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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 02/08/2021 

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)   

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) 
 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

TRIBUNA LIVRE: Rubia líder dos Campos Gerais do movimento Gigantes da Enfermagem, lê a respeito do 
Movimento Gigantes da Enfermagem, e sobre os profissionais da  enfermagem brasileira, comenta conter apoio 
do COREM Paraná, que o movimento surgiu a um ano atras junto com projeto de  lei a respeito do piso salarial 
e jornada de trabalho, luta que vem até os dias de  hoje, diz buscar o empoderamento do profissional, e a 
valorização de seu espaço, que a valorização que solicita é apoio do município, comenta haver falta de 
valorização do profissional. Comenta sobre o trabalho de suporte de saúde e a exposição que sofre. Comenta 
ouvir que a saúde é prioridade e que a saúde é a enfermagem, e que os profissionais juraram e fazem com honra 
e amor o compromisso com a vida e questiona qual a valorização dos representantes políticos de Ponta Grossa, 
e o que tem sido feito para a enfermagem, reforça que a enfermagem precisa ser cuidada, pois todos precisarão 
da enfermagem brasileira. Comenta que muitos não podem estar presente por conta do horário puxado e que 
está pedindo dignidade. 

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADOR JULIOKULLER (MDB): Declara apoio a Coordenadora Rúbia diz que em 2010 protocolou 
projeto que buscava a diminuição para 30 horas de jornada de trabalho para a enfermagem o qual não passou 
da Câmara, pois não era competência da Câmara e diante a pandemia compreende sobre a dificuldade no 
trabalho dessas pessoas, comenta sobre a necessidade de uma discussão a nível nacional sobre esse teto de 
horário dos profissionais de enfermagem. Diz desejar explicar sobre um  projeto existente não só na cidade cita 
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trecho da bíblia que está em Números 36:11, comenta que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um projeto 
chamado Missão Calebe, e lê a  respeito do início desse movimento, que iniciou em 2005 onde três jovens 
dedicados  a igreja iniciaram esse movimento, e  em sua  primeira edição contou com 500 jovens e com o 
tempo aumentou ainda mais o alcance, cometa que jovens abdicam-se de suas férias para fazer um trabalho em 
conjunto com a comunidade  e poder público e em Ponta Grossa, foi desenvolvido inúmeros trabalhos em 
diferentes comunidades do município, comenta alguns dos trabalhos desses jovens e os parabeniza. Comenta 
sobre  reunião com comissão de finanças e que as contas estarão prontas para serem votadas, e que possuem 
uma grande decisão pela frente que pode impactar Ponta Grossa e pede aos vereadores que prestem muita 
atenção no  que será votado e que uma das contas possui 12 milhões de reais de prejuízo ao erário público, que 
deixaram de ser investidos corretamente e foram aplicados  indevidamente e que esse prefeito prometeu em 
campanha tabletes para crianças mas não gastou nisso, e que  muitas crianças sonharam  com esses  tabletes e 
não venho, reforça  a importância da votação correta em alguns dias, reforça que quando se vota favorável a 
uma improbidade administrativa está votando favorável ao desvio e que não  está representando os eleitores 
que o  elegeram e está dando aval para a pessoa retornar a vida pública e fazer  de novo. 
VEREDORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 
VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE):Cita Salmo 84:11, diz ser o agosto 
dourado dedicado ao incentivo a amamentação, comenta que o leite materno é a fonte de nutrição ao recém-
nascido criado por Deus, que em Ponta Grossa há o banco de  leite humano que sempre necessita de leite para 
atender recém nascidos, lê texto sobre a sociedade brasileira  de pediatria, a respeito da amamentação materna, 
importante para a saúde do bebe, e que o banco até 2019 eram 70 doadoras e que o leite humano passa por um 
rigoroso controle e classificação de qualidade para posteriormente ser encaminhado para os recém nascidos 
prematuros ou de  baixo peso que necessitam desse apoio que na cidade pode  haver mais mães com potencial 
para a doação, e espera que esse mês possamos sensibilizar todas as mães sobre a importância da amamentação. 
Concede parte a vereadora Joce Canto (PSC), reforça a importância do agosto dourado, e que foi doadora de 
leite materno, que não pode amamentar, mas fez a doação de lei pede para que seja incluído as lactantes para a 
vacinação como prioridade e que o presidente Bolsonaro já sancionou a PL 2112/2021 onde as lactantes são 
prioridades na vacinação.  
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Declinou a palavra. 
VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Comenta estar feliz com o avanço da vacinação, comenta que 
esteve no Corpo de Bombeiros da  cidade junto com o deputado Aliel Machado que destinou 250 mil reais para 
a instituição, que presta um serviço de forma excelente  para a sociedade com  poucos recursos, que sempre vê 
os bombeiros vindo a tribuna pedindo auxilio, comenta estar buscando recursos para esse trabalho a sociedade, 
e que deseja falar sobre os Gigantes da Enfermagem que venho batalhar por algo que todos os profissionais da 
área tem direito e que são as mãos desses trabalhadores que salvam vidas, que é algo burocrático, mas que já 
devia ter sido atendido, comenta que a câmara está atenta e sabe das dificuldades e da necessidade de 
valorização, concede parte ao vereador Ede Pimentel(PSB), que comenta que hoje estará sendo votado projeto 
129/2021 sobre denominação de rua e que recebem hoje os amigos e familiares da pessoa homenageada e pede 
que o projeto seja aprovado. Com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco(PSB), diz que devem usar 
a tribuna para falar das questões  da cidade e do que realmente  importa, comenta que  durante a semana  estão 
visitando algumas unidades e conversando com os trabalhadores do Pronto Socorro, e que estavam 
