a respeito do aplicativo Vacina PG que muitas pessoas não tem 

conseguido se cadastrar pelo aplicativo, comenta sobre dados de pessoas que baixaram o aplicativo e 

conseguiram ou não se cadastrar, diz ter recebido mensagem interessante nos canais, a mensagem comenta 

sobre a exclusão digital que isso pode provocar, reforça que a maioria continua sem acesso ao aplicativo e 

questiona o que a prefeitura fará e a possibilidade do secretário de saúde vir a casa prestar esclarecimentos pois 

quando foi feito denúncias sobre a xepa da vacina foi pedido para que o secretario fosse até a casa e agora 

reforça o pedido a fim de conseguir esclarecimentos e que esta protocolando um requerimento questionando o 

custo do aplicativo e as suas justificativas, já que pelo site estava funcionando perfeitamente, que deseja 

respostas que conseguira com o secretário de saúde onde poderia eliminar inúmeras dúvidas a respeito da saúde,  

reforça a necessidade do secretário e a respeito das denúncias da xepa da vacina, e concede parte ao Vereador 

Júlio Kuller (MDB), comenta haver preocupação com a xepa e que junto ao vereador Ede Pimentel (PSB) 

protocolou projeto de lei a esse respeito, pois há indícios fortes que pessoas sem direito ou idade estão tomando 

os restos das vacinas e que realmente necessita de respostasse que a Câmara não pode ficar calado mediante a 

isso relatado e a questão da segurança o problema está em uma pessoa esperar 8 horas pelo atendimento e está 

investigando o contrato c om a Higia que é a mantenedora do contrato que apenas transportou o trabalho feito 

no Pronto Socorro para a UPA e de péssima qualidade, é concedida parte ao vereador Felipe Passos (PSDB), 

comenta que fará moção de apelo a respeito dos motoristas de ambulância no que diz respeito as diárias 

recebidas pois o pedido para aumento das diárias para os motoristas e da câmara. Com a palavra novamente a 

vereadora Joce Canto (PSC), comenta que amanhã será o dia de combate contra o feminicídio e que o 

feminicídio é um problema de todos e por isso pede a todos que continuem denunciando no número 180 pois 

o silencio destrói e mata. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Inicia falando a respeito das diárias do SAMU e que as diárias 

da Câmara Municipal são quase e o quadruplo, e está lutando com isso e que esse é um reflexo da  injustiça e 

que ainda tem vereador que defende mais dinheiro para viajar e se coloca à disposição para assinar essa moção, 

falando a respeito do aplicativo de vacinação, comenta que a prefeitura faca parcerias com as  universidades 

da cidade e que utiliza a mão de obra dos universitários, mas na hora certa e que não é culpa das pessoas 

envolvidas mas o momento em que se pede esse aplicativo e o momento errado e q eu todos já estavam 

acostumados com o site e que com o aplicativo seria obvio que daria problemas, porem o maior problema é ter 

de ir nas unidades de saúde para regularizar o número sobre o cadastro nacional e que é perigoso a população 

ir ao posto se pondo em risco, e que surge filas em todos os postos de saúde, que se fosse através do CPF ou 

continuasse pelo site, reforça não estar criticando o aplicativo mas a necessidade de se ir até o posto, que isso 

gera transtorno para as pessoas, concede parte a vereadora Josi do Coletivo(PSOL), comenta sobre as pessoas 

que trabalham horários fixos e que vão acabar não s e vacinando e reforça a urgência de se resolver essa 

situação. Com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco(PSB) comenta que todos irão a unidade de 

saúde, que todos querem se vacinar, mas que não precisava, que até então não precisou, diz que atrapalhou 

muitas pessoas e que muitos na faixa etária trabalham e precisarão se deslocar, comenta que entrou na CPI do 

Estar Digital, comenta que  pediam que a prefeitura fizesse parceria com as universidades para criar um 

aplicativo junto com as universidades e que quando a prefeitura que ela faz as parcerias certas ao invés de 

querer gerar lucro e agradar os amigos daí acontece o que aconteceu e que o aplicativo da vacina mostra quando 

a prefeitura quer trabalhar e que o Estar Digital está sendo verificado. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Diz ser contra qualquer tipo de violência, e que quis dizer que deve 

se buscar aonde está o problema que causa tanta demora, que não há justificativa quem joga uma pedra mas 

também não há justifica para que alguém que pague imposto a vida inteira tenha que esperar tanto para um 

atendimento e que a situação deve ser melhorada, diz que teve visita de Deputado Federal Sergio Souza e que 

foram convidados para ser candidato para Deputado Federal pelo partido e aceitou o convite e que será 

trabalhador para a cidade possuir mais um representante, parabeniza a prefeita e que torce pelo bom 

desempenho, e também ao secretário de agricultura, e que está desenvolvendo um grande trabalho, critica os 

oito anos anteriores que abandonou os distritos, diz ter  recebido as pessoas da entidade católica questionando 

sobre seu retorno para a Assistência Social e promete continuar trabalhando para que o interior que também 
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paga impostos seja lembrado. Concede parte ao vereador Daniel Milla (PSD), comenta estar escutando a 

questão da saúde e que dentro da casa deve se elogiar o que está correto e o que não está sendo desenvolvido 

deve ser feito cobrado então parabeniza o bom trabalho administrativamente, que o novo secretário está meio 

“cru”, e está fazendo algumas realocações o que atrasa o atendimento e nos exames médicos, comenta sobre a 

dificuldade do tempo para exames médicos e que nessa questão a saúde focou no covid-19 porem a outros 

problemas que também merecem a devida atenção, pede ao secretário que assumiu a pasta para que tenha 

atenção e carinho para as demais especialidades, com a palavra novamente o vereador Júlio Kuller (MDB), 

comenta que desejaria receber também a listagem das xepas, que fez projeto junto ao vereador Ede Pimentel 

(PSB), que irá transitar na casa e que necessita dessa lista para saber se não há fura filas na cidade, concede 

parte ao vereador Celso Cieslak(PRTB), que comenta que o horário de espera para atendimento sempre foi 

grande também em outros mandatos, com a palavra novamente o vereador Júlio Kuller (MDB), comenta sobre 

seus projetos de lei com pareceres contrários, e que não viria a tribuna se  não tivesse pedido a excelências o 

motivo do parecer contrário, comenta que a eleição da mesa acabou ninguém é adversário e que quer os projetos 

bem avaliados que a desculpa era que o IBAN deu o parecer contrário mas em um projeto o IBAN deu parecer 

favorável e a comissão de Legislação e Justiça deu contrário diz não gostar de discutir parecer contrário mas 

está se sentindo prejudicado reforça a necessidade de chamar o vereador quando der um parecer contrário. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANO): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Diz haver indignação com PLs que intitula pacotes de 

maldades ao qual constatou questões como discriminação para com a população LGBTQIA+, desrespeito a 

competência e ética dos educadores no geral, pratica de censura o que desrespeita a Constituição Federal, o ato 

abusivo de legislar em causa própria, como PL 122/21 relativo a eventos culturais que proíbem a utilização da 

verba pública de Ponta Grossa que visam a sexualização de crianças e adolescentes, comenta serem todos 

contra a sexualização mas que a PL visa a censura de atividades artísticas e culturais, freia liberdade dos 

professores que estariam proibidos de trabalhar em sala de aula temas como sexualidade impedindo o acesso 

