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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 04/08/2021 

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

JOCE CANTO (PSC) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 
 

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Cita 1 Timóteo 2:5, agradece a convite  

que recebeu para reunião na secretaria municipal de serviços e obras sociais, com a secretaria Simone, também 

a secretaria municipal de segurança pública doutora Tania, representantes do Rotary, DEPEN, Concelho 

Municipal da Mulher e Guarda Municipal, a união de forças para trabalhar assunto a respeito da arrecadação 

de absorventes higiênicos e ontem pode saber que todos esses setores estão se unindo para fazer muito mais 

pelas mulheres e pela cidade, agradece ao nome Carência Íntima, e reforça a união nesse projeto, comenta que 

será votado projeto a respeito da linguagem neutra, que modifica as vogais temáticas a fim de tornar a palavra 

mais neutra, cita exemplos dessas mudanças, e que seus defensores objetivam tornar a linguagem mais inclusiva 

para pessoas que precisam dessa inclusão, e que foi buscar através de uma professora a respeito desse assunto 

e que os argumentos favoráveis a seu uso não são científicos mas ideológicos, que crianças com dislexia seriam 

prejudicadas com a linguagem neutra, assim como os cegos e surdos, que a professora entende que a linguagem 

neutra causaria nesses grupos dificuldades desnecessárias, comenta haver uma grande quantidade de pessoas 

que não concordam com a linguagem neutra, que na passagem do latim para a linguagem atual já foi suprimido 
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a linguagem neutra, passando para o masculino, que a linguagem não binaria foi proibida na França, e que a 

mudança da língua é natural sem ser uma imposição por ideologias, a ideia que a língua é opressora tem a ver 

com política, que desejam dominar a forma como falamos para dominar posteriormente como se pensa e como 

se age e que isso é opressão, que é uma questão mais ideológica e política, e que é um atentado contra a 

gramatica e a língua portuguesa e inclusão seria olhar para as pessoas surdas, mudas, cegas ou autistas. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Inicia falando sobre o PL 117, que há cartaz que 

diz “não ao pacote da maldade” que se esse e outros projetos são considerados maldade então que seu mandato 

será de muita maldade, pois sempre lutara pela família e pelo que acredita e que não são ameaças ou cartazes 

que o fará parar, diz que busca derrubar algumas falácias da sessão de quando esse projeto foi apresentado, diz 

não querer proibir as pessoas de falar a gíria ou a língua que quiser falar, mas não deve se aprender isso na 

escola, a respeito da ilegalidade diz que ilegal é assassinar o português, confundir a cabeça das crianças, que 

sobre fala a respeito de ser apenas em Ponta Grossa, comenta que esse PL foi apresentado em pelo menos 14 

estados e em dezenas de municípios, comenta exemplos de cidades, sobre a fala a respeito de alteração de plano 

de educação, diz que não irá alterá-lo mas sim garanti-lo, diz que tem interesse nisso por ser pai e lutar pelo 

melhor do país e que se depender dele irá lutar até o fim e não irá se calar diante dessa aberração. Que querem 

desconstruir a família brasileira e querem desconstruir a língua portuguesa, reforça querer proteger as crianças 

e a língua com a aprovação desse PL e que o outro lado deseja a “lacração”, politizar questões simples como 

essa e que a sociedade está de olho, a grande maioria da sociedade é contra a linguagem neutra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Reforça as  falas a respeito da língua portuguesa, que não 

está sendo falado do gênero de ninguém e que continua respeitando todas as pessoas e sua opção sexual, e que 

segue a palavra de Deus e não abrirá a mão dela, a respeito do projeto diz estar defendendo os inocentes, as 

crianças as quais nem sabem sobre o que está sendo discutido, diz ser maldoso o que desejam fazer com o 

Brasil, reforça a defesa para as crianças, as famílias e o reino e tem feito isso apesar das ameaças, diz nunca ter 

desrespeitado ninguém e que parou de ver redes sociais, e que é desrespeitado, diz nunca ter xingado a ex-

presidente Dilma, apesar de ser contra o que ela fazia, pois a autoridade deve ser respeitada, reforça o pedido 

de respeito na Casa de Leis, comenta situações como artigo da revista ISTOPÉ, a respeito da impossibilidade 

normativa, da Associação Brasileiras de Letras, de se aplicar o gênero neutro, aonde também se comenta sobre 

palavras adicionadas a língua portuguesa e reforça a dificuldade da implementação da linguagem neutra, 

reforça que as falas que disse são proferidas por alguém que ocupa cadeira na Associação Brasileira de Letras. 

Reforça também sobre o absurdo dos cartazes em linguagem neutra colocando as crianças e a língua portuguesa 

em riscos, parabeniza o governador de Santa Catarina por decreto para que não se mecha na língua portuguesa, 

reforça o número de estados e da guerra em Brasília em que muitos cristãos, estão entendendo que é para deixar 

os professores em paz, comenta sobre o retorno do SPB e de se cantar o hino nacional, comenta  que teriam de 

mudar todo o hino concede parte ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), que comenta que projetos 

semelhantes tramitam na ALEP e na ALESP, e logo se tornara lei estadual. Com a palavra novamente o 

vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), reforça a necessidade de se deixar as crianças em paz, dar condição de 

trabalho aos professores, cuidar das escolas, não meche com a língua, diz nem falar da bíblia, mas de língua, 

que vai falar de bíblia no momento certo, reforça que continuará defendendo as crianças e as famílias da cidade 

de Ponta Grossa. 

 VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Reforça as palavras dos vereadores anteriores, e que seu 

mandato será em defesa da família que não deve deixar a família perecer, que a educação é fundamental para 

as  crianças, diz possuir certeza que irá prevalecer o bem e parabeniza todos os sacerdotes, pastores, pastoras e 

reforça a importância do trabalho destes em prol da sociedade, comenta a respeito de cartaz do ensino  com 

valores e que é de estrema importância e que possa prevalecer o lado do bem na sociedade, comenta a respeito 

de indignação para  com secretários que deve marcar hora para falar com eles, pois vários assuntos precisam 

dar respostas aos eleitores e que não consegue as respostas, que há barreiras que tem que marcar horário para 

falar com as pessoas, comenta que o munícipe necessita de respostas, pede aos lideras para que essa secretaria 

vejam as dificuldades dos munícipes, agradece a prefeita pôr a cidade estar crescendo com grande  progresso, 

e que com isto vem problemas e dificuldades e por isso e por serem fiscalizadores necessitam de respostas, diz 
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que está sempre junto a comunidade que foi eleito para trabalhar, concede a palavra ao vereador Pastor Ezequiel 

(AVANTE), comenta que os secretários devem entender que os pedidos não são para os vereadores mas si para 

a população, agradece por lembrar o dia de hoje e o dom de cuidar das pessoas, que a pandemia e o pós-

pandemia não serão fáceis, com a palavra vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) comenta que 

um vereador sendo atendido é as pessoas sendo ouvidas, comenta que deseja que as pessoas entendam que a 

sessão é apenas uma parte que trabalham a semana toda e que atender um vereador é atender a comunidade, 

elogia as falas e a palavra retorna ao vereador Léo Farmacêutico (PV), reforça o pedido pela união para 

trabalhar em prol da população de Ponta Grossa. 