conversando sobre a situação do atual Pronto Socorro, e que devem tratar do esporte que durante a semana 
estará fazendo intensivo sobre os esportes, quais os incentivos tem sido dado ou não aos atletas da cidade, diz 
ser batalha desde 2017 e que tentou aumentar e melhorar o prata da casa para valorizar o esporte na base, na 
criança que quando o esportista ganha medalha todos querem tirar foto mas antes não há nenhum apoio do 
poder público, comenta ter ficado feliz pelo olhar para o skate e bicicleta no município está mudando e virou 
orgulho para a nação inteira. 
VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta sobre o trabalho realizado pelos profissionais 
técnicos e enfermeiros que atenderam sua mãe, comenta que nesse tempo de pandemia te a oportunidade de 
falar sobre esses profissionais, pede apoio a moção que será votado hoje na casa, uma solicitação para que se 
institua o piso salarial nacional desses profissionais, comenta para se fazer além de um documento aos 
deputados federais que possuírem contato para entrar em contato comenta que os senadores também necessitam 
tirar da gaveta e que é uma questão de querer para se colocar em discussão para que expressem sua vontade, 
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que esses profissionais trabalham em mais  de um lugar por culpa do salário que  se fosse mais digno 
proporcionaria melhor qualidade de vida, comenta que no mandato passado foi criticado por ter sido recordista 
em viagens para Curitiba mas que no entanto trouxe várias viaturas para a patrulha escolar, graças a sua 
insistência ser grande que conseguiu, que foi várias vezes, disse que trouxe mais de um milhão para a cidade, 
que deve-se lutar pela cidade e se for algo que cabe a deputados que todos conhecem deputados e possuem 
acesso a produção de documentos para fazer o que puder para esses profissionais que tem se dedicado, comenta 
que isso afeta a qualidades de vida desses profissionais, parabeniza aos Gigantes da Enfermagem e deseja que 
dê certo tudo em Brasília comenta sobre a importância de reconhecer mas também de votar, comenta que com 
o mês começando declara que deseja colocar tudo nas mãos de Deus. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que depois de ter ouvido o clamor de Rubia e que 
conhece o COREN, diz ser um ligar que realmente funciona, e que possui muito carinho e sente o qual 
importante e negligenciada é essa profissão, diz estar orgulhosa de ver os companheiros de trabalho da DEPEN 
onde é professora que ficou chocada com o falecimento do Lodeval que ficou chocada com sua morte por ser 
um grupo bastante unido e que sente orgulho de participar desse grupo, e desse local de trabalho fantástico, 
presta solidariedade a amigos e familiares, comenta a respeito de audiência pública remota para debater a 
importância da semana do contador de Histórias proposto pela professora responsável pelo Bando da Leitura a 
professora Lucélia Clarindo que procurou seu mandato solicitando um projeto de lei para contar histórias para 
as crianças, e que foi atendida e que a audiência pública teve um público bastante envolvido e houve muitos 
representantes.  
VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Parabeniza aos patriotas de uma manifestação em 
prol da democracia, em Ponta Grossa e em todos os estados do Brasil, comenta que esteve na manifestação e 
foi lindo ver as pessoas de bem que lutam pela democracia pelo voto impresso auditavel, reforça a 
parabenização a todos que estiveram na manifestação, e que isso deixou um aviso que na cidade tem pessoas 
que lutarão, concede a palavra a vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) comenta ter visto a 
manifestação e que é lindo ver famílias levantando a bandeira e que foi um evento pacifico, limpo e ordeiro e 
que acredita no futuro do Brasil, também parabeniza  os manifestantes, com a palavra novamente o vereador 
Leandro Bianco (REPUBLICANOS), reforça o elogio referente a organização e que após a manifestação estava 
tudo limpo e que não havia insultos ou violências, comenta sobre moção de sugestão legislativa que entregou 
a prefeita e que sugere a criação das conhecidas ruas da cidadania em Curitiba, e que deseja criar núcleos para 
levar aos bairros e descentralizar os serviços públicos, próximo aos terminais, que só tem um local para ser 
atendido pela Copel, Sanepar AMTT, comenta que a prefeita se propôs a fazer estudos para a implantação 
dessas ruas da cidadania em Ponta Grossa. Concede parte ao vereador Júlio Kuller (MDB), diz se somar ao 
pedido do vereador que diz ser muito interessante possuir um local para esses fins diminuindo as dificuldades 
da população, concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), que comenta ser muito importante e que para 
cumprir esse fim não necessita de dinheiro que a parte do terminal Central aonde a AMTT administrava foi 
para o Uvaranas, que ali tem de seis a sete salas que podem abrigar todos esses órgãos e ainda mais em todos 
os terminais sem gastos apenas profissionais decentralizando esses profissionais, com a palavra novamente o 
vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta que nem precisará de tanta gente nesses lugares, 
comenta que colocou na moção também serviços oferecidos pelas secretarias, concede parte ao vereador Pastor 
Ezequiel (AVANTE), comenta que fez essa moção ao prefeito Marcelo Rangel a um tempo atras que deseja 
dar uma engrossada nessa moção, e que deveria ser debatido sobre a situação do mercado municipal, que na 
época sugeriu que se fizesse uma rua da cidadania no mercado municipal com inclusive o nome da Cidade da 
Policia, todos esses órgãos e uma base da polícia no mercado municipal, e que se soma aos vereadores para  
conversar com a prefeita para usar o mercado municipal para fazer uma grande rua da cidadania, comenta sobre 
o pagamento de alugueis e que é um debate grande e comenta para começar a se discutir a respeito do mercado 
municipal, com a palavra novamente o vereador Leandro Bianco(REPUBLICANOS), comenta ser mais um 
local para a instalação desses núcleos que pretende descentralizar.  