de estudantes a esses conteúdos científicos, além de inconstitucional essa PL irá impedir alunos de denunciar 

abusos sexuais já que as denúncias costumam surgir após essas aulas sobre sexualidade, sobre a PL 117/21 

acerca da  linguagem neutra na escola, reforça que o ensino da aula de acordo com o currículo pé formal mas 

não deve se censurar as variantes infirmais na escola e esta deve respeitar todas as variedades tendo a variante 

padrão como prioritária, que ninguém ira impor como norma o que não existe e essa linguagem não deve ser 

encarada como imposição mas como possibilidade informal, comenta que a língua brasileira tem uma tendencia 

machista, cita exemplos para explicar isso, e nas redes sociais a movimento para tornar a língua menos machista 

e mais aberta ao leque de gêneros e a linguagem neutra é muito interessante, forma inteligente na informalidade, 

que parte dos alunos e se trata de uma inclusão para as comunidades se incluírem na língua, defende que se 

não convencionar está bem mas daqui a alguns anos pode virar regra assim como a evolução da palavra “você”, 

reforça que a língua não pode ser modificada do dia para a noite e que os educadores  não tem controle sobre 

a linguagem informal dos educadores, e que esse tipo de lei é excludente e inútil pois não possui sentido nem 

aplicabilidade, que a única  intenção é discriminar algo relativo aos LGBTs que não estão preocupados com o 

ensino mas com a insistência dos que se dizem cristãos em  demonizar uma comunidade, e que nenhuma criança 

terá dúvidas sobre sua sexualidade por ter ouvido alguém utilizar linguagem neutra, além de tudo tal PL é 

inconstitucional, e a PL 116/21 proposto por um pastor, que é vergonhoso pedir isenção de taxas em tempos 

religiosos se já há isenção de impostos, questiona quem pagará por esse benefício, e põe como exemplo isenção 

de taxas de transporte público de desempregados para procurar emprego, entre outros, que considera mais 

decente, comenta  ter ficado envergonhado ao se deparar com projetos de leis “eleitoreiros, provocadores e 

oportunistas”, questiona a razão de tudo isso num município que possui tantas outras necessidades, e que  estão 

discutindo coisas que não existem que o único que existe são as taxas que todos pagam e as igrejas querem se 

isentar, critica a comissão que permitiu a passagem do projeto e parabeniza os movimentos sociais do munícipio 

que visa barrar esses projetos de lei inconstitucionais. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 21/07/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
  

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 à localidade da Bocaina, situado na BR 376, 

km 08, Bairro Piriquitos, nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 97/2021: 

Altera a Lei n º 10.410, de 05/11/2010. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 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. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 59/2021: 
Promove alterações na Lei nº 9.019, de 17/08/2007, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável 
                         CSAS    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 121/2021: 
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Denomina de SUELI TEREZA MARTINS DA SILVA a Rua nº11, do Residencial Jardim Royal, situado no 

Bairro Neves, nesta cidade. 
  

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

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 123/2021: 

Altera a Lei nº 12.066, de 19/12/2014. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA 
Projeto de Lei Ordinária nº 146/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor SÉRGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR. 
  

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 301/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL e GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 
À 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. 
  

Nº 302/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
MOÇÃO DE APLAUSO 

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 

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. 
  

Nº 303/2021 do Vereador JULIO KULLER 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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Ao delegado chefe da 13ª Subdivisão Policial Dr. NAGIB NASSIF PALMA, devido aos serviços prestados no 

Estado do Paraná. 
  

Nº 304/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APELO 
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. 
  

Nº 305/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A enfermeira RUBIA KARINE MARCHINSKI, representante do Gigantes da Enfermagem em Ponta Grossa. 
  

Nº 306/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 
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. 
  

Nº 307/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À 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”. 
  

Nº 308/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APELO 
Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que seja providenciado um Centro 

de Treinamento Municipal para os atletas de natação. 
  

Nº 309/2021 do Vereador DR. ZECA 

MOÇÃO DE APELO 
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. 
  

Nº 310/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 
MOÇÃO DE APELO 

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 finais de semana com as 

doses de vacinas que ainda estão disponíveis contra a H1N1. 
  

Nº 311/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 

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 
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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. 
  

Nº 312/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 

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. 
  

Nº 313/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 
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. 
  

Nº 314/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 
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. 
  

Nº 315/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A advogada Dra. GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK, devido a direção de Relações Institucionais da 

ACIPG. 
  

Nº 316/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 
MOÇÃO DE APELO 
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. 
  

Nº 317/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à estudante BRUNA TAINA PO TAHH PALIANO, primeira representante dos povos originárias 

formada no Curso de Medicina pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.  
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Total de Moções Aprovadas – 17 

Vereadores Ede Pimentel (PSB) e Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 3 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 
  

INDICAÇÕES 
  

Nº 932/2021 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 Frei Leandro do 

Sacramento, Ronda. 
  

Nº 933/2021 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 e compactação da Rua Sebastião Ivo Borges, Colônia Dona Luiza. 
  

Nº 934/2021 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 e compactação da Rua Rosa Furiatti, Colônia Dona Luiza. 
  

Nº 935/2021 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 e compactação da Rua Silvia Machado de Souza, Estrela. 
  

Nº 936/2021 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando Cascalhamento na Rua Rua Alfredo 

Kepp, 332 - Jardim Carvalho na cidade de Ponta Grossa - PR 
  

Nº 937/2021 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 Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o corte, retirada do mato e limpeza 
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das calçadas da Rua Professor Cardoso Fontes, ao lado do número 990 (Sindicato das empresas de transporte 

de cargas de Ponta Grossa) - Ronda. 
  

Nº 938/2021 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 Rua Otávio Palhano, Jardim Monte 

Carlo. 
  

Nº 939/2021 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 alteração para sentido único de direção da 

Rua Dom Pedro I, Oficinas. 
  

Nº 940/2021 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 e compactação da Rua Avelino Pereira Campos, lote 643, Sabará. 
  
  

Nº 941/2021 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 e compactação da Rua Paranacity, no Jardim Progresso/Uvaranas. 
  

Nº 942/2021 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 patrolamento e 

cascalhamento da Rua Manoel Sansana, Vila Centenária - Bairro Cara-Cara. 
  

Nº 943/2021 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 limpeza do terreno na Rua Gavião em frente 

ao nº 14, sendo as transversais as Ruas Manon e Azulão, no Bairro Colônia Dona Luiza, uma vez que os 

moradores da citada via pedem atenção pois as pessoas ateiam fogo constantemente naquele local o que 

incomoda os demais moradores da região, além do perigo trazido aos moradores. 
  

Nº 944/21 do Vereador PAULO BALANSIN 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora determine aos órgãos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a operação bairros no Bairro Colônia Dona Luiza, na Rua Sebastião Ivo Borges e nas 

paralelas à Avenida Assembleia de Deus. 
  

Nº 945/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza e a manutenção nas 

galerias fluvias e "boca de lobos na Rua Canaã entre a Avenida Jerusálem e a Rua Simon Perez no Bairro Santa 

Mônica. 
  

Nº 946/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a manutenção na rua Antonil, 

nas proximidades do número 197, Vila São Francisco, nesta cidade. 
  

Nº 947/2021 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 o recapeamento asfáltico na Avenina 

Jerusalém no Bairro Santa Mônica. 
  