VEREADOR FELIPE PASSOS (PSDB): Diz que deseja falar sobre dois projetos que serão votados na 

Câmara, inicia pedindo votação contra o veto da lei que coloca os autistas no grupo prioritário, comenta  que 

desde 2012 os autistas, são considerados pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, mas não foram 

contemplados pelo ministério da saúde e a partir de então municípios e estados começaram a trabalhar essas 

questões por decretos ou por leis colocando eles dentro desses grupos prioritários e assim pediu um projeto de 

lei fazendo essa inclusão no plano municipal, que na lei 14.190 de 29 de julho de 2021 o presidente da república 

colocou no parágrafo quinto, as crianças e adolescentes com deficiências permanentes serão incluídos no grupo 

prioritário no plano nacional de operação da vacinação contra o covid-19, e através dessa questão eles já estão 

inclusos e segue em andamento pelo senado, que hoje será votado esse veto, pede apoio para ser derrubado 

esse veto para que o secretario possa ter a sensibilidade de andando junto com o senado federal esse projeto já 

protocolado possa se dar andamento e agilidade. Concedeu a palavra a vereadora Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE), que declarou apoio a derrubada do veto e que a pouto tempo o plenário está cheio de 

pais pedindo pelos seus filhos autistas que apenas os pais e mães de crianças assim entendem que elas devem 

ser cuidadas de forma especial, e reforça estar juntos em favor dos autistas. Com a palavra novamente o 

vereador Felipe Passos (PSDB), comenta  que outros vereadores também lutam em favor dos autistas, e em 

Ponta Grossa tem 100 pessoas que precisariam dessas doses comenta que poderia ser utilizado até a xepa de  

forma regulamentada, que a reunião feita hoje foi feita de forma urgente por um vereador que não gostaram 

que ele fosse contra o projeto, comenta que haveria organização da secretaria da  saúde, reforça pedido contrário 

ao veto da lei, faz leitura da obra Dom Casmurro, em linguagem neutra, comenta ser impossível que os 

inventores da linguagem neutra entre os outros possuem como único resultado a paralização da inteligência 

humana, que o produto final é a confusão sexual, comenta exemplo de palavras em linguagem neutra, e diz que 

seus defensores são analfabetos. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Deseja que todos tomem a melhor decisão de acordo com seus 

eleitores, que trouxe hoje assunto também muito importante, que para alguns é mais importantes que para 

outros, comenta que subiu na tribuna falar a respeito do UPA Santana e a dificuldade que as pessoas possuíam, 

e que desde então pouca coisa mudou, e isso reflete diretamente nos vereadores, que duvida que nenhum 

recebeu mensagens pedindo transferência por que lá está difícil, que isso é importante e afeta o seio das 

famílias, que hoje leu que o UPA e o Pronto Socorro Municipal passam a ser geridos por uma nova empresa, 

que mudanças foram publicados  no Diário Oficial da Cidade na última sexta-feira, ganharam HELP MED 

SAÚDE e HERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, comenta que há grande expectativa no trabalho dessas duas 

empresas ganhadoras da licitação, e como fiscalizadores irão fiscalizar o contrato e o atendimento, que um 

amigo está no UPA Santana desde sexta-feira, naquelas condições, e traz relato que ontem houve zero mortes 

pelo covid-19 mas esqueceram os outros problemas, e ontem esteve em frente a um posto de saúde muito 

importante o Antônio Saliba e esse imóvel está fechado e a comunidade tem que se deslocar até o recanto verde 

para ser atendido e isso é emergência, que outros postos estão com bastante dificuldades ou fechados, então é 

importante que essas reclamações cheguem ao secretário de saúde e a prefeita. Concede a parte ao vereador 

Dr. Erick (PSDB), diz ter certeza que a secretaria sabe desses problemas e o problema está na solução que o 

UPA Santana está ruim, que espera que com a terceirização o serviço melhore, pois não adianta terceirizar o 

serviço e compartilhar o serviço diz ter apresentado Moção pedindo concurso público para novos médicos 

contratados pela prefeitura, se soma ao apelo pedindo providências para resolver. Novamente com a palavra 

vereador Júlio Kuller(MDB), diz estar falando com uma pessoa que ficou seis anos estudando e conhece diz 

que a saúde básica está em um dos piore momentos que já passou como vereador e isso refrete na UPA Santana 



 

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

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

e na UPA Santa Paula, que vão encher de gente que as famílias estão chorando por um atendimento médico 

melhor, pois a saúde básica está descuidada, concede a palavra ao vereador Felipe Passos (PSDB), diz que 

ontem esteve no posto de saúde da Cipa e Maria Otília e que as agentes comunitárias estão fazendo o trabalho 

de pessoas que deviam ter sido chamadas para fazer o combate a dengue, e não possuem nem bota, é concedida 

a palavra ao vereador Léo Farmacêutico (PV), comenta que tem ido em todos os postos e encontrou fechados 

e que diminuindo os casos de covid-19 já deveram ir pensando nisso que recebe reclamações todos os dias, que 

os profissionais possuem grandes demandas, se soma na luta pela melhora da saúde em Ponta Grossa. Com a 

palavra novamente o vereador Júlio Kuller (MDB), comenta que há muito a se fazer e que esta Câmara fiscaliza 

mas também quer acompanhar o trabalho, diz que o secretario pode ouvir a câmara, pede a comissão de saúde, 

ao líder do governo e ao médicos que possam estar conversando com o secretario para que se possa levar os 

grandes problemas  da cidade e encontrar uma solução, concede a parte a vereadora Missionaria Adriana 

(SOLIDARIEDADE), que comenta que hoje tem uma indicação pelo clamor por que a unidade de saúde João 

de Deus está fechado.  

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 04/08/2021  -   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 

Votação Nominal – Rejeitado – 2 Votos Favoráveis – 16 Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 107/2021: 
Denomina de JORDÃO INÁCIO VIEIRA a Rua Nº 12 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, 

nesta cidade. 

Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 129/2021: 

Denomina de LODEVAL SANTOS RIBAS a Rua nº 22 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro 

Neves, nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 139/2021: 
Altera a Lei nº 13.969, de 26/05/2021, conforme especifica. 
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. 
Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis – 2 Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DOS VEREADORES LEANDRO BIANCO E PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 117/2021: 
Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município de Ponta Grossa ao aprendizado da língua 

portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CECE    - Contrário, nos termos do Voto em Separado dos Vereadores  
                                         Geraldo Stocco e Josi do Coletivo, restando vencido o voto da  

                                         Relatora Missionária Adriana, a qual manifestou-se favorável à  
                                         aprovação da matéria (Rejeitado) 

Votação Nominal – Aprovado – 12 Votos Favoráveis – 5 Votos Contrários - Abstenções 

Pedido de vistas do vereador Geraldo Stocco (PSB), 5 dias Rejeitado. ( 5Votos Favoráveis – 12 Votos 

Contrários) 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
  

MOÇÕES 
  

Nº 341/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 
À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine a 

realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei à Câmara Municipal, institua núcleos 

descentralizados de Serviços Públicos, inspiradas nas consagradas "Ruas da Cidadania", existentes na Capital.  
  

Nº 342/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 
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À V. Ex.ª Procurador Geral do Município, Gustavo Schemim da Matta, a fim de que sejam tomadas as devidas 

medidas administrativas e judiciais no intuito de possibilitar o pagamento das horas extras aos profissionais 

médicos que prestaram serviços na unidade básica de saúde Ergon Roskamp. 
  

Nº 343/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que gestione junto aos 

órgãos competentes, em especial à Controladoria Geral do Município e à Fundação Municipal de Saúde, a fim 

de que sejam tomadas as devidas medidas administrativas e judiciais no intuito de possibilitar o pagamento das 

horas extras aos profissionais médicos que prestaram serviços na unidade básica de saúde Ergon Roskamp. 
  

Nº 344/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Controladora Geral Interina do Município, Joana Dara de Oliveira Maior, a fim de que sejam 

tomadas as devidas medidas administrativas e judiciais no intuito de possibilitar o pagamento das horas extras 

aos profissionais médicos que prestaram serviços na unidade básica de saúde Ergon Roskamp. 
  

Nº 345/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida aos rappers ISMAEL ALVES DOS SANTOS, THIAGO SOUZA e MICHEL ARAÚJO e extensiva 

para todos os artistas deste estilo musical em nossa cidade, pela passagem do Dia Municipal do Rap, 

comemorado em 06 de agosto. 
  

Nº 346/2021 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 que seja aberto Concurso Público para provimento de cargo de Médico com o propósito 

de atender a demanda das UBS. 
  

Nº 347/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos Profissionais do UPA SANTA PAULA, que estão na Linha de Frente no combate a COVID-19. 
  

Nº 348/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada Doutor Mateus Fernando Rietter Quintino Ferreira, pelo exemplar trabalho que vem 

realizando na Unidade Básica de Saude José Bueno, no Jardim Jacaranda, no bairro Boa Vista. 
Total de Moções Aprovadas – 8  

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

INDICAÇÕES 
  

Nº 1010/2021 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 pavimentação asfáltica na Rua 

Izabel Ossowski na Vila Romana. 
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Nº 1011/2021 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 Duarte da Costa, 

no bairro de Uvaranas, no município de Ponta Grossa- PR. 
  

Nº 1012/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos para adequação, tratamento, 

aplicação de contra piso em concreto usinado e posterior pintura, na quadra hoje destinada á prática de tênis, a 

qual não é utilizado para este fim,  adequando a mesma para a prática de patinação.  
  

Nº 1013/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando adequação, operação tapa buracos e 

estudos para aplicação de pavimentação asfáltica, na extensão da Rua Nogueira, localizada no Núcleo Santa 

Paula. 
  

Nº 1014/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos para reabertura da Unidade 

de Saúde João de Deus, situado á rua Acelino Bueno de Freitas, nº 756, Núcleo San Martin, ou ainda alocação 

dos equipamentos e mobiliários existentes no local para outra unidade. 
  

Nº 1015/2021 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 João Vicente, 

no bairro Contorno, no município de Ponta Grossa- Pr 
  

Nº 1016/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a adequação o patrolamento e o 

cascalhamento  na Avenida João Martins Ribas  nas proximidades do número 206, Bairro Jardim Paraíso, 

Uvaranas  nesta cidade. 
  

Nº 1017/2021 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 com reparo com patrolamento e 

cascalhamento, na Rua João Jacob Fernandes no Bairro Shangrilá , nesta cidade. 
  

Nº 1018/2021 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 à substituição de lâmpada queimada 

na Rua Adalberto Carvalho de Araújo em frente ao número 511 Vila Tavares, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 1019/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

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

colocação de tampas na Rua Praia de Ipanema, frente ao nº261, bairro Contorno, nesta cidade. 
  

Nº 1020/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

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

colocação de tampas na Rua Caneleira, em frente ao nº207, bairro Contorno, nesta cidade. 
  

Nº 1021/2021 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 com reparo com patrolamento e 

cascalhamento, na Rua Ayrton Berger no Bairro Shangrilá , nesta cidade. 
  

Nº 1022/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

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

unidade básica de saúde Abrahão Federmann, localizada na rua Quinze de Setembro, n.º 276, Uvaranas, nesta 

cidade. 
Total de Indicações Aprovadas – 13 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 4 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 03 de agosto de 2.021. 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta a respeito do transporte da pessoa com deficiência, que é 

autor da lei que fez com que o município de Ponta Grossa pudesse ter um transporte  a altura das pessoa que tem 

dificuldade de locomoção, isso significa que haveria carros nos terminais que seriam contatados através de  

número próprio, para buscar em casa e entregar ao terminal que estariam acessíveis assim como todos os ônibus 

esse projeto foi alterado pelo ex-prefeito Pedro Wosgral Filho e os quatro carros ficariam na secretaria municipal 

de assistência social, hoje são poucos carros a disposição, carros deixados pelo mesmo de quando era secretário, 

mas infelizmente esse projeto foi se desmantelando ao longo do tempo e hoje a apenas dois carros e um motorista, 

e hoje fez oficio e apelo a secretaria da pasta que retornasse ao transporte normal de 8 anos atras para que essas 

pessoas possam se locomover para clinicas e passear, que hoje é feito um transporte muito ruim da pessoa com 

deficiência, que espera profundamente que a prefeita tome atenção da necessidade dessas pessoas que não estão 

sendo atendidas e são os invisíveis da cidade e não há questão que possa comprometer o transporte desse pessoal 

pois o município recolhe através de projeto de sua autoria a publicidade atras dos vidros de ônibus, e que foi 

retirado também, que esse dinheiro manteve esses carros e a estrutura de transporte de pessoas com deficiência, 

e isso com o passar do tempo e com o péssimo mandato segundo do prefeito Marcelo Rangel isso se deteriorou, 

pede a prefeita que olhe com carinho para essas pessoas e que tenham o mínimo de inclusão e direito assegurado 

de seu transporte. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta sobre audiência pública a respeito da 

regulamentação do uso de agrotóxicos no município, em razão do crescimento desordenado do perímetro urbano 

de Ponta Grossa muitas áreas agricultáveis encontram-se próximas a conjuntos habitacionais, escolas, unidades 

de saúde e outros locais públicos, a aplicação de agrotóxicos pode ocasionar danos à saúde das pessoas, é 

necessário ouvir as demandas das populações afetadas assim como especialistas de diversas áreas que estudam 

os impactos dos agrotóxico na vida das pessoas, convida a todos, e diz ser algo sério e grave no município. 

