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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 09/08/2021 

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)   

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DR. ZECA (PSL) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

VALDIR PEDROSO (PSC) 
  

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

Municipal de Ponta Grossa. 
 

TRIBUNA LIVRE: Dr. Nagib: Diz ter vindo graças ao vereador Júlio Kuller (MDB), que é antenado com 

questões sociais e experiente, que venho com muita felicidade e em seu caso de servido público a missão é 

fazer o máximo pela população. Diz ser a casa de leis mais próximas ao cidadão, aonde tudo se inicia, reforça 

o agradecimento e que a missão está a cada dia mais complexa e que os servidores públicos são muito cobrados 

que o sistema está creditando ao funcionário público muitas mazelas que não são todos pois muitos se esforçam 

para fazer um bom serviço. Comenta que saúde e segurança pública não podem parar, que ficam na linha de 

frente.  

 Comenta que quem pode pagar por saúde e educação e na segurança pública não há essa possibilidade, comenta 

sobre perda de delegados e que está sendo trabalhado com a falta de 40% de trabalhadores, agradece o convite 

e que nunca irão parar de trabalhar assim como a área da saúde que poderá trabalhar mais com a estrutura 

melhor, o que está vindo com novos concursos. Reforça não possuírem má vontade, mas ser momento difícil 

que com o passar do tempo se resolverá. 

POSSE: Do Suplente Valdir Antônio Pedroso, em substituição da vereadora Joce Canto (PSC), é feito a leitura 

do termo de posse, E discursa, defende que os distritos tem sofrido e agradece a todos os presentes, diz lutar 

pelos distritos e agradece ao partido PSC e aos eleitores. 
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TRIBUNA LIVRE: Secretario Dr.Rodrigo Monjabosco, ao qual se coloca a disposição para responder 

questionamentos dos vereadores, A respeito dos contratos da UPA Santana e Pronto Socorro, diz que havia um 

contrato global e agora houve um desmembramento pois foi criado novo CNPJ, comenta  número de 

atendimentos já efetuados pelo UPA Santana, comenta que estava sobrecarregada com atendimentos para a 

cidade toda, diz que o atendimento d e paciente com coviv-19 no entanto pacientes com outros sintomas ficam 

muito tempo aguardando vagas pela dificuldade de acompanhamento, comenta que já havia alertado sobre essa 

situação que seria causada no pós pandemia, sobre as unidades de saúde fechadas comenta haver projeto de 

ampliação de algumas unidades de saúde, que já receberam promessas de emendas parlamentares e estão 

esperando o recurso para fazer licitação para reforma e ampliação, que está sendo preparado licitação 

preventiva e corretiva para que as unidades fiquem o menor tempo possível fechadas que os servidores e tudo 

é transferido para a unidade próxima a fim de se  manter o atendimento da região. Diz que servidores estão 

voltando e estavam afastados e são atendentes da farmácia e por isso essas farmácias estão fechadas, comenta 

serem sempre fiscalizadas pelo tribunal de contas e que tem dificuldade para manter seu funcionamento quando 

um servidor deve ser afastado. Comenta que a saúde deverá recuperar o tempo que teve de prestar prioridade 

ao covid-19, e isso está sendo colhido atualmente e por isso da lotação do sistema de saúde, cujo o orçamento 

persiste semelhante ao de 2019 por isso não pode contratar novos servidores e fazer muitos ajustes para tentar 

atender a todos. Comenta que há dificuldade de se manter servidores pelo mercado de trabalho de saúde estar 

aquecido. A respeito dos recursos para o enfrentamento da pandemia,  comenta que a respeito da segurança 

infelizmente todos os serviços estão sujeitos a criminalidade e o serviço de saúde não está livre disso e  que 

situação de violência ocorrida com funcionaria estava relacionado a paciente de doente mental e que se está 

buscando ações para aumentar segurança do sistema de saúde, a respeito da vacinação comenta número de 

vacinação aplicada, comenta que se o fornecimento de vacinas continuar igual logo se vacinara todos a respeito 

da terceira dose estudos apontam não haver necessidade de terceira dose não havendo indicação concreta a 

respeito da terceira dose por enquanto, comenta que países que tiveram baixa vacinação tiveram maior 

surgimento da covid-19 variante delta que é muito mais infeccioso que a variante P1, que com uma dose apenas 

apesar de ser a variante a menos internamentos e que os países que tiraram a contenção antes tiveram aumento 

de casos com a variante Delta, por isso deve se manter os cuidados para a prevenção da infecção. Comenta que 

com base de cálculo do Ministério da Saúde a médicos suficientes para a população se isso for verdade deve 

se analisar por outras formas, defende que o Ministério acredita ser o suficiente para a população atual e para 

abrir mais vagas é necessário se comprovar a necessidade da população em seu número, e não se pode abrir 

mais médicos sem equipes completas os salários são pactuados pelo ministério e pelo município, e que é 