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
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               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
ORDEM DO DIA 02/08/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  
DO PODER EXECUTIVO 
VETO à Lei nº 13.989, que dispõe sobre a inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 
  
PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Total 
Retirado para vistas do vereador Filipe Chociai (PV), por um dia. (Aprovado – 16 Votos Favoráveis - 2 
Votos Contrários - Abstenções) 
_________________________________________________________________________ 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  
DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 
Projeto de Lei Ordinária nº 118/2021: 
Denomina de Pastor GIDALTE ANTONIO DIAS a via pública municipal que menciona. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  
DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 147/2021: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 230.000,00, e dá outras 
providências. 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  
DO VEREADOR JULIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 107/2021: 
Denomina de JORDÃO INÁCIO VIEIRA a Rua 12, do Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, neste 
Município. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado) 
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 
Projeto de Lei Ordinária nº 129/2021: 
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Denomina de LODEVAL SANTOS RIBAS a Rua nº 22 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro 
Neves, nesta cidade. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  
DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 139/2021: 
Altera a Lei nº 13.969, de 26/05/2021, conforme especifica. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 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 
Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis – 3 Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  
MOÇÕES 
  

Nº 324/2021 do Vereador JULIO KULLER 
MOÇÃO DE APLAUSO 
À médica Dra. VIVIANE PEDRO ZENY DO COUTO, devido aos serviços prestados à comunidade ponta-
grossense como nefrologista. 
  
Nº 325/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida à Alisson de Matos e Josnei de Matos, proprietários da Pizzaria Brigata, que promoveram a ''Noite da 
Pizza'' para os moradores de rua de Ponta Grossa. 
  
Nº 326/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
MOÇÃO DE APELO 
À  Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine, que seja incluído 
nos atendimentos normais dos postos de saúde, o profissional da Neuropsicopedagogia Clínica. 
  
Nº 327/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 
MOÇÃO DE APELO 
A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência determine ao 
departamento competente a aferição de temperatura aos usuários do transporte público da nossa cidade. 
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Nº 328/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida à Sr. Matos Barbearia , pelo importante trabalho realizado e por optarem investir em nosso município. 
  
Nº 329/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
MOÇÃO DE APOIO  
Ao Projeto de Lei nº 2.564/2020, que está em tramitação no Senado Federal, em Brasília (DF), que "Altera a 
Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de 
Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira" a ser enviada ao Excelentíssimo Sr. Presidente do 
Senado Federal, Senador RODRIGO PACHECO. 
  
Nº 330/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 
À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 
administrativas a fim de providenciar a presença da Guarda Municipal 24 horas por dia na UPA Santana, 
Centro. 
  
Nº 331/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 
À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 
administrativas a fim de providenciar melhorias na segurança pública do Residencial Jardim Panamá, Neves. 
  

Nº 332/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 
À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 
administrativas a fim de providenciar melhorias na segurança pública do Residencial Londres, Uvaranas. 
  
Nº 333/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a João Paulo Vinicius Zem, atleta pongrossense Campeão da Copa Norte de Fisiculturismo, na 
categoria Culturismo Clássico até 1,75m, Campeão Overall (campeão entre todos os campeões) da Culturismo 
Clássico e 3º lugar na Bodybuilding até 80 kg.  
  
Nº 334/2021 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 cria o “Programa 
Municipal de Incentivo à Prática de Futebol Feminino”. 
  
Nº 335/2021 do Vereador JULIO KULLER 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Ao médico Dr. GIULIANO RETZLAFF, devido aos serviços prestados à comunidade ponta-grossense como 
neurologista. 
  
Nº 336/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que seja autorizado o valor a 
equivalência da diária dos motoristas de ambulância do Pronto Socorro. 
  
Nº 337/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida a Pet Life Hotel e Creche Pg pelo importante trabalho realizado e por optarem investir em nosso 
município. 
  
Nº 338/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que sejam providenciadas medidas 
para o combate ao frio às pessoas em situação de rua. 
  
Nº 339/2021 do Vereador JULIO KULLER 
MOÇÃO DE APELO 
À Excelentíssima Senhora Prefeita de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência 
determine aos departamentos competentes da municipalidade, a inclusão de adolescentes entre 12 e 18 anos no 
Plano Municipal de Imunização da Covid-19, especialmente daqueles que pertencem ao grupo de risco. 
  
Nº 340/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a Paulo André Ferraz, pelo FESTIVAL RIA+ Ponta Grossa realizado pela Fundação Municipal de 
Cultura. 
  

 Total de Monções Aprovadas – 17 
Vereador Júlio Kuller (MDB) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 
Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 
Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 
Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 
Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 
Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 
Vereador Felipe Passos (PSDB) - 3 

INDICAÇÕES 
  
Nº 994/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Construção de Toldo ou outro tipo 
de Cobertura na entrada das Unidades de Saúde no município. 
  

Nº 995/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências para Asfaltamento na Rua Sebastião Tulio, Vila 
Rica. 
  

Nº 996/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o término da passagem do 
Antipó na rua Humberto de Campos, em torno do número 868. 
  
Nº 997/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando ampliação de horário do transporte 
público da linha Castanheira via Vicentina, nesta cidade. 
  
  

Nº 998/2021 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 disponibilização de álcool gel nos 
terminais do transporte coletivo desta cidade. 
  

Nº 999/2021 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 faixa e placa de 
estacionamento de parada rápida na Rua Julio de Castilho, em frente ao número 565- Centro, nesta cidade. 
  
Nº 1000/2021 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 asfaltamento na Humberto de 
Campos 771- Uvaranas, no município de Ponta Grossa;   
  
Nº 1001/2021 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 asfaltamento na Rua Cascavel, no 
Bairro dam Chapada, no município de Ponta Grossa;   
  
Nº 1002/2021 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, o recapeamento das Ruas Hara, Rua Elim e Rua Moabe, ambas 
no Santa Mônica. 
  