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

niao=04/08/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

(XVIII LEGISLATURA) 

         Aos quatro 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 
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Farmácia, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Paulo Balansin e Leonilton A. 

Carneiro - Léo Farmacêutico. (Observada a licença parlamentar da Vereadora Joce Canto 

em função da aprovação do Requerimento nº 242/21, pelo período de 03/08/21 a 

01/03/21). 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, 

considerando a seguinte restrição: "Constará da leitura do Expediente as seguintes 

proposições - DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção De Sugestão Legislativa nº 

341/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, 

para que determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de 

Lei à Câmara Municipal, institua núcleos descentralizados de Serviços Públicos, 

inspiradas nas consagradas "Ruas da Cidadania", existentes na Capital. DO VEREADOR 

DR. ERICK - Moção de Apelo nº 342/21, à V. Ex.ª Procurador Geral do Município, Gustavo 

Schemim da Matta, a fim de que sejam tomadas as devidas medidas administrativas e 

judiciais no intuito de possibilitar o pagamento das horas extras aos profissionais 

médicos que prestaram serviços na unidade básica de saúde Ergon Roskamp. Moção de 

Apelo nº 343/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira 

Schmidt, para que gestione junto aos órgãos competentes, em especial à Controladoria 

Geral do Município e à Fundação Municipal de Saúde, a fim de que sejam tomadas as 

devidas medidas administrativas e judiciais no intuito de possibilitar o pagamento das 

horas extras aos profissionais médicos que prestaram serviços na unidade básica de 

saúde Ergon Roskamp. Moção de Apelo nº 344/21, à Exma. Sra. Controladora Geral 

Interina do Município, Joana Dara de Oliveira Maior, a fim de que sejam tomadas as 

devidas medidas administrativas e judiciais no intuito de possibilitar o pagamento das 

horas extras aos profissionais médicos que prestaram serviços na unidade básica de 

saúde Ergon Roskamp. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Aplauso nº 

345/21, dirigida aos rappers ISMAEL ALVES DOS SANTOS, THIAGO SOUZA e MICHEL 

ARAÚJO e extensiva para todos os artistas deste estilo musical em nossa cidade, pela 

passagem do Dia Municipal do Rap, comemorado em 06 de agosto. DO VEREADOR DR. 

ERICK - Moção de Apelo nº 346/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - 

Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas administrativas a fim de que seja 

aberto Concurso Público para provimento de cargo de Médico com o propósito de 

atender a demanda das UBS. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso 

nº 347/21, dirigida aos Profissionais do UPA SANTA PAULA, que estão na Linha de Frente 
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no combate a COVID-19. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso 

nº 348/21, a ser encaminhada Doutor Mateus Fernando Rietter Quintino Ferreira, pelo 

exemplar trabalho que vem realizando na Unidade Básica de Saude José Bueno, no 

Jardim Jacaranda, no bairro Boa Vista. " 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 1708/21-GP, 

comunicando haver vetado os Arts. 4º e 5º da Lei nº 14.014. Of. nº 1626/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.007. Of. nº 1627/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.008. Of. nº 1687/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

218/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1688/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 224/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. 

nº 1696/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 215/21, de autoria do Vereador 

Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1714/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 216/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1717/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 186/21, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1558/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 654/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 

1560/21-GP, em atendimento a Indicação nº 712/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 1629/21-GP, em atendimento a Indicação nº 80/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 1630/21-GP, em atendimento a Indicação nº 438/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1631/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

441/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1632/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 844/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1633/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 829/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

1634/21-GP, em atendimento a Indicação nº 825/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 1635/21-GP, em atendimento a Indicação nº 855/21, de autoria do 

Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1636/21-GP, em atendimento a Indicação nº 860/21, de 

autoria do Vereador Divo. Of. nº 1638/21-GP, em atendimento a Indicação nº 877/21, 

de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1639/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

876/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1640/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 927/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1641/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 912/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1642/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 916/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

1643/21-GP, em atendimento a Indicação nº 918/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 
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Of. nº 1644/21-GP, em atendimento a Indicação nº 919/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. nº 1645/21-GP, em atendimento a Indicação nº 920/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. nº 1646/21-GP, em atendimento a Indicação nº 921/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 1647/21-GP, em atendimento a Indicação nº 922/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1648/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

923/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1649/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 929/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1650/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 930/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

1651/21-GP, em atendimento a Indicação nº 931/21, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 1652/21-GP, em atendimento a Indicação nº 900/21, de autoria do 

Vereador Julio Küller. Of. nº 1655/21-GP, em atendimento a Indicação nº 905/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1656/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

907/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1657/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 908/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1659/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 904/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 

1660/21-GP, em atendimento a Indicação nº 270/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 1661/21-GP, em atendimento a Indicação nº 269/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. nº 1662/21-GP, em atendimento a Indicação nº 909/21, de autoria do Vereador 

Izaias Salustiano. Of. nº 1663/21-GP, em atendimento a Indicação nº 910/21, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1664/21-GP, em atendimento a Indicação nº 878/21, de 

autoria do Vereador Divo. Of. nº 1665/21-GP, em atendimento a Indicação nº 879/21, 

de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1666/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

880/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1667/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 881/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1668/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 883/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 

1669/21-GP, em atendimento a Indicação nº 886/21, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1671/21-GP, em atendimento a Indicação nº 891/21, de 

autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1672/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 892/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1673/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 895/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 

1677/21-GP, em atendimento a Indicação nº 896/21, de autoria do Vereador Paulo 

Balansin. Of. nº 1679/21-GP, em atendimento a Indicação nº 948/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1680/21-GP, em atendimento a Indicação nº 812/21, 
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de autoria da Vereadora Joce Canto. Of nº 1681/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

894/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1682/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 893/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1683/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 882/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