Nº 948/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a manutenção na rua Euzébio 

de Queiroz, nas proximidades da ABB (Associação Banco do Brasil) e Odonto Excelência, Vila São Francisco, 

nesta cidade. 
  

Nº 949/2021 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 a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

instalação de uma sala de vacinação na Unidade de Saúde Santo Domingo Zampier, situado na Rua Ateneu 

Martins Fontoura, 25- Costa Rica. 
  

Nº 950/2021 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 manutenção dos pisos táteis nas 

vias centrais de Ponta Grossa 

 

Total de Indicações Aprovadas - 19 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 8 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 3 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANO) - 3 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 20 de julho de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Diz ser a inscrição em nome do bloco cristão, diz 

que deixaria para discutir sobre o pacote da maldade quando os projetos viessem para o plenário, mas ira falar 

de um especifico a respeito da extensão de taxas de serviços urbanos, prevê que essa isenção é para templos de 

qualquer culto, que o dizimo não é cobrado, comenta que a lei já existia no município e que em 2018 foi refogado 

pelo ex-prefeito, questiona quais os malefícios que traria ao município, diz trazer inúmeros benefícios pois 

poderá mudar de vida a população criminosa e curas espirituais, reforça que o município só vai ganhar, que 

deseja de volta direito já adquirido que foi retirado pois o ex-prefeito revogou, diz que lutara em prol dessa lei e 

no momento certo estará falando mais a respeito desse projeto, diz que a vereadora não deve faltar com a verdade 

com seus eleitores, que em entrevista a mesma disse que o salário dos vereadores e Co vereadores do mandato 

coletivo seriam divididos em valores iguais mas que recebeu denúncia que isso não tem acontecido.  

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Diz estar sendo marcada nas redes 

sociais sobre o caso da agressão envolvendo um dos vereadores, diz ter conversado com o vereador Filipe 

Chociai (PV) e que a casa irá tomar todos os procedimentos cabíveis e não irá se eximir de dar uma resposta a 

população, e reforça a espera do posicionamento da casa, com relação da fala da vereadora Josi do Coletivo 

(PSOL), sobre o “pacote da maldade”, inicia dizendo que  essa frase é para gerar ódio e que há  muitas razoes 

para esses projetos estarem sendo apresentados, que a respeito da sexualização das crianças, no mandato 

presidencialista anterior foi observado homens nus em eventos artísticos e que lutara para as crianças serem 

protegidas e respeitadas e a respeito da inclusão da mudança ortográfica, comenta necessidades de inclusão 

linguística como o Braile, e outras necessidades possíveis de crianças que necessitam, comenta projeto para 

haver comunicação através da linguagem de sinais e não mudanças ortográficas, reforços ser um pacote de 

bondade em terceiro reforça os dízimos serem voluntários, comenta que a Igreja possui utilidade pública, acolhe 

e auxilia as pessoas, e não explora e convida a todos para conhecerem as igrejas e verem quanto bem os templos 

religiosos fazem a sociedade. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Relacionado ao caso comentado na comissão de Legislação, Justiça 

e Redação, que em momento algum falou sobre incompetência e que ninguém disse que não há advogado mas 

está pedindo para que se antes de colocar o parecer se chame o autor do projeto para que o mesmo possa retira-

lo e modificar para que se torne constitucional, pois se não a  pessoa  só poderá apresenta novamente no outro 

ano, e que teve 8 projetos rejeitados, reforça não querer ofender ninguém, mas já falou a respeito disso com cada 

um e que gostaria de ser chamado quando for dado parecer em seus projetos. A respeito da visita do comandante 

estadual conseguiu o valor de 600 mil reais para a saúde, que trará para a cidade esse valor, e que esse valor será 

indicado para o UPA Santana por não compreender como uma pessoa fica em uma cadeira de metal por sete 
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horas esperando o exame, reforça estar verificando o contrato com a Higia, que mantem o contrato com a 

prefeitura por muito tempo. 

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

favoráveis a inovação e a parceria da prefeitura com a UTFPR porem a única crítica é a obrigatoriedade de se ir 

à unidade da saúde acertar o cadastro, reforça não estar criticando nada ou ninguém, comenta estar tudo muito 

organizado, que o processo de vacinação está ocorrendo de maneira exemplar. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Para não configurar leviandade comenta ser a censura a 

atividades artísticas e dos professores ferem a Constituição Federal, e reforça o que de fato é inconstitucional, 

diz não ser uma questão de cunho pessoal mas constitucional, parabeniza o papel das igrejas, em suas ações e 

diz não ser papel da igreja decidir sobre o ensino da língua, sobre a inclusão, comenta que os cegos possuem 

apoio individualizado, assim como os surdos e isso não exclui o fato da população LGBTQIA+ ser incluída e 

não invisibilizada, se o aluno questionar os professores devem explicar o que significa mas não iram trazer a 

aula uma norma que não existe, e quanto ao viciado ou bandido que é papel da igreja acolhe-lo mas é necessário 

que haja  apoio público psicológico para essa população e que o município não deve ser onerado com a exclusão 

de taxas de qualquer igreja a fim que se garanta um serviço público de qualidade pois esse é o papel público esse 

atendimento sendo o atendimento pelas instituições religiosas se trata de caridade e acolhimento não sendo um 

atendimento público e essa isenção de taxas onera o município de um serviço público de qualidade. 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Comenta que se está dando certo o agendamento da vacina pelo site, e 

que a prefeitura deveria retornar para o site, comenta que estão na semana de combate ao feminicídio e amanhã 

é o dia estadual do feminicídio e por isso deseja criar o dia municipal de combate ao feminicídio e será no dia 4 

de dezembro que foi escolhido pela bancada feminina em homenagem a morte da professora Luciane Avila, que 

houve recentemente o julgamento onde condenou por 18 anos pena branda para seu ex-marido, comenta que 

agosto historicamente é o mês de combate à violência contra a mulher e que agora que terá a procuradoria da 

mulher já poderá traçar estratégias para começar a trabalhar no mês de agosto e o que fazer para toda a câmara 

trabalhar nessa linha e já pensou em campanha que Ponta Grossa diz não a violência contra a mulher. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV):  Referente ao assunto de violência envolvendo vereador, comenta ser 

pedido o posicionamento e que em nome da mesa executiva foi protocolado como analise e a resposta 

institucional seguira para analise em todos os tramites e a população poderá acompanhar a resposta da câmara 

em nome de todos os vereadores, concede a palavra ao vereador Leo Farmacêutico (PV), reforça que a Igreja 

não é constituição mas concede o primeiro passo a pessoas que possuem muitos problemas, declara apoios as 

PLs e pede bom senso reforça que a democracia irá prevalecer, agradece a engenheira Patrícia pelo apoio em 

projetos e no distrito de Itaiacoca, fica feliz em receber apoio e ajuda nessas regiões comenta sobre o dever de 

fiscalizar e que quando se precisa deve, cobrar, pedir e ir atras, e quando acontece deve também agradecer. 