Nº 1003/2021 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, objetivando melhorias na Rua Bandeirantes em frente ao nº 
839 e proximidades no Bairro Boa Vista. 
  
Nº 1004/2021 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 a pavimentação da Rua 
Itambaraca, entre a Rua União da Vitória e Rua Raimundo Correia, Oficinas. 
  
Nº 1005/2021 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 a instalação de sinalização 
e identificação na Rua Ênio Jorge Malinoski, Jardim Veneza II, Cara-Cara. 
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Nº 1006/2021 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 a instalação de sinalização 
e identificação na Rua Marcelo Augusto Barbur, Jardim Veneza II, Cara-Cara. 
  
Nº 1007/2021 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 a reparação dos buracos em toda a 
sua extensão na Rua Tomazina, no bairro de Uvaranas, no município de Ponta Grossa - PR. 
  
Nº 1008/2021 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 operação tapa buracos e a 
manutenção nas ruas Saul Moreira Macedo, rua Carajás e rua Ipanema, todas localizadas no bairro Cará-cará, 
nesta cidade. 
  

Nº 1009/2021 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 manutenção na estrutura que 
abriga a associação União dos Artesões Pontagrossenses, localizada na Praça do Ponto Azul, nesta cidade. 
 

Total de Indicações Aprovadas – 16 
Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 
Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 4 
Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 2 
Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 
Vereador Dr. Zeca (PSL) - 3 
Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 
Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 30 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): Agradece aos vereadores que votaram em seu projeto, comenta que 
esteve semana passada na secretaria de cultura conversando com o secretario e parabeniza o secretario e sua 
equipe pois durante a conversa pode sentir a vontade de trabalhar, e que é isso que precisam na prefeitura e na 
vida de pessoas com vontade de trabalhar e que estão fazendo um belo trabalho e com muitas coisas boas que 
querem implantar mas que infelizmente a pandemia atrapalha muito o trabalho dessa secretaria. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que fez indicação que deseja reforçar, que é a 
disponibilização de álcool gel nos terminais, que é muito grave não ter álcool gel nos terminais que é o básico 
na pandemia, enquanto membro do PSOL e do mandato coletivo, de saldar a nova presidente do PSOL, na cidade 
que foi eleita sábado no congresso, Ana Paula de Melo, deseja forças para esse árduo trabalho, parabeniza 
também os outros candidatos a presidência, reforça a união do partido. 

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

niao=02/08/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 

LEGISLATURA) 

         Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do 

Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado pelos Vereadores Dr. Erick - Primeiro 

Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo ainda parte da Mesa 

os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro 

Secretário, presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira 

Antunes - Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Paulo Balansin 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 - Mensagem 

nº 44/21 (Projeto de Lei nº 180/21), declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e 

Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Itamara Aparecida 

Alves de Almeida. Mensagem nº 46/21 (Projeto de Lei nº 181/21), dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para a elaboração dos Orçamentos do Município para o 
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exercício de 2.022. Of. nº 1603/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 205/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1604/21-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 208/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1620/21-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 209/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1629/21-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 210/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. 

Of. nº 1624/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 212/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. nº 1670/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 222/21, de autoria 

da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1526/21-GP, em atendimento a Indicação nº 509/21, de 

autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1527/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 823/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1528/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 822/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1529/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 821/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. 

Of. nº 1530/21-GP, em atendimento a Indicação nº 819/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 1531/21-GP, em atendimento a Indicação nº 818/21, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1532/21-GP, em atendimento a Indicação nº 810/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1533/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

809/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1534/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 807/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1537/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 842/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1539/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 840/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 

1540/21-GP, em atendimento a Indicação nº 725/21, de autoria do Vereador Celso 

Cieslak. Of. nº 1541/21-GP, em atendimento a Indicação nº 796/21, de autoria da 

Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1542/21-GP, em atendimento a Indicação nº 656/21, 

de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1543/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 826/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1544/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 699/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 

1546/21-GP, em atendimento a Indicação nº 836/21, de autoria do Vereador Divo. Of. 

nº 1547/21-GP, em atendimento a Indicação nº 837/21, de autoria do Vereador Divo. Of. 

nº 1548/21-GP, em atendimento a Indicação nº 828/21, de autoria do Vereador Jairton 

da Farmácia. Of. nº  1549/21-GP, em atendimento a Indicação nº 832/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1550/21-GP, em atendimento a Indicação nº 824/21, 

de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1551/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 827/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1552/21-GP, em 
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atendimento a Indicação nº 831/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 

1553/21-GP, em atendimento a Indicação nº 835/21, de autoria do Vereador Divo. Of. 

nº 1554/21-GP, em atendimento a Indicação nº 841/21, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1555/21-GP, em atendimento a Indicação nº 833/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1556/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

816/21, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1557/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 817/21, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1585/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 872/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. 

nº 1566/21-GP, em atendimento a Indicação nº 866/21, de autoria do Vereador Celso 

Cieslak. Of. nº 1567/21-GP, em atendimento a Indicação nº 671/21, de autoria do 

Vereador Divo. Of. nº 1568/21-GP, em atendimento a Indicação nº 870/21, de autoria 

do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1569/21-GP, em atendimento a Indicação nº 869/21, 

de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1570/21-GP, em atendimento a Indicação nº 868/21, 

de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1571/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 838/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1572/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 834/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1573/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 867/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1574/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 865/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 

1575/21-GP, em atendimento a Indicação nº 864/21, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano. Of. nº 1576/21-GP, em atendimento a Indicação nº 862/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1577/21-GP, em atendimento a Indicação nº 861/21, 

de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1579/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 859/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1585/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 857/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1586/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 856/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