1684/21-GP, em atendimento a Indicação nº 914/21, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1685/21-GP, em atendimento a Indicação nº 928/21, de 

autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1686/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

858/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1689/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 913/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1690/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 915/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1691/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 917/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

1692/21-GP, em atendimento a Indicação nº 814/21, de autoria do Vereador Paulo 

Balansin. Of. nº 1693/21-GP, em atendimento a Indicação nº 899/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1694/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

863/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1695/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 898/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1697/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 947/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 

1699/21-GP, em atendimento a Indicação nº 945/21, de autoria do Vereador Leandro 

Bianco. Of. nº 1700/21-GP, em atendimento a Indicação nº 944/21, de autoria do 

Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1701/21-GP, em atendimento a Indicação nº 942/21, de 

autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1702/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

941/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1703/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 940/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1704/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 938/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1705/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 936/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 

1706/21-GP, em atendimento a Indicação nº 903/21, de autoria do Vereador Celso 

Cieslak. Of. nº 1707/21-GP, em atendimento a Indicação nº 946/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1709/21-GP, em atendimento a Indicação nº 382/21, 

de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1715/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

935/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1716/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 979/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. DO VEREADOR LÉO 

FARMACÊUTICO - Projeto de Lei nº 182/21, promove alterações na Lei nº 12.854, de 

04/08/2017, conforme especifica. DA VEREADORA JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 
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183/21, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor Wilson Picler. 

Projeto de Lei nº 184/21, concede Título de cidadão Honorário de Ponta Grossa ao 

Senhor Luiz Eduardo Pasturzak Parucker da Silva. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - 

Projeto de Lei nº 185/21, acrescenta o Art. 27-D, na Lei nº 7.018, de 15 de novembro de 

2.002, que dispõe sobre a prestação de serviços públicos municipais de transporte 

coletivo e dá outras providências. DOS VEREADORES JOSI DO COLETIVO, GERALDO 

STOCCO, JOCE CANTO E JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 186/21, dispõe sobre a 

regulamentação do uso e aplicação de agrotóxicos próximo aos locais que especifica no 

Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - 

Moção de Aplauso nº 349/21, Dirigida a Caio Souza, médico e atleta ponta-grossense 

pelo 2° lugar na categoria Games Classic Bodybuilding no 48° Campeonato Brasileiro de 

Fisiculturismo, Musculação e Fitness de Santa Catarina. Manifestando-se em Questão de 

Ordem, o Vereador Dr. Erick, registrou a passagem do Dia do Sacerdote, homenageando, 

saudando e felicitando todos os sacerdotes das igrejas católicas, evangélicas, destacando 

o trabalho especial desempenhado pelos mesmos principalmente nesse momento em 

que a população vive questão de pandemia e após, onde sua missão continua com o fim 

de trazer conforto, esperança, paz e amor às pessoas que perderam familiares, 

parabenizando aos representantes desta Casa nas pessoas dos Pastores Missionária 

Adriana, Leandro Bianco e Ezequiel Bueno. Somou-se à sua manifestação a Vereadora 

Missionária Adriana, dizendo de sua alegria em ouvir  de um homem médico, que salva 

vidas, entendendo todo poder da medicina e também da fé. Citou que os sacerdotes, 

sejam em qual denominação estejam, são extremamente aliados aos médicos, 

esperando que essa via de mão dupla continue. Anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR, se manifestaram os Vereadores MISSIONÁRIA ADRIANA, primeiramente 

citando das Sagradas Escrituras I Timóteo, capítulo 2, versículo 5 "Porque há um só Deus, 

um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Homem". Clamou a Jesus 

iluminação e forças, como único só Deus e Mediador. Agradeceu ao convite para 

participar de reunião na Secretaria Municipal de Serviços e Obras Sociais, através da 

Secretária Simone, onde também se fez presente a Secretária de Segurança Pública Dra. 

Tânia, representantes da União das Unidas, trabalho que está sendo realizado em toda 

a cidade, representantes dos Rotarys de Ponta Grossa, do Departamento Penitenciário 

Estadual - DEPEN, do Conselho Municipal da Mulher e da Guarda Municipal, em união 

de forças para trabalhar diante de assunto, lembrando que a questão de dois meses 
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estão desenvolvendo ação com mulheres unidas, para arrecadação de absorventes 

higiênicos e posteriormente entregar a mulheres em situação de vulnerabilidade social, 

onde tiveram a graça satisfação de saber que todos esses setores que se reuniram estão 

se mobilizando para fazer muito mais pelas mulheres da cidade - relatando, entre 

dezesseis a cinqüenta e quatro anos de idade, somando onze mil, cento e oitenta e cinco 

em situação de vulnerabilidade social, onde fizeram essa unidade, para unir forças e estar 

juntos com todos esses órgãos trabalhando para alcançar as mesmas no projeto 

chamado Carência Íntima. Lembrou constar na ordem do dia da presente sessão projeto 

que trata da linguagem neutra, dizendo que a vogal temática e artigo são substituídos 

por exemplo pela letra e, de modo que frase como "Os professores brasileiros" segundo 

a referida linguagem, seria substituído por "Es Professoris Brasileiris", com vogais 

temáticas sendo trocadas por uma letra que arremeta a neutralidade, no caso a letra "e". 

Também a palavra todos seria substituída por todes. Colocou que a linguagem neutra de 

acordo com seus defensores, tem objetivo de tornar a língua portuguesa inclusiva para 

pessoas que precisam dessa inclusão, abrangendo então o uso do masculino genérico. 

Nesse sentido, informou que buscou através da Professora Cintia Chagas, em Belo 

Horizonte, informações a respeito desse assunto a qual se diz contrária a abordagem de 

linguagem neutra nas escolas, em função dos argumentos utilizados em seu uso não 

serem científicos mas ideológicos. Comentou, segundo a referida professora, que 

crianças com dislexia seriam prejudicadas quando entrarem em contato com linguagem 

como essa em seu processo de aprendizagem, bem como também prejudicaria os cegos 

que lêem por meio de softers e pessoas surdas, entendendo ainda que a adoção da 

linguagem neutra colocaria imposições de dificuldade completamente desnecessários à 

esses grupos. Citou, de acordo com a mesma, onde entra em concordância que com 

grande maioria, não concorda com linguagem não binária. Disse ainda que aquela 

professora aponta essa abolição na França, conclamando que o mesmo seja feito a nível 

de Brasil. Vê questão muito mais ideológica, política que de lingüística, desejando 

preservar a língua portuguesa, dizendo que inclusão seria olhar para pessoas autistas, 

surdas, mudas, cegas, colocando que essas precisam ser realmente ser tratadas com 