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

niao=21/07/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

(XVIII LEGISLATURA) 

          Aos vinte e um 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, com a ausência justificada do Vereador Paulo Balansin, presentes os 
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Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Ede 

Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Leonilton A. Carneiro - Léo 

Farmacêutico. À hora regimental o Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos 

do dia, colocando em discussão e votação a Ata da Sessão anterior, a qual foi aprovada 

sem restrições. Em seguida foi procedida pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do 

Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA 

SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Of. nº 1328/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

615/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1329/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 578/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1330/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 583/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 

1331/21-GP, em atendimento a Indicação nº 586/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 1333/21-GP, em atendimento a Indicação nº 677/21, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1334/21-GP, em atendimento a Indicação nº 385/21, 

de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1336/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 220/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1338/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 255/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

1340/21-GP, em atendimento a Indicação nº 219/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 1343/21-GP, em atendimento a Indicação nº 109/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1345/21-GP, em atendimento a Indicação nº 168/21, 

de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1346/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 444/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1347/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 417/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 

1351/21-GP, em atendimento a Indicação nº 540/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 1353/21-GP, em atendimento a Indicação nº 155/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1354/21-GP, em atendimento a Indicação nº 506/21, 

de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1355/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 512/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1356/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 494/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 

1357/21-GP, em atendimento a Indicação nº 486/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 1358/21-GP, em atendimento a Indicação nº 476/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1359/21-GP, em atendimento a Indicação nº 547/21, 

de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1360/21-GP, em atendimento a Indicação nº 546/21, 
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de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1362/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 545/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1363/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 544/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

1438/21-GP, em atendimento a Indicação nº 769/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1439/21-GP, em atendimento a Indicação nº 763/21, de autoria do 

Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1440/21-GP, em atendimento a Indicação nº 765/21, de 

autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1441/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

759/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1442/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 764/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1443/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 762/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 

1444/21-GP, em atendimento a Indicação nº 758/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 1445/21-GP, em atendimento a Indicação nº 757/21, de autoria do 

Vereador Divo. Of. nº 1446/21-GP, em atendimento a Indicação nº 756/21, de autoria da 

Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1447/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

752/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1448/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 748/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1449/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 746/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 

1450/21-GP, em atendimento a Indicação nº 744/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 1451/21-GP, em atendimento a Indicação nº 742/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. nº 1452/21-GP, em atendimento a Indicação nº 740/21, de autoria do Vereador 

Felipe Passos. Of. nº 1454/21-GP, em atendimento a Indicação nº 739/21, de autoria do 

Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1455/21-GP, em atendimento a Indicação nº 136/21, de autoria 

do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1456/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

734/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1457/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 732/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1458/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 636/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 

1460/21-GP, em atendimento a Indicação nº 702/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 1461/21-GP, em atendimento a Indicação nº 640/21, de autoria do 

Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1462/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

760/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1464/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 621/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1465/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 786/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

1466/21-GP, em atendimento a Indicação nº 511/21, de autoria da Vereadora 
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Missionária Adriana. Of. nº 1467/21-GP, em atendimento a Indicação nº 520/21, de 

autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1468/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

522/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1475/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 186/21, de autoria do Vereador Felipe Chociai. Of. nº 1476/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 438/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. DO VEREADOR 

JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 167/21, reserva às pessoas com deficiência, percentual 

de cargos e de empregos de provimento em comissão no âmbito da administração 

pública municipal direta e indireta. Projeto de Lei nº 168/21, promove alterações na Lei 

nº 13.617, de 16 de dezembro de 2.019. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de 

Lei nº 169/21, promove alterações na Lei nº 13.599, de 12/12/2019, conforme especifica. 

DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 170/21, promove alteração na Lei nº 10.973, de 

23/05/2012, conforme especifica. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Aplauso nº 

318/21, ao médico Dr. MAURICIO LUIS VIECILI, devido aos serviços prestados à 

comunidade ponta-grossense. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 

319/21, dirigida à Escola Municipal João Maria Cruz pelo Projeto Desenvolvido em 

conjunto com a Associação de Pais e Mestres, denominado “Eu Sou João, Eu Sou Maria, 

cuido do mundo e da família. A Escola Municipal mencionada está entre outras dez 

escolas reconhecidas pelo Prêmio SESI Peça por Peça 2021, por apresentar um projeto 

com uma das melhores iniciativas sustentáveis para a transformação do ambiente 

escolar em todo o Estado do Paraná. Agora a Escola Municipal João Maria Cruz 

participará da etapa final, onde concorrerá ao Troféu SESI Peça por Peça 2021. Moção 

de Aplauso nº 320/21, dirigida à Professora Juliana Inaba do curso de Química da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa  por conta da indicação ao Prêmio Internacional 

de Pesquisa em Oncologia e Pesquisa do Câncer, na categoria Prêmio de Melhor 

Pesquisa. DOS VEREADORES LEANDRO BIANCO E LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Apelo 

nº 321/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth 

Silveira Schmidt, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, a realização de estudos de viabilidade para ampliação da área de 

estocagem de cilindros de oxigênio na UPA Santa Paula, na qual foi instalada a Usina de 

Oxigênio Medicinal. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Aplauso nº 322/21, 

dirigida ao advogado e professor  AKNATON TOCZEK SOUZA pela sua importante 

contribuição nos estudos produzidos no âmbito da Sociologia do Direito, Criminologia e 

Direito Penal. Moção de Apelo nº 323/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 
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de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto aos órgãos competentes a 

continuidade das castrações de cães e gatos para além do número estabelecido no 

Termo de Ajuste de Conduta celebrado com o Ministério Público Estadual. DO 

VEREADOR PAULO BALANSIN - Requerimento nº 223/21, solicitando para que seja 

justificada a sua ausência na presente sessão (21/07/2021) para resolver assuntos 

parlamentares na cidade de Tibagi-PR. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. Finda a leitura do Expediente, foi concedido um minuto de silêncio em face 

do falecimento de Clotilde Fucks, mãe de Cristiano Fucks e avó de Cristiano Fucks atleta 

olímpico brasileiro, a pedido do Vereador Geraldo Stocco; Patrícia, adolescente com 

síndrome de down, filha de Nelson e Lucia, a pedido do Vereador Julio Küller, indagando 

se a mesma tivesse recebido imunização através da vacina contra a COVID-19, não 

estaria viva, solicitando ajuda para fiscalizar a fila da vacina; ainda, o Senhor Presidente 

estendeu a homenagem em memória de Vilmar Aguinaldo Ribas, que era servidor desta 

Casa, não obstante ser vítima da COVID-19, destacou ressaltando a necessidade de 

acelerar ainda mais a vacinação a nível de município. Solicitando Questão de Ordem, se 

manifestaram os Vereadores Joce Canto e Divo, para registrar a presença do suplente a 

vereador Valdir do Guaragi, ressaltando que estará atuando nesta Casa no ano que vem, 

ocupando uma cadeira . O Senhor Presidente comunicou a todos os vereadores, 

agradecendo a presença do Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, 

dando conhecimento sobre nota relacionada ao referido sindicato em relação aos 

servidores da UPA SANTANA que sofreram tentativa de agressão, onde passará aos 

demais pares os fatos para fazerem suas manifestações. Nesse aspecto, se manifestaram 

os Vereadores Celso Cieslak, dizendo que a Prefeitura deveria contratar empresa 

especializada para proceder segurança nas duas UPAS da cidade e Pronto Socorro 

Municipal, onde solicitam a presença de guardas municipais e não contam devido a ser 

reduzido o efetivo, sugerindo a elaboração de moção nesse sentido. Divo, anunciando 

que determinou sua assessoria a agendar reunião com Robson Xavier - Chefe da 3ª 

Regional de Saúde, relatando que está baixo o índice de COVID, onde todas as pessoas 

que sofrem acidentes se dirigem até a UPA SANTANA, propondo assim ao mesmo para 

que agende reunião com Beto Preto - Secretário de Saúde do Estado para abrir vagas 

para atendimento a outras especialidades junto ao Hospital Regional. Complementando, 

o Senhor Presidente ressaltou que a UPA SANTANA tem que verificar a legislação, para 

que possa contar com orçamento necessário a fim de terceirizar a segurança, aos moldes 
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do que ocorre na UPA SANTA PAULA. O Vereador Dr. Erick parabenizou aos Vereadores 