1587/21-GP, em atendimento a Indicação nº 854/21, de autoria do Vereador Leandro 

Bianco. Of. nº 1588/21-GP, em atendimento a Indicação nº 853/21, de autoria do 

Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1589/21-GP, em atendimento a Indicação nº 852/21, de autoria 

do Vereador Divo. Of. nº 1590/21-GP, em atendimento a Indicação nº 851/21, de autoria 

do Vereador Divo. Of. nº 1591/21-GP, em atendimento a Indicação nº 849/21, de autoria 

do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1592/21-GP, em atendimento a Indicação nº 848/21, 

de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1593/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 847/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1594/21-GP, em atendimento a 



 

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

 

Indicação nº 845/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1595/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 846/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 

1810/21-GP, em atendimento a Indicação nº 620/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 1611/21-GP, em atendimento a Indicação nº 678/21, de autoria do 

Vereador Julio Küller. Of. nº 1601/21-GP, em atendimento a Indicação nº 573/21, de 

autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1612/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 897/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1470/21-GP, em 

atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 242/21, de autoria do Vereador 

Leandro Bianco. Of. nº 1147/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 195/21, de 

autoria do Vereador Divo. Of. nº 1501/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

214/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1513/21-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 222/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1561/21-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 81/21, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano. Of. nº 1562/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 249/21, de autoria 

do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1563/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo 

nº 248/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1564/21-GP, em atendimento a Moção 

de Apelo nº 246/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1507/21-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 254/21, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 

1598/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 193/21, de autoria do Vereador 

Felipe Passos. Of. nº 605/21-GP, em atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 

231/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1506/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 218/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1607/21-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 215/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1608/21-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 216/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. 

Of. nº 1609/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 29/21, de autoria do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1653/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

295/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1654/21-GP, em atendimento a 

Moção de Sugestão Legislativa nº 301/21, de autoria dos Vereadores Ede Pimentel e 

Geraldo Stocco. Of. nº 1545/21-GP, em atendimento a Indicação nº 839/21, de autoria 

do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1613/21-GP, em atendimento a Indicação nº 231/21, 

de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1627/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 875/21, de autoria do Vereador Julio Küller. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - 

Projeto de Lei nº 179/21, autoriza o Poder Executivo a instituir o Cartão Receita, 
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destinado à renovação automática das receitas de doenças crônicas previamente 

diagnosticadas aos usuários dos hospitais, prontos-socorros, prontos atendimentos e 

unidades de saúde do Município, e dá outras providências. DA VEREADORA JOCE CANTO 

- Requerimento nº 242/21, requerendo o estabelecimento de licença parlamentar para 

tratar de assuntos de interesses particulares, sem remuneração, no período de 

03/08/20021 a 01/09/2021. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o presente 

requerimento. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente informou aos 

Senhores Vereadores que se encontra aberto, dos dias 03 a 17 de agosto o prazo para 

apresentação de emendas ao Projeto de Lei que dispõe sobre a LDO/2022, cujo qual está 

disponível, via rede de computadores, na pasta sob título propostas LDO 2022. 

Respondeu ainda questão de ordem levantada pelo Vereador Felipe Passos, dirigida à 

Mesa Executiva durante a sessão anterior, em relação à denúncia realizada contra a 

Vereadora Josi do Coletivo, quanto à declaração feita pela Senhora Linda Maria 

Aparecida Madureira, em questão do percentual de vinte por cento a ser doado ao 

partido PSOL, onde em reunião com os demais membros da Mesa Executiva e Setor 

Jurídico, após procedida a leitura da referida declaração, não tendo encontrado nenhum 

ato de ilegalidade, deixando claro que não há nada que possa ser feito em relação à 

legalidade, estando tudo dentro dos parâmetros e estatuto do partido, dessa maneira 

não procederá com nenhuma denúncia em face da Vereadora Josi do Coletivo. Em 

seguida concedeu a palavra à Enfermeira Rúbia - Líder dos Campos Gerais do Movimento 

Gigantes da Enfermagem, no espaço TRIBUNA LIVRE, a qual discorreu referente ao piso 

salarial digno e jornada de trabalho de trinta horas semanais reivindicados pela classe 

dos profissionais de enfermagem, estando tramitando a nível de Senado Federal, através 

do Projeto de Lei nº 2564, solicitando apoio desta Casa para somar junto a essa luta. O 

Senhor Presidente agradeceu pela manifestação de cidadã Rúbia, dizendo que a mesma 

comunicou que dia 17 de agosto terá em Brasília movimentação em prol de suas 

reivindicações, solicitando apoio desta Casa, assim como de toda classe política de Ponta 

Grossa, para que possam estar cobrando seus deputados federais e assim auxiliando na 

luta que estão discutindo, colocando todo o apoio institucional, político e pessoal da 

Câmara Municipal, para que possam dar continuidade e serem contemplados com o que 

lhes é de direito. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - Se manifestaram: 

VEREADOR JULIO KÜLLER, oferecendo seu apoio à Coordenadora Rúbia, tanto pessoal 

como parlamentar, lembrando que em 2.010 protocolou projeto nesta Casa, para que 
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fosse discutida a diminuição para trinta horas da jornada de atividade de enfermeiros, 

auxiliares, técnicos e tudo o mais, porém não foi aprovado por não ser de competência 

desta Legislativo aquela discussão e agora, com a pandemia, percebe quão estafante é o 

trabalho dessas pessoas e da dificuldade que sofrem para poder conciliar família e 

trabalho, havendo necessidade de discussão a nível nacional nesse sentido. Comentou 

projeto que existe, lendo trecho da Bíblia Sagrada, Números 32:11 "Certamente os 

varões que subiram ao Egito de vinte anos para cima não verão a terra que prometi com 

juramento a Abraão, Isaac e Jacó, porquanto não perseverá nem seguir-me, exceto 

Calebe, filho de Jefoné, o queneseu e Josué, filho de Num, porque perseveraram em 

seguir ao Senhor". Relatou a respeito de projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia com 

o tema Missão Calebe, onde jovens de nossa cidade abnegados e com uma missão, 

abdicam de suas férias para realizar trabalho em conjunto com a comunidade e Poder 