toda a delicadeza e atenção. LEANDRO BIANCO: Também comentou o Projeto de lei nº 

117/21, de sua autoria com o Vereador Pastor Ezequiel, dizendo que se essa matéria, 

junto com outros que é autor e co-autor, são considerados como "maldades", podem 

esperar que seu mandato será de muita maldade, pois sempre lutará pela família, por 
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aquilo que acredita e não são ameaças, cartazes que são colocados por assessoria de 

vereadores, bandeiras que vão os fazer parar. Justificou diante da referida matéria que 

primeiro não querem proibir as pessoas de falar, cada um usa a gíria ou a língua que 

quiser se manifestar na sua casa, na rua, nos seus grupos de mensagens, nas redes 

sociais, mas não é na escola que se deve aprender isso. Registrou que ilegal, como dizem 

alguns, é assassinar o português, confundir a cabeça das crianças, acabar com pronomes 

masculinos e femininos. Respondeu questionamento da Vereadora Josi do Coletivo que 

não é somente em Ponta Grossa que estão apresentando a matéria, lembrando que foi 

apresentado pelo menos em quatorze estados e em dezenas de municípios, como 

Curitiba, Belo Horizonte e em alguns já foi aprovado, sendo lei. Referendou palavras da 

Missionária Adriana, dizendo que na França já foi proibida essa linguagem neutra. 

Esclareceu outra falácia, que vão alterar o Plano de Educação, dizendo que não irá 

alterar, pelo contrário, desejam ter garantias que o português será ensinado de acordo 

com as normas legais de ensino. Ressaltou que se depender de sua pessoa, irá lutar até 

o fim, não irá se calar diante dessa "aberração". Com a aprovação do PL 117/21, acredita 

que a língua portuguesa será preservada no Município. PASTOR EZEQUIEL BUENO: 

Também fez referências ao Projeto de Lei nº 117/21, onde repetiu o que falou na sessão 

passada, esclarecendo que não estão tratando de sexologia ou gênero de ninguém, 

continuando respeitando todas as pessoas e suas opções sexuais, onde segue a palavra 

de Deus e não abrirá mão da mesma, se preciso for irá contra tudo e todos. Falou do 

projeto ao qual estão simplesmente defendendo os inocentes, crianças que nem sabem 

o que estão falando. Entende ser totalmente maldoso o que querem fazer com o Brasil, 

não sendo somente na cidade de Ponta Grossa, mudando algo difícil, onde pessoas 

estudadas, nem sabem falar direito a língua portuguesa, afirmando que sua defesa acima 

de tudo é com as crianças. Ressaltou que quanto chegou nesta Casa nove anos atrás, 

declarou e empenhou sua palavra em defesa da família, das crianças e do reino, onde 

tem feito com ameaças. Falou da revista Isto É que escreveu artigo sobre impossibilidade 

normativa, dando conta que a ABL - Academia Brasileira de Letras não tem a mesma 

visão quanto a linguagem neutra, simplesmente porque a estrutura do português não 

suporta um gênero neutro que existia no Latim e persiste no Alemão, mas desapareceu 

nas línguas neo latinas, conforme afirma Filólogo Evanildo Dechara, ocupante da 33ª 

Cadeira da ABL e coordenador da 6ª edição da VOLPI que incorporou a uma semana mil, 

cento e sessenta novos vocabulários de língua, incluindo muitos estrangeirismos, na qual 
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o feminino e masculino são sempre bem definidos, cuja transformação seria 

extremamente complexa e custosa, além de exigir flexões de vários elementos do 

sidagma porém não altera as regras de gênero assim como não se muda as regra de 

formação do plural e de conjugação de verbos, dizendo ainda Dechara que essa é uma 

mudança da qual não é preciso se preocupar porque jamais será aceita totalmente pela 

comunidade dos falantes; outro problema é as soluções encontradas para expressar o 

gênero neutro, que atrapalham a leitura de pessoas com dislexia e a comunicação de 

deficientes auditivos. Estão assim fazendo o referido projeto para que em Ponta Grossa 

não aconteça isso que considera como maldade, lembrando que o Governo de Santa 

Catarina elaborou decreto determinando que não se mexa na língua portuguesa, 

resumindo, com as crianças e com a família. São quinze estados, inclusive Santa Catarina, 

citando que em Brasília está estabelecida uma guerra, além de ter vários cristãos e na 

câmara federal tem bastante, cuja grande maioria são militares, tendo certeza que as 

pessoas estão entendendo, finalizando, disse "Deixem os professores também em paz". 

Em aparte, Leandro Bianco acrescentou colocando que projeto semelhante está 

tramitando na ALEP e ALESP, logo sendo também lei estadual. LÉO FARMACÊUTICO: 

Somou-se aos vereadores que o antecederam, fazendo também suas palavras, que o 

homem e a mulher de Deus preza pelas coisas de Deus, tendo certeza que seu mandato 

será em defesa da família, não deixando a mesma perecer, citando que a educação é 

fundamental para as crianças. Tem certeza que irá prevalecer sempre o bem. 

Parabenizou a todos os sacerdotes, pastores, pastoras, esperando que continuem 

exercendo trabalho fundamental em prol da sociedade, seja de que religião for. Que 

possa prevalecer o lado do bem perante a humanidade. Outro assunto, para deixar 

registrada a sua indignação com diversos secretários dos quais tem que agendar horário 

para poder falar com os mesmos, sugerindo à presidência e líder do governo que tomem 

as devidas providências, onde tem diversos assuntos que precisa dar resposta aos 

eleitores e no entanto encontra barreiras. Cedeu aparte ao Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno primeiramente, agradecendo ao Vereador Dr. Erick quanto a sua manifestação a 

respeito do dom que Deus lhe deu para cuidar das pessoas, dizendo que pós pandemia 

não será fácil consolar as pessoas. Missionária Adriana, somando, lembrando que 

quando um vereador leva as demandas é a cidade que está sendo assistida, pedindo que 

as pessoas entendam que o momento da sessão desta Casa, significa a "cereja do bolo", 

quando correm toda a semana para contemplar os anseios da população. FELIPE PASSOS: 
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para comentar dois dos projetos que estão para ser discutidos nesta Casa, manifestando 

primeiramente sua votação contrária ao Veto à Lei nº 13.989, da qual coloca os autistas 

também no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19, lembrando que desde 

2.012, através da Lei Berenice Piana nº 12.764, de acordo com a Presidente da República 

na época Dilma Rousseff, no parágrafo 2º, a pessoa com Transtorno do Expectro Autista 