proibido chamar novos servidores por lei, referente a horas extras disse que houve essa necessidade durante a 

pandemia e que no início poucos profissionais se propuseram a atender o covid-19, e por isso foi ofertado 

banco de horas no entanto os dias foram aumentados e esse acordo causava desassistência então foi modificado 

para pagamento de hora extra, o profissional medico devido ao alto salário atinge o teto limite do prefeito 

obrigando a ser pago apenas até o teto, está se tentando encontrar dispositivo para justificar o pagamento desse 

extra teto para não haver sansão, comenta ser um processo jurídico em busca de parecer em relação a isso, a 

respeito do investimento comenta que a saúde deve ser discutida que Ponta Grossa está crescendo em um ritmo 

muito acelerado sem programação para a saúde que deve ser ampliada, que houve investimentos mas não 

acompanham o crescimento da cidade e da população. Comenta que deve ser discutido e planejado a saúde do 

município. 

 A respeito das Xepas da vacina defende que não há empresários e políticos sendo vacinados, que isso apenas 

ocorreria se o empresário estivesse na faixa etária do dia da vacinação, que a vacinação não pode ser negada 

para a faixa etária do dia, que a xepa é as doses que sobraram já abertas sendo que costuma sobrar de 1 a quatro 

doses, então é utilizado para vacinar  para assim não ser descartado e quando sobra  entram em contato com 

grupos prioritários para saber sobre a possibilidade de vacinar ou em lista própria de prioridade. A respeito de 

quem escolhe vacina diz que não divulgam qual a vacina e reforçam a necessidade da vacinação, e que a 

prioridade é a aplicação da vacina, comenta haver poucas negativas de vacina, e se houver negativa a pessoa 

deve agendar novamente sem saber qual a vacina, reforça haver sigilo no dia da vacina para não ocorrer essas 

escolhas, sobre o controle de endemias(dengue), foi se modificando para juntar as profissões para surgir o 
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agente da saúde que possuiria funções para observar a família e o local assim combatendo doenças. A respeito 

de Oncologia diz que não é servido lanche pois já há pagamento de diária para que o paciente e o acompanhante 

que se deslocam para fora do município possam se alimentar, o transporte está sendo feito ajustes de escalas 

pois não há aumento no número de servidores e estão buscando sistema mais planejado para o melhor 

prestamento de serviços. Que para aumentar as diárias de uma classe deve-se aumentar de todas as classes do 

município. 
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

SUPRIMIDO. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 09/08/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO E OUTROS 
Projeto de Lei Ordinária nº 157/2021: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a regularização das edificações realizadas até 31 de maio 

de 2019, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     -  
                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM SEGUNDA 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. 

Votação Nominal – Aprovado – 11 Votos Favoráveis – 6 Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
  

DOS VEREADORES DANIEL MILLA FRACCARO E DR. ERICK 

Projeto de Lei Ordinária nº 98/2021: 



 

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

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

Institui o Programa Farmácia Solidária para a doação, reaproveitamento e distribuição de medicamentos para 

a população mais vulnerável. 
  

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

                         CFOF    - Favorável, observada a Emenda de Redação elaborada pela CLJR 
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 135/2021: 
Aprova o Protocolo de Intenções firmado em 07/06/2021 e o primeiro aditivo firmado em 15/06/2021 pelo 

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA com COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL e 

COOPERATIVA FRÍSIA AGROINDUSTRIAL, representantes das 6 (seis) Cooperativas que formam o 

Projeto de intercooperação da MALTARIA CAMPOS GERAIS (Agrária, Bom Jesus, Capal, Castrolanda, 

Coopagrícola e Frísia), com investimento de três bilhões de reais. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável 
  
EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro (Aprovado – 17 Votos 

Favoráveis - 1 Votos Contrários) 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável, vencido o voto em separado contrário da  

                                                Relatora, Vereadora Josi do Coletivo 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 155/2021: 
Fica denominada de MARIETA COSTA TEIXEIRA a via pública municipal conforme menciona. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso  
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 
Projeto de Lei Ordinária nº 165/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Deputado GILSON DE SOUZA. 
  

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

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

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 349/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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. 
  

Total de Indicações Aprovadas – 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1  

INDICAÇÕES 
  

Nº 1023/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção na Rua Walter Fernandes, 

principalmente próximo aos numerais 139 e 39 Bairro Jardim Maracanã. 
  

Nº 1024/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção das ruas do Parque Nossa Senhora 

das Graças. 
  

Nº 1025/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção na Rua Engenheiro Virgilio 

Milanese, principalmente próximo aos numerais 1396 e 39 Bairro Jardim Nossa Senhora das Graças. 
  

Nº 1026/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando o plantio de árvores ao redor da nascente de água na 

praça do Jardim Canaã. 
  