Público, citando como exemplo ação realizada no CRUTAC em Itaiacoca, onde 

participaram trinta e cinco jovens que limparam, revitalizaram o lugar, contando com a 

parceria do Secretário de Obras e Secretário de Governo, dos quais agradeceu. Citou 

ainda limpeza e revitalização de praças, reformas de residências no Núcleo Trinta e Um 

de Março, além de limpeza de lotes, passeios e encaminhamentos sociais das mais 

variadas formas. Nesse sentido parabenizou em nome desta Casa à centenas de jovens 

que colocam suas férias para compromisso com Jesus e comunidade pontagrossense. 

Outro assunto, para relatar reunião na CFOF - Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização com o Presidente Paulo Balansin e demais membros, onde daqui cinco dias 

estará o parecer preparado, referente às contas do Ex-Prefeito Jocelito Canto e Ex-

Prefeito Marcelo Rangel, para serem apreciadas, dizendo que tem uma grande votação 

pela frente, cuja decisão pode impactar inclusive no mando político de Ponta Grossa e 

atendimento às pessoas que mais precisam, solicitando aos nobres pares, para que 

prestem atenção naquilo que irão votar, ressaltando que numa das contas tem doze 

milhões de reais de prejuízo ao erário público, que deixaram de ser investidos, aplicados 

indevidamente. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA, recitando primeiramente o Salmo 

84:11 "Porque o Senhor Deus é um só escudo. O Senhor dá graças e glória e não retirará 

bem algum aos que andam em retidão". Celebrou anunciando o início do Agosto 

Dourado, dedicado ao incentivo à amamentação, tendo plena convicção que o Leite 

Materno é a fonte de nutrição criada por Deus para os recém-nascidos. Lembrou existir 

na cidade o Banco de Leite Humano, no Hospital Municipal da Criança que sempre 
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necessita de doações e ajuda para poder atender crianças cujas mães não podem 

amamentar, sendo necessário atualmente cerca de cento e vinte litros/mês para atender 

pelo menos trinta recém-nascidos. Leu trecho de texto elaborado pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria, fazendo do mesmo a sua declaração ao Mês Agosto Dourado. 

Utilizou de aparte a Vereadora Joce Canto, parabenizando pela manifestação, 

destacando a importância do Mês Agosto Dourado, comunicando que foi doadora de 

leite materno à Santa Casa, onde infelizmente não pode amamentar seu filho prematuro. 

Solicitou ao Poder Executivo, para incluir as mães lactantes na vacinação como grupo 

prioritário, considerando que o Presidente da República já sancionou o PL 2112/21, 

sendo lei em todo o Brasil, onde lactantes são prioridades na vacinação. "Onde se vacina 

um e protege dois". VEREADOR GERALDO STOCCO, manifestando sua felicidade pelo 

avanço da vacinação no Município, chegando na casa dos trinta anos. Comentou sobre 

sua presença no Corpo de Bombeiros da cidade, juntamente com o Deputado Federal 

Aliel Machado, o qual acabou destinando duzentos e cinqüenta mil reais para a 

instituição, relatando a dificuldade, onde veemente solicitam auxílio à esta Casa de Leis, 

cuja qual não tem muita competência para auxiliar nesse sentido, sendo mais a nível do 

Município e Governo do Estado. Destacou que muito é falado sobre FUNREBOM que por 

um erro cometido em São Paulo, o mesmo acabou sendo prejudicado, por mal entendido 

em julgamento, onde está indo atrás de recursos, tentando auxiliar a sociedade e as 

pessoas que prestam serviços à comunidade. Cumprimentou a todos que vieram 

prestigiar a apreciação do Projeto de Lei nº 129/21, de lavra do Vereador Ede Pimentel, 

denominando de LODEVAL SANTOS RIBAS a Rua nº 22 do Loteamento Residencial Jardim 

Royal, Bairro Neves, nesta cidade, registrando seus sentimentos, onde estará votando 

posteriormente favoravelmente. Também falou a sobre a questão dos Gigantes da 

Enfermagem em que a tempo conversou com Rúbia, sua representante, que está à frente 

do mesmo a nível da cidade e região dos Campos Gerais, a qual está dedicando parte de 

seu tempo para explicar aos Senhores Vereadores e comunidade, batalhando por algo 

que junto com todos os profissionais da área tem direito, algo que já poderia ter 

acontecido, fazendo menção à moções que elaborou aos deputados federais do Estado 

do Paraná, acreditando que tenham de realizar de forma coletiva, colocando seu 

mandato à disposição. Em aparte, o Vereador Ede Pimentel também fez menção à 

tramitação do Projeto 129/21, ressaltando a presença dos companheiros do 

homenageado representando o DEPEN - Departamento Penitenciário, além de 
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familiares, solicitando a todos que votassem a matéria em prol do mesmo que perdeu 

sua vida a pouco tempo. Retomando a palavra, o Vereador Geraldo Stocco lembrou a 

respeito da realização dos jogos olímpicos em tempos de pandemia, onde tem visitado 

com todos os cuidados as unidades de saúde, evitando ir ao Pronto Socorro, porém 

conversando com pessoas que lá trabalham para melhorar a situação, até o Capitão do 

Corpo de Bombeiros hoje vai presidir a Associação do Pronto Socorro, onde conversaram 

sobre a situação do mesmo que precisa de mudanças e melhoras, porém tem que tratar 

da saúde, mas também da questão do esporte, o qual durante essa semana estará 

fazendo intensivo na cidade sobre os esportes no Município, comentando a respeito de 

qual incentivo que a Prefeitura Municipal tem dado e não tem dado aos atletas da cidade. 