Léo Farmacêutico e Celso Cieslak, pela passagem de aniversário. Anunciada a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO, 

agradecendo primeiramente a homenagem prestada pelo Vereador Dr. Erick e demais 

pares, pelos parabéns ao seu aniversário. Relatou sua presença junto com o Vereador 

Leandro Bianco à UPA SANTA PAULA e Mercado Municipal, onde presenciaram a 

felicidade das pessoas em face de estar baixando os casos de COVID, recebendo como 

satisfação e alegria em ver os corredores livres, assim como o fato de ter caído o 

movimento em farmácias, em razão da vacinação estar sendo eficaz e de suma 

importância, relatando a necessidade de se batalhar para que toda a população de Ponta 

Grossa seja vacinada. Também esteve acompanhando a usina de oxigênio, da qual pediu 

apelo no começo do ano e agora, a partir de quinta-feira estará cem por cento em 

funcionamento, produzindo vinte metros cúbicos por hora, considerando uma grande 

conquista para a cidade, trazendo economia aos cofres públicos. Deixou seu pedido aos 

companheiros, onde está tramitando projeto de lei que protocolou semana passada, do 

qual pode ver somente este ano na cidade, a constatação de quarenta e nove casos de 

crianças que sofreram engasgamento ou afogamento com leite materno ou outros 

objetos, cujo objetivo da matéria é para que os hospitais privados possam orientar as 

mães ao sair com seus bebês quanto aos primeiros socorros nesses casos. Também 

informou haver elaborado moção de sugestão legislativa à Senhora Prefeita, propiciando 

essa orientação aos hospitais municipais, deixando seu apelo no sentido de que os 

demais pares o apóiem nessa iniciativa. Seguindo, destacou que muitas doenças foram 

esquecidas a nível de atendimento, onde baixando os índices de internação por 

complicações da COVID, percebe que as demais cirurgias eletivas já estão sendo 

liberadas, aliviando a população e hospitais, onde estará batalhando para que isso possa 

acontecer. VEREADORA JOCE CANTO, para falar a respeito do aplicativo VACINA/PG, 

relatando a dificuldade às pessoas em realizar cadastramento, mesmo se dirigindo às 

Unidades Básicas de Saúde, dando conta de cem mil pessoas de público estimado pela 

Prefeitura Municipal entre dezoito e trinta e cinco anos e segundo dados, trinta e cinco 

mil pessoas já baixaram o referido aplicativo e dessas vinte e duas mil conseguiram se 

cadastrar e ainda cinco mil estão na faixa etária entre trinta e quatro e trinta e cinco 

anos, próximas a receber a vacina. Procedeu leitura de mensagem que recebeu em seus 

canais, fazendo conotação ao fato da prefeitura haver colocado esse agendamento on 
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line, se não estaria a mesma excluindo a população que não tem acesso a telefone 

celular, ou a internet, indagando quais os critérios que são utilizados para vacinação, 

ordem de cadastro e se sim, não estariam de novo reforçando a exclusão digital já citada, 

se for por idade, não seria então melhor deixar pelo site conforme estava 

anteriormente? Ou então o fato de se constatar erros do programa não privilegiam quem 

tem maior velocidade de banda larga e dispositivos que excluem os mais pobres? Como 

funcionária a fiscalização em uma faixa etária mais ampla para impedir que pessoas 

furem a fila ou usem os privilégios ilegais, recorrendo a conhecidos, por exemplo e como 

será feito o controle da repescagem no caso das pessoas que mesmo assim ainda 

estiverem sem o aplicativo no celular? Questionou o líder do governo quanto a 

possibilidade do Secretário de Saúde vir até esta Casa prestar esclarecimentos em 

relação a esse assunto, lembrando que na ocasião em que denunciou junto com o 

Vereador Julio Küller, sobre a xepa da vacina e quando elaboraram projeto sobre 

fiscalização e lista nominal, foi pedido que o mesmo viesse para falar sobre transparência 

no processo de vacinação, e foi sinalizado que comparecia, assim pediu mais uma vez 

que aquele secretário venha prestar tais esclarecimentos. Está ainda protocolando 

requerimento, questionando o custo do aplicativo, indagando as razões de haver 

realizado o mesmo, enquanto o site estava funcionando tão bem e agora as pessoas 

estão se aglomerando nos postos de saúde pelo fato de não conseguirem se cadastrar. 

Entende ainda que aquele secretário pode esclarecer outros pontos como a segurança 

aos funcionários que o sindicato traz nesta casa e outros também, citando a falta de gás 

no final de semana, que deixou funcionários do SAMU e Pronto Socorro Municipal 

ficaram sem alimentação - está faltando motoristas para transportar pacientes dentro 

da cidade e outros municípios. Manifestaram-se em aparte os Vereadores Julio Küller, 

lembrando que protocolou projeto junto com o Vereador Ede, com relação à xepa da 

vacina, citando existir indícios fortes de que pessoas que não estão na idade, estão 

tomando o resto das mesmas, onde precisam de respostas. Destacou que à questão da 

segurança, tem que ir no foco onde está o problema, onde estará investigando o contrato 

com a Higia, que somente transportou o trabalho feito no Pronto Socorro para a UPA, de 

péssima qualidade. Felipe Passos, também em aparte salientou sobre o assunto, onde 

estará realizando moção de apelo, cumprimentando a presença do Servidor Marcio 

nesta Casa, motorista de ambulância, em vista da diária recebe junto com seus colegas 

de classe, no valor de quarenta e cinco reais, infelizmente sendo ínfimo o valor para 
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poder se alimentar na estrada, onde estará propondo aumento para oitenta reais, afim 

de conseguirem receber sessenta reais, através de negociação. Joce Canto finalizou 

lembrando que quinta feira marca o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, sendo 

problema de todos, solicitando às mulheres e sociedade que continuem denunciando 

através do nº 180, conclamando a usarem a sua voz. VEREADOR GERALDO STOCCO, 

comentou a questão das diárias dos servidores do SAMU, comparando com as desta Casa 

de Leis, dizendo que são o quádruplo quanto a valores, onde combate desde dois mil e 

dezessete, dizendo ser reflexo da injustiça e infeliz realidade, considerando inconcebível, 

colocando-se à disposição para assinar a moção ora proposta. Falando do aplicativo da 

vacinação de Ponta Grossa, disse ser algo que defende desde o início do seu mandato, 

sugerindo que a prefeitura faça parcerias com as universidades da cidade, utilizando mão 

de obra dos universitários, eximindo essa culpa das pessoas envolvidas, porém entende 

momento errado a prefeitura haver solicitado esse aplicativo, quando todos estavam 

acostumados com o site do serviço público. Colocou como maior problema o fato das 

pessoas ter que se dirigir nas unidades de saúde para regularizar o número do cadastro 

nacional, entendendo que não precisava disso - pessoas passando horas na fila sem 

necessidade. Em aparte, a Vereadora Josi do Coletivo, citou a grande maioria dessa faixa 

etária que trabalha com horário comercial fixo, indagando qual momento que irão 

realizar tal cadastro, onde grande parcela não irá se vacinar, sendo caso que deve ser 

resolvido com urgência. Retomando, Geraldo Stocco relatou que entrou na CPI DO ESTAR 