Nº 1027/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a reabertura da sala de vacinas da UBS Clyceu 

Carlos de Macedo, Rua Papoula 320, Santa Terezinha. 
  

Nº 1028/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a inserção no cronograma do diário de obras da 
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Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco e manutenção com o caminhão 

Asfaltruck da Rua Professor Dias Carvalho, Contorno. 
  

Nº 1029/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente inserção no cronograma do diário de obras 

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco e manutenção com o caminhão 

Asfaltruck da Rua Anna Elisabeth Hartmann, Contorno. 
  

Nº 1030/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Praia de Copacabana, Dom 

Bosco. 
  

Nº 1031/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Praia das Bandeiras, Dom 

Bosco. 
  

Nº 1032/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Praia dos Bandeirantes, 

Dom Bosco. 
  

Nº 1033/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Praia de Santa Clara, Dom 

Bosco. 
  

Nº 1034/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de placa sinalizando a restrição de 

veículos pesados na esquina da Rua Professor Dias Carvalho com a Rua Doutor Miguel Quadros, Contorno. 
  
  

Nº 1035/2021 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 Geni de Jesus 

Souza Ribas, na Vila Pinheiro, localizada no bairro de Olarias, no município de Ponta Grossa- PR. 
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Nº 1036/2021 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 Barão de 

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

Nº 1037/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando colocação de fresado na Rua São 

Jerônimo da Serra, Santo Antonio - Nova Rússia, nesta cidade. 
  

Nº 1038/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção na Rua Aguinaldo Guimarães, 

esquina com Barreto de Menezes, Bairro Jardim Nossa Senhora das Graças.  
  

Nº 1039/2021 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 limpeza e o conserto da 

boca de lobo localizada na rua Lauro Ferreira Ribas, n.º 958, Jardim Paraíso, nesta cidade. 
  

Nº 1040/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a manutenção de Boca de Lobo na rua Brigadeiro 

Machado de Oliveira frente ao numero 48, Bairro Jardim Nossa Senhora das Graças. 
  

Nº 1041/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando Estudos necessários para a 

construção de uma lombada elevada ou outro dispositivo redutor de velocidade, em toda a extensão da Estrada 

Municipal Sebastião Bastos, principalmente em frente ao número 211, na Vila Panamá. 
  

Nº 1042/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de dois redutores de velocidade na 

forma de lombada na Rua Leopoldo Miques, Estrela. 
  

Nº 1043/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de redutor de velocidade na forma de 

lombada na Travessa Carlos Blageski, Ronda. 
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Nº 1044/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de dois redutores de velocidade na 

forma de lombada na Travessa Bronislau Delezuk, Ronda. 
  

Nº 1045/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente inserção no cronograma do diário de obras 

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco e manutenção com o caminhão 

Asfaltruck das Ruas da Vila Nova I. 
  

Nº 1046/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente inserção no cronograma do diário de obras 

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco e manutenção com o caminhão 

Asfaltruck das Ruas da Vila Nova II. 
  

Nº 1047/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de placas faltantes com 

a indicação do nome das ruas no Residencial Hortênsias situado no Bairro Boa Vista, nesta cidade. 
  

Nº 1048/2021 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da estrada municipal rural, na divisa com Campo Largo e Palmeira, nas proximidades das 

Fazenda das Almas e Fazenda Rio Bonito, sentido Serra das Almas, Itaiacoca, nesta cidade.   
  

Nº 1049/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção e limpeza dos bueiros, 

com a colocação das tampas nas bocas de lobo, da Rua Domício da Gama, 991 - Olarias. 
  

Nº 1050/2021 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 fechamento da cratera que se 

encontra na Rua Doze de Outubro, em frente ao nº 302, Centro, nesta cidade. 
  

Nº 1051/2021 do Vereador DIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade para que seja feita a limpeza dos bueiros e o patrolamento e 
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encascalhamento da Rua Sebastião Tulio, Vila Rica no Bairro de Oficinas. Uma vez que se encontra uma 

dificuldade grande de locomoção nesta rua, assim como a sujeira e a água das chuvas não conseguem escoar. 
  

Nº 1052/2021 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 ampliação na Unidade de Saúde Dr. 

Agostinho Brenner, Maria Otília, e providências quanto a um dentista. 
  

Nº 1053/2021 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 quanto a falta de estrutura na Unidade de Saúde, 

Ottoniel Pimentel dos Santos, Vila Cipa. 
  

Nº 1054/2021 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 a poda de árvore Rua Palmeira, nº13, 

bairro Contorno, nesta cidade. 
  

Nº 1055/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos necessários para a inclusão 

da parada de 15 minutos, ou a parada para carga e descarga, na vaga de estacionamento em frente ao n°1016 

na Rua Dom Pedro II, no Bairro Nova Rússia. 
  

Nº 1056/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção e inclusão das Ruas 

Egídio Silva Brisolla e Rua Ludovico Kalinoski (Ant H) - Bairro Contorno, no plano pavimentação de Ponta 

Grossa. 
  