Lembrou que batalha desde 2.017, primeiro ano que esteve nesta Casa, cujo objetivo foi 

para tentar melhorar o prata da casa que valoriza o esporte na base. Espera poder 

valorizar de verdade, ficando feliz que em 2.019 a Adolescente Raissa do Skate, 

medalhista das olimpíadas de Tóquio ganhou o streek lease, onde fez homenagem à 

mesma nesta Casa, considerando bacana quando o olhar para o skate e bicicleta no 

Município está mudando. O Senhor Presidente cumprimentou e agradeceu a presença 

do representantes do DEPEM na Galeria. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO, 

cumprimentou a Enfermeira Rúbia do Gigantes da Enfermagem, todos os agentes do 

DEPEN, clamando o consolo de Deus a todos os familiares de Lodeval Santos Ribas, 

parabenizando o Vereador Ede pela homenagem através do Projeto de Lei nº 129/21. 

Registrou o trabalho realizado pelos profissionais enfermeiros, técnicos, agradecendo 

em público em nome da Enfermeira Rúbia, que atendeu de sua mãe, com seu carinho e 

abraço a todos os demais profissionais. Pediu apoio através de Moção que será votada 

hoje na Casa, nº 329/21, ao PL 2564/20, para que institua o piso salarial nacional desses 

profissionais, conclamando aos demais pares que também entrem em contato com 

deputados e senadores de sua base aliada, destacando que a grande maioria dessa 

categoria trabalha em dois ou três lugares devido ao salário que se fosse digno e 

condizente com a profissão, teriam melhor qualidade de vida. Falou que em legislatura 

passada se dirigiu muitas vezes à Curitiba, onde foi muito criticado, porém ninguém 

comentou que trouxe várias viaturas para a Patrulha Escolar, devido a sua insistência 

junto à Secretaria de Segurança Pública, destacando que se somar o que gastou no ano, 

com a cifra de mil e poucos reais em comparação a mais de um milhão de reais 

conquistados, justifica sua atuação como parlamentar e se cada um fizer sua parte, 
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poderão contemplar a classe dos profissionais da Saúde, que estarão em Brasília dia 

dezessete, em nome da Enfermeira Rúbia. Referenciou o mês de agosto, para que 

possam colocar toda a vida, família, casa, projetos, sonhos nas mãos de Deus. Em 

Questão de Ordem, o Vereador Dr. Erick cumprimentou as suas amigas Stel e Joceli, 

guerreiras da enfermagem das quais compartilhou muitos plantões na UPA SANTA 

PAULA, reafirmando seu apoio pela luta que as mesmas tem. VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO, primeiramente após haver ouvido o clamor da Enfermeira Rúbia, disse 

conhecer o COREN, conselho respeitado do Brasil que realmente funciona e faz sentido, 

onde fez denúncias e recebeu respostas. Disse que sentem de perto o qual negligenciada 

e importante é essa profissão, parabenizando-a pela luta, onde seu voto sempre será 

favorável aos enfermeiros, parabenizando ainda a Pastor Ezequiel pela moção. 

Manifestou seu orgulho em ver seus companheiros de trabalho do DEPEN, onde é 

professora, tendo sido bem recebida pelos integrantes, em especial por Lodeval, quando 

soube de seu falecimento ficou chocada pela forma como aconteceu. Destacou ser uma 

organização que dá gosto ser professora no sistema prisional de nossa cidade. Aos 

familiares, do homenageado Lodeval, registrou seu carinho e solidariedade. Lembrou de 

audiência pública na sexta-feira no Sistema Remoto, para debater a importância da 

Semana do Contador de Histórias, proposto pela professora responsável pelo Bando da 

Leitura, Lucélia Clarindo - verdadeira fada da leitura e educação das crianças - a qual 

solicitou projeto de lei para contar história para crianças, embora para instituir data 

nesse sentido tem que haver audiência pública para que a população possa participar 

das decisões, quando na sexta-feira, dia trinta de julho a mesma foi realizada com público 

bastante envolvido, com diversas representatividades, onde tomaram decisão de 

trabalhar juntos nesse projeto, concluindo que Ponta Grossa merece, acreditando ser 

importante para o município, a educação e setor cultural. VEREADOR LEANDRO BIANCO, 

parabenizou aos milhares de patriotas que estiveram em grande manifestação em prol 

da democracia em nossa cidade e todos os estados do Brasil, colocando que nem todos 

os veículos de comunicação irão divulgar, onde esteve na manifestação, com 

participação de idosos, famílias, pessoas de bem que lutam pelo voto impresso auditável 

no país. Disse que ficou aviso que em Ponta Grossa tem pessoas que não vão ficar de 

braços cruzados, vendo a parte vermelha querer crescer no município. Em aparte, a 

Vereadora Missionária Adriana comentou a movimentação dos pontagrossenses, 

endossando o que o mesmo falou, com famílias, casais, filhos, levantando a bandeira do 
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Brasil e pedindo por essa nação em movimento pacífico, limpo e ordeiro. Crê que o 

futuro do Brasil continuará a crescer e ser brilhante. Leandro retomou dizendo da 

organização do evento, onde após a manifestação, deixaram todo o espaço ocupado 

limpo, com famílias mantendo a ordem e decência, sem agredir ou insultar ninguém em 

ato realmente patriota. Outro assunto, para comentar a respeito de Moção de Sugestão 

Legislativa, que entregou nas mãos da Prefeita Elizabeth Schmidt na última semana, 

onde sugere a criação das conhecidas ruas da cidadania em Curitiba, com criação de 

núcleos para descentralizar os serviços públicos, levando para os bairros, próximo a 

terminais de ônibus, onde pessoas poderão procurá-los, como AMTT, COPEL, MERCADO 

DA FAMÍLIA, SANEPAR, etc. sem precisar pagar outra passagem de ônibus ao retornar 

para casa. Informou que a Prefeita se propôs a elaborar estudos nesse sentido. 