é considerada com deficiência para todos os efeitos legais, sendo assim, esclareceu que 

todos esses são deficientes, mas a questão que não foram contemplados pelo Ministério 

da Saúde, onde a partir de então municípios e estados começaram a trabalhar essas 

demandas por decretos ou leis, colocando-os dentro deste grupo prioritário. A partir daí 

justificou haver apresentado o projeto de lei, que se transformou na Lei nº 13.989, 

fazendo essa inclusão no plano municipal. Citou a Lei 14.190/2021, o Presidente da 

República colocou no parágrafo quinto que crianças e adolescentes com deficiência 

permanente, com comorbidade ou privados de liberdade, serão incluídos no grupo 

prioritário do plano nacional de operacionalização de vacinação contra a COVID-19, 

conforme se obtém registro ou autorização de seu uso emergencial para pessoas com 

menos de dezoito anos. Pediu desde já apoio para ser derrubado o veto para que o 

secretário possa ter essa sensibilidade, dando andamento e agilidade. Foi aparteado pela 

Vereadora Missionária Adriana, somando-se ao mesmo, manifestando-se 

contrariamente ao veto, ressaltando o cuidado que deve ser dispensado às crianças 

autistas, lembrando que em uma das sessões desta Casa, pais e representantes lotaram 

o Plenário. Retomando, Felipe Passos procedeu leitura de texto da obra Dom Casmurro, 

do Escritor Machado de Assis em linguagem neutra, dizendo ser impossível que o único 

resultado dessas práticas é a paralisação da inteligência humana, colocando que quem 

os patrocina querem recuo intelectual da população disfarçado de algo teoricamente 

bom para uma parte de pessoas supostas em defesa da minoria, cujo produto final é 

sempre a confusão social. Ressaltou que a linguagem é neutra, mas as jogadoras são 

femininas e se diz seleção feminina. Finalizou dizendo que "Os mesmos que defendem 

linguagem neutra, linguagem de gênero, trocaram presidente por presidenta, ou seja, 

enfim, a hipocrisia". JULIO KÜLLER: Para tecer comentários a respeito das dificuldades 

oferecidas quanto ao atendimento da UPA SANTANA e Pronto Socorro Municipal, 

informando que passam a ser geridas por nova empresa, destacando que ganharam 

nesse certame as empresas HELP MED SAÚDE de Curitiba e HERA SERVIÇOS MÉDICOS 

LTDA, havendo grande expectativa nessas empresas ganhadoras da licitação e como 
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fiscalizadores, estarão em cima, considerando as pessoas que estão sofrendo. 

Apresentou relato, quando ontem tiveram zero mortes por Covid, sendo fato a se 

comemorar, porém esqueceram outros problemas. Informou que ontem mesmo esteve 

no Posto de Saúde Antonio Saliba, o qual é muito importante para a cidade, cujo imóvel 

foi construído no mandato de Pedro Wosgrau Filho, que está fechado, tomado de mato 

enquanto a comunidade tem que se deslocar até o Recanto Verde em busca de 

atendimento, dizendo que isso é emergência e urgência. Relatou outros postos que se 

encontram fechados como Antunes e Pocinho, Sete Saltos, Carazinho, David Federmann. 

Disse que o posto mais perto de sua residência é o antigo CRAS de Oficinas, porém o 

posto do Amália não tem farmacêutico, tendo transferido tudo para o Otoniel Pimentel 

da Vila Cipa que agora também não tem mais a farmácia, onde os que buscam 

atendimento estão indo no Posto do Guaíra, dizendo ser importante que esses reclames 

cheguem até o Secretário de Saúde e Prefeita Municipal, conclamando assim ao líder do 

governo na Casa. Em aparte, o Vereador Dr. Erick, disse ter certeza que a secretaria sabe 

dessas situações, porém colocou que o problema é que falta solução. Disse que recebe 

pedidos diários de transferência de pessoas que passam cinco, seis horas na UPA 

SANTANA, esperando que com as terceirizações, o atendimento passe a melhorar, tendo 

que ter equipe que atenda demanda necessária, separadamente do Pronto Socorro 

Municipal. Lembrou haver apresentado moção, solicitando concurso público para prover 

de novos médicos nas unidades de saúde, devido a condição precária. Felipe Passos, 

relatou sua visita nos postos de saúde da Vila Cipa e Maria Otília, somando com a 

manifestação do Vereador Dr. Erick, onde agentes comunitárias estão fazendo trabalho 

de pessoas que deveriam ter sido chamadas para realizar o combate a dengue e não tem 

nem o básico para isso. Léo Farmacêutico, também em aparte, relatou que tem visitado 

todos os postos, onde destacou David Federmann ontem contendo cartaz informando 

quatro mil pessoas deixando de ser atendidas. Também foi no Sabiá, percebendo estar 

tudo fechado, e ainda os do interior, que é a grande dificuldade da população. Disse que 

agora, diminuindo os casos de covid já era para ir se pensando na abertura dos mesmos, 

em face do sofrimento da população. Julio Küller retomando, solicitou à Comissão de 

Saúde desta Casa, capitaneada pelo Vereador Divo e também ao líder do governo, com 

os médicos, para que possam estar conversando com o Secretário, ou talvez trazendo a 

este Legislativo, ou ainda, agendando reunião para que possam estar levando esses 

grande problemas que tem acontecido na cidade, para se encontrar solução. Ainda em 
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aparte, a Vereadora Missionária Adriana fez menção à Indicação nº 1014, de sua lavra, 

constante da Ordem do Dia, pelo clamor do pessoal do San Martin, onde solicita em prol 

da UBS João Deus que está fechada a alocação dos equipamentos e mobiliários para 

outra unidade. O Senhor Presidente disse que gostaria que o líder do governo Filipe 

Chociai, pudesse convidar o Secretário de Saúde para novamente comparecer à esta 

Casa, trazendo explicações sobre todas as unidades de saúde que foram fechadas e as 

dificuldades que as outras estão passando. Agradeceu a presença do Ex-Secretário de 

Assistência Social Rodrigo Labiak. O Vereador Divo também saudou a presença daquele 

ex-secretário. Finda a Comunicação Parlamentar, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - 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 Convid-

19, no âmbito do Município de Ponta Grossa: REJEITADO, com os votos contrários dos 

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

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

Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Votaram favoravelmente o Vereador Celso Cieslak e Vereadora Josi do Coletivo. 