Nº 1057/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando pintura de faixas, sinalização e 

colocação de placas com indicação de velocidade na Rua Anita Jaronski Adura- Cará-Cará, nesta cidade. 
  

Nº 1058/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando pintura de faixas, sinalização e 

colocação de placas na Rua Siqueira Campos- Bairro Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 1059/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando verificação e estudos, bem como 

operações para sanar o surgimento, o fechamento de buracos á Rua Padre Anchieta, em trecho compreendendo 

do nº 1008 ao nº 1090, no bairro da Colônia Dona Luíza em Oficinas  
  

Nº 1060/2021 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 Patrolamento e Cascalhamento na 

Rua César Burlamaqui, entre as Ruas Teixeira de Macedo e Afonso Arinos, bairro Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 1061/2021 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 na Rua Francisco 

Kalinoski entre a Estrada do Kalinoski e a rua Elias wakin bittar nessa cidade. 
  

Nº 1062/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a CONSTRUÇÃO DE UMA 

LOMBADA na Rua: Ernâni Batista Rosas, em frente ao número 2037, Jardim Carvalho. 

Total de Indicações Aprovadas – 40  

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 5 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 14 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 2 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 5 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 2 

Vereador Leo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 06 de agosto de 2.021. 
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Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

conste em ata todas as suas falas, pede segurança nos corredores da casa que defende que a população se 

expresse, mas levantar a voz e fazer ameaças nos corredores é uma situação perigosa, pede desculpas se ofendeu 

o vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), diz que irá até a delegacia fazer boletim de ocorrência contra cidadão 

que grita bastante, que deve haver respeito. Com a palavra o vereador Ede Pimentel (PSD) em nome do partido 

dá as boas-vindas ao vereador Valdir Pedroso (PSC). 

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

niao=09/08/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

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

Carneiro - Léo Farmacêutico. À hora regimental, o Senhor Presidente colocou em 

discussão e votação a Ata da Sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem 

restrições. Em Questão de Ordem, o Vereador Julio Küller, solicitou à Mesa que 

consultasse o Plenário, no sentido de que o Delegado Chefe da 13ª Subdivisão Policial 

pudesse utilizar da Tribuna para esclarecer e prestar informações relacionadas à sua 

pasta. Também em questão de ordem se manifestaram os Vereadores Divo, informando 

que através de convite da Comissão de Saúde e Ação Social, o Doutor Rodrigo 

Manjabosco, Secretário de Saúde do Município estará fazendo explicações a respeito 
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dessa questão em nossa cidade. Ainda em questão de ordem, o Vereador Felipe Passos 

agradeceu a presença do Dr. Nagib e demais presentes, em especial ao Jovem Paulo 

André Ferraz, do Santa Tereza, que ganhou primeiro lugar no Festival Ria Mais de Ponta 

Grossa, com o nome artístico de "Xuxa do Calçadão", tendo recebido nesta ocasião 

Moção de Aplauso. O Senhor Presidente concedeu o uso da Tribuna para manifestação 

do Dr. Nagib Nassif Palma, Delegado Chefe da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, o 

qual manifestou sobre assuntos relacionados à sua pasta de atuação, merecendo 

considerações do Senhor Presidente e dos Vereadores Celso Cieslak, Missionária Adriana 

e Pastor Ezequiel Bueno. 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 47/21 (Projeto de Lei nº 

187/21), altera a Lei nº 10.973/2012. Mensagem nº 49/21 (Projeto de Lei nº 191/21), 

dispõe sobre a estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Ponta Grossa. 

Mensagem nº 50/21 (Projeto de Lei nº 192/21), cria a Agência de Inovação e 

Desenvolvimento de Ponta Grossa. Mensagem nº 51/21 (Projeto de Lei nº 193/21), cria 

a Secretaria Municipal de Cultura. Mensagem nº 52/21 (Projeto de Lei nº 194/21), dispõe 

sobre a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, e dá outras 

providências. Mensagem nº 53/21 (Projeto de Lei nº 195/21), extingue a Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, atribui o serviço de fiscalização do trânsito e do Estar 

para a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública e o serviço de fiscalização 

do transporte coletivo e individual de passageiros para a Secretaria Municipal de 

Infraestruta e Planejamento. Mensagem nº 54/21 (Projeto de Lei nº 196/21), altera a Lei 

nº 12.041/2014.  Of. nº 1760/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 232/21, de 

autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. nº 1766/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 221/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1725/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 934/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1726/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 933/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

1727/21-GP, em atendimento a Indicação nº 932/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 1728/21-GPO, em atendimento a Indicação nº 737/21, de autoria do Vereador 