DIGITAL e algo que quando tudo aconteceu no ano passado, defendia que a prefeitura 

fizesse parceria com as universidades, para criar junto com as mesmas, dizendo que o 

aplicativo da vacina é a maior prova que quando o Poder Executivo quer, faz a coisa certa, 

realizando parcerias com UTFPR, UEPG, entidades privadas, mas quando quer agradar os 

amigos e pessoas ao redor da gestão desejam lucrar muito mais do que devem, aí 

acontecesse esses fatos, como do Estar Digital, que estão investigando, e vão 

descobrindo aos poucos, e porque de certas atitudes da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa. VEREADOR JULIO KÜLLER, iniciou manifestando-se contrariamente qualquer tipo 

de violência, principalmente contra aqueles que destinam parte de suas vidas para salvar 

outras. Esclareceu que em sua manifestação anterior, quis dizer que precisam localizar 

onde se encontra o problema que tem causado tantas filas e demora na UPA SANTANA, 

não havendo justificativa para alguém que atira uma pedra, assim como não havendo 

também de se pagar imposto a vida inteira e ficar por sete horas esperando resultado de 
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um exame, havendo de se fazer uma análise dos vereadores, o que fazer para melhorar 

tal situação. Relatou a visita de Sérgio Souza, Deputado Federal do MDB do Paraná, 

Presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária, o qual desenvolve grande trabalho no 

Congresso Nacional, onde teve a felicidade de ser convidado a fazer parte com do 

Diretório Estadual, Delegado Nacional também, mas não surpreso, foi convidado a ser 

candidato a deputado federal pelo partido, onde aceitou o convite e começa a trabalhar 

a partir de então, batalhando para que Ponta Grossa possa ter mais um representante a 

nível federal. Parabenizou a Prefeita Municipal e Secretário de Agricultura, Bruno, pelo 

grande trabalho realizado, quando na primeira reunião que teve com a gestora, se fez 

acompanhar de pessoas de Itaiacoca - Caçador de Baixo, Caçador de Cima e Carandá com 

inúmeros problemas, quando essa semana o referido secretário demandou força tarefa 

e que estão desempenhando grande trabalho, devolvendo àquela comunidade as ações 

da prefeitura, quando nos oito anos anteriores as máquinas não se faziam presentes 

naquele local. "Oito anos de um governo que aparecia só na mídia e que eu fiz parte 

desse governo por dois anos, mas fiz um grande trabalho na Secretaria de Assistência 

Social". Relatou haver recebido em seu gabinete o pessoal da entidade católica que faz 

um trabalho de contraturno social e cobraram quando esse vereador volta para a 

assistência social, onde declarou que não é consigo mais, mas está nesta casa para cobrar 

por esse grande trabalho. Em aparte, o Vereador Daniel Milla se manifestou quanto a 

questão da saúde, debatida também por vários vereadores, dizendo que estão 

desenvolvendo bom trabalho, porém administrativamente, vendo que o novo secretário 

está um pouco cru na questão administrativa, realizando realocações de servidores e isso 

está fazendo com que atrase até mesmo atendimentos, e até a questão de exames 

médicos, que não tinham tais dificuldades antigamente. Nesse sentido solicitou 

encarecidamente ao secretário para que tenha carinho às demais especialidades. 

Retornando, Julio Küller cobrou ao Secretário de Saúde o encaminhamento da lista das 

xepas, atendendo projeto que elaborou junto com o Vereador Ede Pimentel, e que irá 

tramitar nesta Casa. Também em aparte o Vereador Celso Cieslak lembrou que toda a 

gestão passada demorava tempo para que as pessoas pudessem receber exames, 

ficando cinco, seis, sete horas à espera, quando deveria retornar para casa e voltar 

quando o mesmo estivesse disponível. Seguindo, Julio Küller cobrou sobre seus projetos 

de leis, dizendo que teve trinta e quatro protocolados na Casa, dos quais oito receberam 

parecer contrário e alguns ainda estão nas comissões, recordando que em outros 
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mandatos quando exaravam parecer contrário, a comissão chamava o vereador 

proponente para expor antecipadamente as razões e ter tempo hábil para reavaliar sua 

proposição. VEREADORA JOSI DO COLETIVO, para criticar um conjunto de projetos de leis 

dos quais intitulou "pacotes de maldades", onde constata escancaradamente ou nas 

entrelinhas questões tais como discriminação contra a população LGBTQIA+, desrespeito 

e ética aos educadores em geral, prática de censura que fere a Constituição Federal, o 

ato abusivo e imoral de legislar em causa própria, enfim, um "menu de obscurantismo, 

atraso científico e despreparo parlamentar". Levantou o PL 122/21, relativo a eventos 

culturais que proíbe a utilização de verba pública em Ponta Grossa em eventos e serviços 

que promovam a sexualização de crianças e adolescentes, dizendo que o projeto propõe 

de fato censuras a atividades artísticas e culturais, ferindo a Constituição Federal, 

ignorando que já existe previsão legal que protege menores de idade de acordo com suas 

faixas etárias a respeito da veiculação de conteúdos artísticos e culturais. Além disso, 

ressaltou que fere a liberdade de cátedra de professores que estariam proibidos de 

trabalhar em salas de aula temas como sexualidade, desta forma ferindo também o 

direito de todo estudante de ter acesso a conteúdo científico acumulado historicamente. 

Sobre o PL 117/21, acerca do uso da linguagem neutra na escola, como por exemplo 

utilizar todas, todos e todes, destacou: é claro que o ensino da língua é formal, porém 

não tem o direito de censurar variantes informais de uso, até mesmo entre os próprios 

estudantes na escola - a idéia é a escola respeitar todas as variedades, gírias, dialetos, 

linguagem neutra, neologismos, porém tendo a variante padrão como prioritária. Disse 

que essa linguagem não pode ser encarada como imposição e sim por como possibilidade 

informal. Acrescentou que de acordo com a pesquisadora e mestra Lew Wienters a 

língua portuguesa tem uma tendência machista, havendo estudo científico sobre isso, 

como por exemplo se nós temos cem mulheres numa sala e um homem, nós dizemos 

todos, ou dizemos todas? Todos, mesmo que tenha um homem apenas, então essa 

tendência cientificamente já vem sendo comprovada, no entanto segundo a 

pesquisadora, nas redes sociais há um movimento para tornar o português menos 

machista e mais aberto ao leque de gênero e esse uso neutro acaba sendo interessante. 

Destacou que se trata de uma inclusão da comunidade LGBTQIA+ como forma de se 

incluir na língua tão direcionada exclusivamente aos gêneros masculino e feminino, 

favorecendo evidentemente o masculino. Citou que esse tipo de lei é excludente e inútil, 

não fazendo sentido e não tendo aplicabilidade nenhuma, a única intenção clara é 
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discriminar mais uma vez algo relativo a LGBTs. Ressaltou que nenhuma criança ou 

adolescente terá dúvida quanto a sua sexualidade, porque ouviu alguém utilizar uma 

linguagem neutra, citando que essa crença é tão primitiva, como aquela que acredita 

que professores possam interferir na sexualidade de seus alunos ao mencionar a 

existência de pessoas LGBTQIA+. Além disso, destacou que tal PL é inconstitucional pois 

não compete ao Legislativo propor. Projeto 116/21, proposto por um pastor, disse ser 

vergonhoso sugerir isenção de taxas em templos religiosos se já há isenção de impostos. 