Manifestaram-se em aparte os Vereadores Julio Küller, somando à sua proposta; Celso 

Cieslak, ressaltando a importância dos Terminais de Transporte Coletivo, os quais tem 

espaço para abrigar todos os serviços, com colocação de pessoal ocioso. Pastor Ezequiel 

Bueno, lembrando de moção que elaborou ao Prefeito Marcelo Rangel, engrossando a 

referida sugestão, entendendo que deveriam debater a situação do Mercado Municipal, 

do qual propôs na época para que fosse feita Rua da Cidadania junto ao mesmo, inclusive 

com nome Cidade da Polícia, com base da Polícia Militar, e mais algumas coisas, onde 

conclamou o mesmo para assim conversar com a prefeita, inclusive tirar os valores que 

são pagos por mês a título de aluguéis se adotar essa iniciativa. Esgotado o horário da 

Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM DISCUSSÃO ÚNICA - 

VETO À LEI Nº 13.989 (Poder Executivo), que dispõe sobre a inclusão das pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-

19, no âmbito do Município de Ponta Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, a 

pedido do Vereador Filipe Chociai, cujo requerimento foi aprovado com votos favoráveis 

dos Vereadores Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo 

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

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo 

Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores Celso Cieslak e Julio Küller. EM 

SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 118/21 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), 

denomina de Pastor GIDALTE ANTONIO DIAS a via pública municipal que menciona: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 147/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo 

abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 230.000,00, e dá outras providências: 
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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 Küler, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 107/21 (Vereador Julio Küller), denomina 

de JORDÃO INÁCIO VIEIRA a Rua 12, do Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta 

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

de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 129/21 (Vereador Ede Pimentel), 

denomina de LODEVAL SANTOS RIBAS a Rua nº 22 do Loteamento Residencial Jardim 

Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 139/21 (Poder 

Executivo), altera a Lei nº 13.969, de 26/05/2021, conforme especifica: APROVADO, com 

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

Fraccaro, Divo, 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. Foi aprovada a solicitação 

verbal, ficando justificada a ausência da votação do Vereador Ede Pimentel, por estar 

ausente no momento da chamada. PROJETO DE LEI Nº 141/21 (Poder Executivo), altera 

a Lei nº 7.018/2002: APROVADO, com registro dos votos contrários dos Vereadores Joce 

Canto, Josi do Coletivo e Julio Küller. Foi colocado em discussão e votação o pedido 

verbal, ficando autorizado o Vereador Paulo Balansin a se ausentar da presente sessão, 

em face de compromissos assumidos. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moções nºs 324/21, do Vereador Julio Küller; 325, 326/21, do Vereador Ede Pimentel; 

327/21, do Vereador Celso Cieslak; 328, 337/21, do Vereador Leandro Bianco; 329/21, 

do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 330, 331, 332/21, do Vereador Dr. Erick; 333, 

334/21, do Vereador Geraldo Stocco; 335, 339/21, do Vereador Julio Küller; 336, 338, 

340/21, do Vereador Felipe Passos; Indicações nºs 994/21, do Vereador Jairton da 

Farmácia; 995/21, do Vereador Felipe Passos; 996, 1004, 1005, 1006/21, do Vereador 

Geraldo Stocco; 997, 999/21, do Vereador Celso Cieslak; 998/21, da Vereadora Josi do 

Coletivo; 1000, 1001, 1007/21, do Vereador Dr. Zeca; 1002, 1003/21, do Vereador 

Leandro Bianco; 1008, 1009/21, do Vereador Léo Farmacêutico. Concluída a votação da 

Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR EDE 

PIMENTEL: Para agradecer a todos os Vereadores que votaram favoravelmente ao 

Projeto de Lei nº 129/21, no qual denomina de LODEVAL SANTOS RIBAS a Rua nº 22 do 
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Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade, agradecendo ainda 

aos que irão conversar com deputados de seus partidos no sentido de também fazer 

outra homenagem, denominando a instalação do DEPEN em nossa cidade. Disse que 

esteve semana passada na Secretaria de Cultura, conversando com o Secretário, 

parabenizando-o assim como o pessoal de sua equipe, onde sentiu a vontade do mesmo 

em prestar bom trabalho, ressaltando as coisas bonitas que desejam implantar na 

cidade. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para reforçar a Indicação que elaborou, 

sugerindo disponibilização de álcool em gel nos terminais de transporte coletivo, 

entendendo  ser lamentável a falta dos mesmos, considerando item básico em tempos 

de pandemia inclusive com a nova variante. Outra questão, para enquanto membro do 

PSOL e mandato coletivo, saudar a nova Presidente do partido na cidade, eleita no ultimo 

sábado, Ana Paula de Melo, que também é componente do mandato coletivo, 

ressaltando que terá um árduo trabalho, desejando-lhe forças. Saudou e parabenizou 

aos outros dois participantes, Cassiane Desplantis e Isaac Jessé, candidatos, pela ousadia, 

luta, esperança de tempos melhores, colocando que  trabalharão juntos com muita força 

e determinação. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou 

a presente sessão, convocando outra para o dia quatro do mês em curso, quarta-feira, 

no horário regimental, informando que a 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 dois de agosto de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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