Jairton da Farmácia. Of. nº 1729/21-GP, em atendimento a Indicação nº 926/21, de 

autoria do Vereador Divo. Of. nº 1730/21-GP, em atendimento a Indicação nº 975/21, 

de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1731/2-GP, em atendimento a Indicação nº 

991/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1732/21-GP, em atendimento a 
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Indicação nº 989/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1733/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 987/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1734/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 984/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 

1737/21-GP, em atendimento a Indicação nº 988/21, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1738/21-GP, em atendimento a Indicação nº 974/21, de 

autoria do Vereador Felipe Passos. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 

188/21, promove alteração na Lei nº 7.570, de 11/05/2004, conforme especifica. Projeto 

de Lei nº 189/21, promove alteração na Lei nº 9.848, de 30/12/2008, conforme 

especifica. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Projeto de Lei nº 190/21, concede Título 

de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor ADEMIR ALVES GAROA. DO VEREADOR 

JULIO KÜLLER - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 116/21, dando ao Art. 1º do 

Projeto de Lei epigrafado, nova redação, conforme especifica. DOS VEREADORES EDE 

PIMENTEL E IZAIAS SALUSTIANO - Requerimento nº 249/21, solicitando, na forma 

regimental, a retirada da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 64/21, de sua autoria. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado.  DO VEREADOR LEANDRO 

BIANCO - Moção de Aplauso nº 350/21, dirigida a  RomaPrev Assessoria Previdenciária  

pelo trabalho e dedicação e também por estar investindo em nossa cidade. DO 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 351/21, dirigida à Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, para que seja 

reintegrado e mantido em caráter definitivo o destacamento de GCM ( Guarda Civil 

Municipal) no Distrito de Guaragí. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Moção de Apelo nº 

352/21, a Senhora Prefeita Municipal Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine ao 

departamento competente, a contratação de uma Empresa de segurança para a nova 

UPA Santana e Unidades básicas de saúde. DO VEREADOR DIVO E OUTROS - Moção de 

Apelo nº 353/21, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, 

Elizabeth Silveira Schimidt, para determinar ao departamento competente, para que seja 

viabilizado recursos para pagamento das despesas com As Taxas de Arbitragem do 

Campeonato de Futebol Amador Principal 2021, organizado pela L.F.P.G ( Liga de Futebol 

de Ponta Grossa). DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Apelo nº 354/21, ao 

Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, para 

que Sua Excelência viabilize junto ao Poder Executivo Municipal, no sentido de realizar a 

distribuição de caçambas para coleta de materiais inservíveis (como sofás, móveis ou 

objetos que não possam ser descartados através da coleta de lixo). As caçambas podem 



 

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

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

ser colocadas cada semana em locais diferentes da cidade, podendo assim atender várias 

regiões dos bairros e da cidade, promovendo a limpeza das vias públicas e evitando que 

materiais sejam jogados em terrenos baldios, matagais e até nas ruas da cidade. DO 

VEREADOR DIVO - Moção de Aplauso nº 355/21, dirigida a Laertes Antunes Lemes, 

paratleta pontagrossense que representa a Cidade em diversas competições. DO 

VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Aplauso nº 356/21, ao médico Dr. BRUNO CAMPOS 

FONTOURA, devido aos serviços prestados à comunidade ponta-grossense como 

urologista. Moção de Aplauso nº 357/21, à médica Dra. SARAH SANCHES, devido aos 

serviços prestados à comunidade ponta-grossense como dermatologista. DO VEREADOR 

FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 358/21, dirigida ao programa de TV Cultura e 

Ação, transmitido pela TV Educativa de Ponta Grossa desde o ano de 2015. Finda a leitura 

do Expediente, o Senhor Presidente convidou o Suplente a Vereador pelo PSC Valdir 

Antônio Pedroso para prestar o compromisso e assinar o Termo de Posse como vereador 

em substituição à Vereadora Licenciada Joce Canto, após procedida a leitura pelo 

Vereador Primeiro Secretário. Posteriormente foi convidado a utilizar da Tribuna para 

proceder seu pronunciamento de posse, tomando assento em seguida à cadeira de sua 

titular junto ao Plenário. Os Vereadores Divo, Dr. Erick e Senhor Presidente registraram 

suas boas vindas ao Vereadora Valdir Antônio Pedroso. O Vereador Geraldo Stocco 

propôs e foi acatado pelo Senhor Presidente, um minuto de silêncio em face do 

passamento de Ana Claucia Schaicouski, estudante do Curso de Direito da UEPG, 

extensivo às demais famílias enlutadas de nossa cidade. Anunciada a presença do 

Secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Manjabosco, tendo sido convidado pela Comissão de 

Saúde e Ação Social, o mesmo utilizou da Tribuna para responder questionamentos que 

foram feitos através dos Vereadores Julio Küller, Izaias Salustiano, Missionária Adriana, 

Dr. Erick, Léo Farmacêutico, Leandro Bianco, Josi do Coletivo, Felipe Passos, Divo, 