Indagou então se os templos não produzem resíduos sólidos para serem isentados de 

taxas de lixo? Não há risco de incêndio nesses locais? Um local abarrotado de gente pode 

descartar a taxa de vigilância sanitária? Não há arrecadação de dízimo que garantam o 

pagamento dessas taxas até para segurança e conforto espiritual e físico dos próprios 

fiéis? Quem pagará essa conta? Indagou: porque não isentam das taxas de luz e água os 

desempregados, se essa não seria uma proposta mais decente. Disse que muito admira 

tais projetos terem passado pelo crivo da CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, sem nenhum questionamento "ou os membros da comissão não entendem de 

justiça ou não compreenderam o verdadeiro papel dessa comissão". Parabenizou os 

movimentos sociais de Ponta Grossa que estão se mobilizando contra esse "pacote de 

maldades", na próxima sexta-feira às dezenove horas, em nome da Frente Ampla 

Democrática - FAD da UEPG, a qual irá transmitir uma live sobre esse tema para que 

consigam barrar junto com a população esses projetos de leis que considera 

inconstitucionais. Em questão de ordem o Vereador Pastor Ezequiel Bueno rebateu 

palavras dirigidas à CLJR, lembrando que contam com assessoramento de advogados 

através desta Casa, onde agem dentro da lei, entendendo que esses também foram 

feridos em declarações feitas da Tribuna. Não havendo mais vereadores inscritos, deu-

se início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 83/21 

(Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo e Paulo Balansin), denomina de JOÃO MARIA 

NASCIMENTO o viaduto de acesso à localidade da Bocaina, situado na BR 376, km 08, 

Bairro Piriquitos, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Paulo Balansin. 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 e 
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Léo Farmacêutico. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador 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, Dr. Erick, 

Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e 

Léo Farmacêutico. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Paulo 

Balansin. Questão de Ordem, Vereador Leandro Bianco, informando sobre reunião após 

a sessão, da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 59/21 (Vereador Leandro Bianco), promove alterações na Lei nº 9.019, de 

17/08/2007, conforme especifica: 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, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo 

Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas dos Vereadores Paulo Balansin 

e ainda do Vereador Geraldo Stocco, aprovada nesta oportunidade, por estar ausente no 

momento da votação. PROJETO DE LEI Nº 121/21 (Vereador Jairton da Farmácia), 

denomina de SUELI TEREZA MARTINS DA SILVA a Rua nº 11, do Residencial Jardim Royal, 

situado no Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 123/21 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 12.066, de 19/12/2014: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 146/21 (Vereador 

Jairton da Farmácia), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor 

SÉRGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, 

Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e 

Léo Farmacêutico. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Paulo 
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Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 301/21, dos 

Vereadores Ede Pimentel e Geraldo Stocco; 302/21, da Vereadora Missionária Adriana; 

303, 303, 305, 315/21, do Vereador Julio Küller; 304, 316/21, do Vereador Filipe Chociai; 

306/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 307/21, do Vereador Geraldo Stocco; 308/21, 

do Vereador Felipe Passos; 309/21, do Vereador Dr. Zeca; 310/21, do Vereador Jairton 

da Farmácia; 311, 312, 313, 314/21, do Vereador Dr. Erick; 317/21, da Vereadora Josi do 

Coletivo. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Paulo 

Balansin, conforme requerimento aprovado; Filipe Chociai, às Moções nºs 301, 307 e 

308/21; Joce Canto, à Moção nº 308/21 e Ede Pimentel, às Moções nºs 302, 303, 304, 

305, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316/21, cujas solicitações foram aprovadas pelos 

demais pares. Ainda em Discussão Única, foram APROVADAS: Indicações nºs 932, 933, 

934, 935, 938, 939, 940, 941/21, do Vereador Dr. Erick; 936/21, do Vereador Dr. Zeca; 

937, 942, 944/21, do Vereador Paulo Balansin; 943/21, do Vereador Divo; 945, 947, 

950/21, do Vereador Leandro Bianco; 946, 948/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 

949/21, da Vereadora Joce Canto. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço 

para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR LEANDRO BIANCO: respondeu o fato da 

Vereadora Josi do Coletivo ter se manifestado diante do projeto que dispõe sobre 

isenção de taxas de serviços urbanos para imóveis utilizados por templo de qualquer 

culto, não apenas às igrejas evangélicas, não cobrando dízimo conforme se expressou 

aquela parlamentar, justificando que esse é bíblico e ensinado, porém não existe 

cobrança nesse sentido, pois a pessoa devolve quando crê em primeiro lugar, cuja 

legislação já existia tendo sido promulgada pelo então Vereador Delmar Pimentel e em 

2018 foi revogada pelo ex-prefeito municipal. Dirigindo-se à Vereadora Josi, indagou 

quais malefícios que a referida lei traria para o Município, quando pelo contrário, os 

benefícios são inúmeros, quando drogado, viciado, bandido, ladrão decide mudar de 

vida, trará economia para a segurança pública do município, quando pessoa doente é 

curada, traz economia para a saúde, concluindo que o município só vai ganhar dando 

isenção de tais taxas. Irá lutar para que os projetos citados sejam aprovados, tendo 

embasamento jurídico. Lembrou ainda manifestação da mesma, dizendo que os salários 

dos co-vereadores do Mandato Coletivo seriam divididos em partes iguais, onde recebeu 

denúncia que não é o que vem acontecendo. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: 

Primeiramente para comunicar que está sendo marcada em rede social, quanto ao caso 

de agressão envolvendo vereador desta Casa, respondendo que ao falar com o Vereador 
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Filipe Chociai, esse garantiu que todas as medidas serão tomadas e esta Câmara não irá 

se eximir de trazer resposta à sociedade. Segundo assunto, quanto às declarações da 

Vereadora Josi do Coletivo ao que denominou "pacote de maldades", fazendo menção à 

frase de Maquiavel, com frase tão terrível quanto essa, tentando trazer à população 

pensamento de ódio e falando em maldades em tempos em que se tem que apaziguar. 