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

de JORDÃO INÁCIO VIEIRA a Rua nº 12 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro 

Neves, nesta cidade: APROVADO. 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, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 

141/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 7.018/2002: APROVADO, ficando registrados os 

votos contrários da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador Julio Küller. O Vereador 

Julio Küller nesta oportunidade, saudou a presença do suplente a vereador Valdir 

Pedroso, representando a comunidade do Guaragi, que estará assumindo na próxima 

segunda-feira, ocupando a cadeira da sua titular, Vereadora Joce Canto, destacando que 

depois de quase vinte anos, após a passagem do saudoso ex-vereador Geraldo 

Woyciechowski, aquela região contará com um representante nesta Casa, dando boas 
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vindas ao mesmo. Também foi saudada a sua presença pelo Vereador Divo. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 117/21 (Vereadores Leandro Bianco e Pastor 

Ezequiel Bueno), estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município 

de Ponta Grossa ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e 

orientações legais de ensino, na forma que especifica: FOI APRESENTADO, pelo Vereador 

Geraldo Stocco, solicitação de retirada para vistas por cinco dias, o qual foi REJEITADO, 

com os votos contrários dos Vereadores Missionária Adriana, Divo, Ede Pimentel, Dr. 

Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Votaram favoravelmente os 

Vereadores Celso Cieslak, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Josi do Coletivo e Julio Küller. 

Em seguida foi colocado em discussão e votação, tendo sido REJEITADO, o Parecer 

Contrário, apresentado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, nos termos do 

Voto Em Separado dos Vereadores Geraldo Stocco e Josi do Coletivo, restando vencido 

o voto da Relatora Missionária Adriana, a qual manifestou-se favorável à aprovação da 

matéria, o qual recebeu votos contrários dos Vereadores Missionária Adriana, Divo, Ede 

Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Jairton da 

Farmácia, Dr. Zeca, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Votaram 

favoravelmente os Vereadores Celso Cieslak, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Josi do 

Coletivo e Julio Küller. Colocado o Projeto de Lei nº 117/21 em discussão e votação, o 

mesmo foi APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Divo, 

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

Farmácia, Dr. Zeca, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Recebeu votos 

contrários dos Vereadores Celso Cieslak, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Josi do 

Coletivo e Julio Küller. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 341/21, 

do Vereador Leandro Bianco; 342, 343, 344, 346/21, do Vereador Dr. Erick; 345/21, da 

Vereadora Josi do Coletivo; 347/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 348/21, do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 

dos Vereadores Divo e Jairton da Farmácia às Moções nºs 341, 343, 344, 345, 347, 348, 

cuja solicitações verbais foram aprovadas pelos demais pares em razão de estarem 

ausentes no momento da chamada. Também foi aprovada a solicitação verbal do 

Vereador Léo Farmacêutico, ficando o mesmo autorizado a se ausentar da presente 

sessão, em função de compromisso assumido, ficando justificadas suas votações às 

moções nºs 342 e 346/21. Ainda em Discussão Única, foram também APROVADAS: 
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Indicações nºs 1010/21, do Vereador Leandro Bianco; 1011, 1015/21, do Vereador Dr. 

Zeca; 1012, 1013, 1014, 1016/21, da Vereadora Missionária Adriana; 1017, 1018, 

1021/21, do Vereador Celso Cieslak; 1019, 1020/21, do Vereador Ede Pimentel; 1022/21, 

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

Vereador Léo Farmacêutico. Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador Celso 

Cieslak indagou se está em vigor o contrato firmado entre este Legislativo e o Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, sendo informado positivamente pelo 

Senhor Presidente, o qual esclareceu ainda que a solicitação de parecer daquele instituto 

à projetos em trâmite nesta Casa cabe à relatoria dos mesmos, dentro da respectiva 

comissão, onde poderá solicitar, caso achar necessário, dependendo da magnitude de 

sua discussão. O Vereador Leandro Bianco ainda perguntou ao Corregedor desta Casa 

como anda a questão da denúncia apresentada pelo Vereador Felipe Passos contra o 

Vereador Geraldo Stocco, se tem previsão para poder analisá-la, ocasião em que o 

Vereador Geraldo Stocco também cobrou nesse sentido. Em resposta, o Vereador Paulo 

Balansin, exercendo o papel de Corregedor, anunciou que assim que forem apreciadas 

as contas dos ex-prefeitos municipais que adotou como prioritárias, irá providenciar a 

análise das referidas denúncias, colhendo depoimentos dos envolvidos. Manifestaram-

se durante o PEQUENO EXPEDIENTE os Vereadores JULIO KÜLER, para falar a respeito do 

transporte de pessoas com deficiência no Município, onde é autor da lei que fez com que 

Ponta Grossa pudesse ter transporte a altura das pessoas que tem dificuldade de 

locomoção, onde em primeiro momento faria com que os carros estivessem próximos 

aos terminais de transporte coletivo e sendo acionados através do nº 0800, onde os 

assistidos poderiam ser buscados em suas residências, e entregues nos terminais, esses 

ficariam acessíveis e ainda os ônibus todos contariam com acessibilidade, cujo qual foi 

alterado pelo então Prefeito Pedro Wosgrau Filho e os referidos veículos  ficavam todos 

na Secretaria Municipal de Assistência Social, à espera das pessoas necessitadas através 

do acionamento do citado número (0800). Informou que hoje existem poucos à 

disposição, alguns que ainda deixou enquanto secretário, adaptados em sua traseira que 

carregam pessoas com dificuldade de locomoção, quando na época deixou ainda um 

para aqueles que não utilizam cadeira de rodas, como muletantes e outros, que foram 

se desmantelando ao longo do tempo, hoje somente dois se encontram à disposição e 

somente um motorista. Nesse sentido, informou haver elaborado ofício apelando a 

Secretária da Pasta para que pudesse retornar ao transporte normal de oito anos atrás, 
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esperando que a Prefeita Municipal tome atenção dessa necessidade das pessoas que 

não estão sendo atendidas, sendo também os invisíveis da cidade a que se referiu dias 

atrás (pessoas em situação de rua). Recordou ainda que através de projeto de sua 

iniciativa, o Município recolhe recursos através de publicidade nos vidros traseiros dos 

ônibus de transporte coletivo, que sempre manteve a estrutura desse transporte, onde 

com o passar do tempo e péssimo mandato do prefeito antecessor, essa iniciativa se 

deteriorou. JOSI DO COLETIVO, com o objetivo de proteger a saúde de moradores de 

áreas periféricas de Ponta Grossa, anunciou audiência pública que irá debater a 

regulamentação do uso de agrotóxico no Município em razão do crescimento 

desordenado do perímetro urbano, onde muitas áreas agricultáveis da cidade se 

encontrarem próximas a conjuntos habitacionais, escolas, unidades de saúde e outros 

equipamentos públicos. Informou que a mesma será realizada na próxima quinta-feira, 

convidando a todos, às dezenove horas pelo Facebook do Mandato Coletivo, como forma 

de darem início à essa questão que considera muito grave do município. Não havendo 

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

outra para segunda-feira, dia nove do mês em curso, no horário regimental, cuja Ordem 

do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar 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 quatro de agosto de dois mil e vinte e um.  

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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