Geraldo Stocco e Celso Cieslak. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação, 

tendo sido suprimido o horário da Comunicação Parlamentar da presente sessão. O 

Vereador Julio Küller sugeriu ao Senhor Presidente para inserir na Ordem do Dia da 

próxima quarta-feira o Projeto de Lei nº 140/21, que dispõe com relação às xepas da 

vacina, o qual apresentou juntamente com o Vereador Ede Pimentel. Seguindo os 

trabalhos, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 157/21 (Vereador Izaias Salustiano e outros), autoriza o 

poder Executivo Municipal a promover a regularização das edificações realizadas até 31 
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de maio de 2.019, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, 

Dr. Eick, 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, Paulo Balansin e Valdir Antônio Pedroso. Foi aprovada a solicitação 

do Vereador Dr. Zeca, ficando o mesmo autorizado a se ausentar da presente sessão em 

razão de compromisso pré-agendado. 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: 

APROVADO, ficando registrados os votos contrários dos Vereadores Celso Cieslak, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Josi do Coletivo, Julio Küller e Valdir Antônio Pedroso 

e ainda a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. Fica registrada a 

manifestação da Vereadora Josi do Coletivo durante a discussão da referida matéria, a 

pedido do Vereador Leandro Bianco: "Boa tarde, mais uma vez a votação desse projeto, 

o que nós do mandato coletivo, na última sessão falamos aqui, foi reforçado pela 

Secretaria Municipal de Educação, praticamente com as mesmas palavras. A respeito 

desse projeto de lei 117/21, a Secretaria Municipal de Educação informa ao site A Rede 

em 04 de agosto que, abre aspas, 'o currículo praticado nas escolas municipais de Ponta 

Grossa segue e respeita os preceitos contidos na Constituição Federal e trabalha 

conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96, atendendo as diretrizes 

curriculares nacionais e a base nacional comum curricular, como nós havíamos 

mencionado. A Secretaria Municipal de Educação informa ainda que toda e qualquer 

modificação dessa legislação deve ser usada a partir do Ministério da Educação. Esse PL 

portanto, como já havíamos falado não faz sentido, pois em momento algum a língua 

portuguesa corre risco em nossas escolas. O que se pretende realmente com esse PL é 

invisibilizar até o jeito de falar da população LGBTQIA+. Proteger as famílias, o que esse 

modo de falar prejudica as famílias? Nós vamos dizer aqui deixem os nossos LGBTs em 

paz. Assim como o kit covid, essa Casa vai votar... (gostaria que ficasse garantida, uma 

questão de ordem, Senhor Presidente, garanta a minha fala, por gentileza). O Senhor 

Presidente solicitou a gentileza dos manifestantes da galeria manter a ordem para que a 

oradora pudesse concluir com sua fala. Seguindo, Vereadora Josi do Coletivo: assim 

como a kit covid, esta Casa vai votar mais uma vez que não tem efetividade alguma. 
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Perda de tempo total e nós já tínhamos apontado aqui a inutilidade desse PL que só 

existe e está sendo votado e aprovado pela maioria, Vereador Celso, pela maioria dos 

vereadores da Câmara, porque existe um bloco que infelizmente se denomina cristão 

aqui nesta Casa e traz para nós aqui uma política bolsonarista, pautada na política da 

morte, da irresponsabilidade, do preconceito, da discriminação, do ultra 

conservadorismo e do ataque as minorias sim senhores, minorias sociais, deixem nossos 

LGBTs em paz, eles tem o direito de falar como eles bem entendem. Nós do mandato 

coletivo queremos lembrar aqui, para finalizar, que o destino de Bolsonaro e de quem o 

apóia é apenas um, o lixo da escória, nada mais, obrigada". Constará ainda a 

manifestação do Vereador Geraldo Stocco, quando da discussão do referido projeto, a 

pedido do mesmo: "Boa tarde Senhor Presidente, Senhores Vereadores, nós queremos 

falar tecnicamente mais uma vez sobre esse projeto e nós graças a Deus a minha saúde 

está ok, eu acabei não indo na UPA, mas temos que ir, eu acho importante Vossa 

Excelência fiscalizar. Mas Senhores, independente do mérito do projeto mais uma vez e 

que fique isso bem claro aqui dentro desta Casa, registrado nos microfones, defendemos 

totalmente a família da nossa cidade, a família do nosso país. Defendemos a linguagem 

do nosso país e defendemos também o direito das pessoas que pensam diferente disso. 