Disse das muitas razões pelas quais os referidos projetos estão sendo apresentados, 

como sexualização das crianças, lembrando que no governo presidencial anterior foi 

apresentado um homem nu segurando mãos de crianças como mostra de arte, 

destacando que não querem isso para a cidade. Dentro deste contexto, disse que irá 

batalhar para que as crianças sejam protegidas. Segundo, sobre inclusão que a mudança 

ortográfica pode trazer, procedendo assim leitura de texto, frisando que se somos 

inclusivos, cobra onde está o braile às pessoas deficientes visuais poderem encontrar 

comunicação clara; saber que quando chega criança com problema de autismo, tem 

lugar otimizado para se sentir à vontade; pessoas que muitas vezes precisam receber 

comunicação por linguagem de sinais, parabenizando ao Senhor Presidente por haver 

encaminhado tal medida nesta Casa. Terceiro, para rebater colocações que a igreja 

abusa, que tira dinheiro, citando que o recolhimento de dízimo é de forma voluntária, as 

pessoas dão se quiserem. Ilustrou nesse aspecto que em seu discurso como pastora diz 

aos fiéis que se não tem condições de ofertar, que não fiquem angustiados pois a bênção 

é de graça para todos. Colocou que as pessoas tem que entender que a igreja tem que 

ser reconhecida como utilidade pública, lugar que acode as pessoas, sendo assim 

necessária que receba isenção de taxas. VEREADOR JULIO KÜLLER: referindo-se ao seu 

relato, com relação a CLJR, disse que em momento algum falou em incompetência e 

ninguém disse que não tem advogado nesta Casa. O que está solicitando é que olhem 

com cuidado as matérias a serem analisadas e antes de exararem parecer, que seja 

chamado o vereador proponente, que inclusive poderá retirar o projeto para moldar 

novamente e assim seja constitucional, senão o direito de apresentar novamente é 

podado, só permitindo assim fazer no próximo ano legislativo. Ressaltou a visita do 

Comandante Estadual, onde conseguiu investimentos para a área de saúde, seiscentos 

mil reais destinadas de verba parlamentar por esse componente do Congresso Nacional, 

que trará para Ponta Grossa, mesmo não obtendo nem quinhentos votos na cidade. 

Disse que sua indicação será para UPA SANTANA, não conseguindo entender o fato de 

uma pessoa ficar por seis, sete horas sentada em cadeira de metal à espera de exame, 
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onde estará fiscalizando contrato com a Higia que mantém junto à Prefeitura e Pronto 

Socorro e agora com aquela UPA, feita pelo prefeito da gestão anterior. VEREADOR EDE 

PIMENTEL, passando a palavra ao Vereador Geraldo Stocco, o qual nesta oportunidade 

frisou novamente que é totalmente favorável à inovação e parceria que a Prefeitura fez 

com a UTFPR da cidade, parabenizando as pessoas que estão ao lado do aplicativo, 

porém a única crítica que acredita ser de todos, é a obrigatoriedade da pessoa ter que 

se dirigir até a unidade de saúde para atualizar seu cadastro a fim de receber vacina de 

acordo com a sua categoria, obedecendo a idade. Eximiu sua crítica aos trabalhadores 

da Fundação de Saúde e pessoas que estão aplicando a vacina, considerando que tudo 

está sendo encaminhado de maneira bem organizada, parabenizando-os. Em questão de 

ordem, o Vereador Julio Küller se manifestou para se desculpar ao fato de haver 

mencionado a Vereadora Missionária Adriana, quando atribuiu responsabilidade à 

mesma, tendo incluído em comissão a qual não participa como membro. VEREADORA 

JOSI DO COLETIVO, ressaltado, para que não se configure leviandade, quanto à 

manifestação do Vereador Pastor Ezequiel, na ocasião em que mencionou o que é 

inconstitucional, a censura a eventos culturais de atividades artísticas culturais, citando 

que fere a Constituinção Federal, a liberdade de cátedra dos professores que fere a CF 

não falando de maneira leviana, quando trouxe o que realmente é inconstitucional para 

apresentar a questão que não é de cunho pessoal. Disse à Vereadora Missionária 

Adriana, que parabeniza, sendo esse o papel das igrejas, de acolher as pessoas, fazer 

caridade. Também parabenizou a igreja do Vereador Julio Küller, dizendo que esse é o 

papel da igreja, e não decidir sobre a língua portuguesa - o fato dos cegos e surdos serem 

incluídos, tem apoios individualizados, não excluindo o fato da comunidade LGBTQIA+ 

ser também mencionada, não ser invizibilizada em escola. Se o aluno perguntar, os 

professores tem obrigação de esclarecer o que significa e não significa que irão trazer 

para a sala de aula uma norma que não existe, isso é totalmente incabível. Quanto ao 

viciado, respondeu ao Vereador Leandro Bianco, que bandido e/ou ladrão que precisar 

da igreja também é papel dessa acolhê-los, parabenizando-o, porém precisa ser 

garantido que se necessitar de atendimento psíquico em órgãos públicos, especializados, 

que tenha essa garantia e não ser onerado por exclusão de taxas às igrejas de qualquer 

credo ou denominação, para garantir o serviço público de qualidade, que isso realmente 

é papel do governo, enquanto às igrejas, se trata de caridade e de acolhimento. Quando 

fala de isenção de taxas de igrejas, entende que essa medida onera-se o Município em 
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detrimento de serviço público de qualidade que irá acabar faltando. VEREADORA JOCE 

CANTO: Comentando pronunciamento do Vereador Geraldo Stocco, citou frase que 

muitos falam "Em time que está ganhando, não se mexe, ainda mais em momento de 

vacinação", destacando que tecnologia é bom, gosta, porém no momento não sabe se 

cabe o aplicativo, entendendo que a prefeitura deveria repensar e voltar para o site 

anterior, deixar aplicativo para teste em outro momento. Ressaltou a semana de 

combate ao feminicídio e esta quinta-feira, especificamente marca o Dia Estadual de 

Combate do Feminicídio, e pensando nisso, conversou com as vereadoras da bancada 

feminina e irão criar em Ponta Grossa o Dia Municipal, para também trazer essa 

consciência para as mulheres, o qual terá como agenda dia quatro de dezembro, porque 

é o dia que foi morta a Professora Luciane Ávila, cujo julgamento semana passada com 

pena branda ao assassino seu marido, dezoito anos, considerando que a mesma foi 

morta à facadas em frente ao seu filho enquanto o levava para a Escola. Lembrou que 

agosto historicamente é o mês de combate à violência contra a mulher e agora que terá 

nesta Casa a Procuradoria da Mulher, tem que trabalhar efetivamente, traçando 

estratégicas nesse sentido, onde pensou em campanha para trabalhar na linha que Ponta 

Grossa diz Não à Violência Contra a Mulher. VEREADOR FILIPE CHOCIAI, para comunicar, 

referente ao assunto do Vereador Izaias Salustiano, que chegaram a um acordo diante 

da Mesa Executiva e Plenário desta Casa de que como resposta institucional à esse caso, 

protocolaria a referida denúncia para análise. Informou que a poucos minutos cumpriu 

com esse combinado e agora seguirá para análise onde a população poderá estar 

acompanhando essa resposta. Utilizando ainda do horário, o Vereador Léo 

Farmacêutico, fez suas as palavras dos Pastores Leandro Bianco e Missionária Adriana 

que a igreja não é uma instituição, porém dá o primeiro passo para a pessoa que chega 

com grande dificuldade e problemas que enfrentam, deixando o seu apoio aos projetos 

de leis evidenciados, esperando que o bom senso e democracia sejam prevalecidos nesta 

Casa na sua apreciação. Agradeceu à Engenheira Patrícia pelo apoio que tem dado no 

Distrito de Itaiacoca, em seus projetos e pedidos, estando feliz em ver que a grande 

dificuldade da população do interior, estando batalhando nos Distritos, estando 

recebendo apoio necessário, com o encaminhamento de máquinas para patrolar as 

estradas. Ressaltou que quando são cobrados, tem que ir atrás, porém quando algo 

acontece, tem que agradecer. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia vinte e oito do mês 
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em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará 

disponível no Diário Oficial, assim também na rede de computadores desta Casa. 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 vinte e um de julho de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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