Defendemos também a diversidade, isso é importante. Defendemos quem pensa de 

maneira contrária a nós, essas pessoas tem total direito de falar e tecnicamente nessa 

questão desse projeto, esse projeto é totalmente inconstitucional, esse projeto não 

pode, na verdade pode ser protocolado, mas ele não pode ser aprovado, qualquer um 

tem a prerrogativa de protocolar o que quiser dentro desta Câmara Municipal, mas ser 

aprovado segundo a lei, aí é totalmente diferente e antes que venham fazer outras 

montagens nossas, com vídeos etc. eu indico Vossas Excelências a aprimorarem, a 

baixarem programas bons de edição de vídeo, para fazer o negócio direito, mas, até 

mesmo nas palavras da Secretária Municipal de Educação, esse projeto não fará efeito e 

como disse o Presidente desta Casa, estou fazendo a minha parte também em tentar 

mostrar a verdade para vocês. Em tentar mostrar que não é porque Vossas Excelências 

concordam com um pensamento a nível federal, que um vereador tem a competência 

legal de protocolar o mesmo projeto, são coisas distintas. Vossa Excelências aqui estão 

abrindo um precedente para projetos extremamente inconstitucionais e quero ver 

alguém depois reclamar da Comissão de Justiça. Quem protocolou o projeto foi um 

membro da Comissão, Presidente da Comissão. Com qual moral a Comissão de Justiça 
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fica? E com todo o respeito, se foi aprovado na Assembléia Legislativa do Estado do 

Paraná é outra questão, é outro poder, é outra esfera. Essas analogias enganam as 

pessoas. Porque depois as pessoas vem aqui e falam porque vocês não fazem um projeto 

de lei para aumentar os salários dos professores, já que a gente está mexendo em tanta 

coisa na prefeitura, tem que protocolar esse tipo de projeto. É porque não é competência 

nossa. Então são situações delicadas que podem não gostar, podem vaiar, podem achar 

o que quiser, mas o nosso mandato vai continuar na coerência, seguindo a lei, 

respeitando os processos legislativos, porque dessa maneira que os projetos vão 

funcionar. O kit covid foi aprovado e não está funcionando, porque? Porque não é 

competência do Vereador. Essa lei vai ser aprovada e não vai funcionar gente. Ninguém, 

isso daqui, o nosso voto, o meu voto é em respeito às professoras das escolas municipais 

que estão sendo atacadas por essa Câmara Municipal, porque se você está proibindo 

alguma coisa, quer dizer que está acontecendo muito, que você não quer de qualquer 

jeito, isso não tem acontecido dentro das nossas escolas. As professoras tem que ser 

respeitadas, as professoras enfrentaram uma pandemia, se reinventaram. Eu não vi 

projeto de lei durante a pandemia para incentivar os alunos a terem mais material. Eu 

não vi cobrança dessa Câmara Municipal e da Prefeitura, nós cobramos... é que Vossas 

Excelências não acompanham o nosso mandato, mas nós cobramos tudo isso. Nós temos 

que, como eu falei na primeira votação, isso tira o foco do que é realmente importante, 

isso tira o foco de fiscalização, isso tira o foco de denúncia, isso tira o foco de gasto 

excessivo do dinheiro público, isso tira o foco de tudo para enganar vocês. (Aparte cedido 

ao Vereador Celso Cieslak). Obrigado pelo aparte, Presidente, eu vou pedir o teu auxílio 

para que eu possa terminar de falar. (Interpelação do Presidente à galeria, solicitando 

colaboração para o vereador dar seqüência ao seu pronunciamento). Obrigado 

presidente pelo auxílio, eu ouvi dizer aqui no Plenário que a maioria é que importa, que 

a democracia é importante, eu defendo totalmente isso. Eu quero convidar Vossas 

Excelências, eu queria convidar Vossa Excelências e lamentar que Vossas Excelências não 

estavam aqui quando nós denunciamos assédio sexual, quando nós fomos. (Vereador 

Leandro levantou questão de ordem, dizendo estar fugindo do assunto do projeto). Eu 

queria perguntar porque Vossas Excelências não vem aqui quando o autor do projeto 

quer mais dinheiro para viajar com recurso público. (Manifestação do Senhor Presidente, 

solicitando ao pronunciante que voltasse ao assunto do projeto). Para finalizarmos, 

Presidente, nós vemos o desmonte de projetos que os autores da proposição vem 
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repetidamente protocolando, projetos inconstitucionais e falando aqui fora do mérito, 

se fossem outros projetos que quisessem alterar a educação, que quisessem proibir, que 

quisessem incluir, infelizmente não é competência do Vereador. Como eu disse já por 

várias vezes, temos, fizemos na verdade uma Moção de Sugestão para que as famílias do 

nosso município recebam educação financeira. (Nova interrupção feita pelo Vereador 

Leandro Bianco, dizendo estar fugindo do assunto). Se Vossa Excelência raciocinar um 

pouco, Vossa Excelência vai entender que eu estou contextualizando, como disse 

presidente, um projeto que realmente iria afetar a educação, nós temos que fazer 

através de moção de sugestão legislativa. É triste vermos que muitas vezes nós temos 

que desenhar, nós temos que pintar e as pessoas daqui não entendem. É triste, mas nós 

continuaremos o nosso trabalho, fizemos isso nos últimos quatro anos e vamos continuar 

fazendo nesses próximos anos também. Obrigado Presidente". Ainda em questão de 

ordem, o Vereador Geraldo Stocco sugeriu ao Senhor Presidente para reforçar a 

segurança nos corredores desta Casa de Leis em vista de preservar a integridade dos 

Senhores Vereadores e servidores, considerando o trânsito livre de pessoas durante o 

expediente e sessões plenárias. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 98/21 

(Vereadores Daniel Milla Fraccaro e Dr. Erick), institui o Programa Farmácia Solidária para 

a doação, reaproveitamento e distribuição de medicamentos para a população mais 

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

de Legislação, Justiça e Redação, 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico,  Paulo 

Balansin e Valdir Antônio Pedroso. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Dr. Zeca. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Leandro Bianco 

convidou para participarem de reunião, os membros da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO 

na Sala das Comissões, logo após o término da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 

135/21 (Poder Executivo), aprova o Protocolo de Intenções firmado em 07/06/2021 e o 

primeiro aditivo firmado em 15/06/2021 pelo MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA com 

COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL e COOPERATIVA FRÍSIA AGROINDUSTRIAL, 

representantes das 6 (seis) Cooperativas que formam o projeto de intercooperação da 

MALTARIA CAMPOS GERAIS (Agrária, Bom Jesus, Capal, Castrolanda, Coopagrícola e 

Frísia), com investimento de três bilhões de reais: APROVADO, com votos favoráveis dos 
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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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio Pedroso. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA, 

apresentada pelo Vereador Daniel Milla Fraccaro: APROVADA, 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, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Paulo 

Balansin e Valdir Antônio Pedroso. Ficam registrados o voto contrário da Vereadora Josi 

do Coletivo e a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 

155/21 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), fica denominada de MARIETA COSTA TEIXEIRA 

a via pública municipal conforme menciona: APROVADO, nos termos do Substitutivo 

Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 165/21 

(Vereadora Missionária Adriana), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa 

ao Deputado GILSON DE SOUZA: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio Pedroso. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moção nº 349/21, do Vereador Felipe Passos e Indicações nºs 1023, 1024, 1025, 1038, 

1040/21, do Vereador Izaias Salustiano; 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 

1034, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/21, do Vereador Dr. Erick; 1035, 1036/21, do 

Vereador Dr. Zeca; 1037, 1047, 1056, 1057, 1058/21, do Vereador Celso Cieslak; 1039, 

1048/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 1041, 1055/21, do Vereador Jairton da 

Farmácia; 1049, 1062/21, do Vereador Paulo Balansin; 1050, 1054, 1060/21, do Vereador 

Ede Pimentel; 1051/21, do Vereador Divo; 1052, 1053/21, do Vereador Felipe Passos; 

1059/21, da Vereadora Missionária Adriana; 1061/21, do Vereador Leandro Bianco. 

Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - 

VEREADOR EDE PIMENTEL, passando ao Vereador Geraldo Stocco, que assim se 
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manifestou: "Obrigado pela palavra Vereador Ede, líder do nosso partido PSB. 

Presidente, eu gostaria que constasse em Ata, a Mesa Diretora, que constasse em Ata o 

que eu agora a pouco, mas que constasse em Ata tudo isso que falarei agora, solicitando 

essa questão, de numa questão da segurança dos corredores da Câmara Municipal, 

porque  eu defendo a democracia e acho salutar a que as pessoas se pronunciem aqui 

dentro, na galeria, discordem, que briguem contra o que acham certo, contra o que 

acham errado, enfim, mas levantar a voz, ameaçar, não porque eu sou vereador, 

ameaçar qualquer pessoa fora deste Plenário, nos corredores, aí a questão vai ficando 

perigosa. Nós discordamos de muitas coisas, eu peço desculpas ao Vereador Pastor 

Ezequiel se ele se sentiu ofendido, não, nunca é intenção, nós poderemos discordar de 

muitas coisas, mas nós sempre defenderemos o direito das pessoas falarem, mas o que 

aconteceu fora desses corredores é algo que nós não podemos aceitar como 

parlamentar e como cidadão e estarei indo até a Delegacia fazer um Boletim de 

Ocorrência contra esse cidadão que grita bastante aqui, porque o que aconteceu fora 

dos microfones, não se deve acontecer nem aqui dentro da Câmara, nem em outros 

lugares. Eu acho que composições políticas diferentes isso é salutar, mas  tem que existir 

o respeito, então da minha parte é isso Presidente, muito obrigado". Seguindo o 

Vereador Ede Pimentel em nome do PSB desejou boas vindas ao Vereador Valdir Antônio 

Pedroso, reoresentante do Distrito do Guaragi. Não havendo mais assuntos a tratar, o 

Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia onze 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 nove de agosto de dois 

mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 21 de setembro de 2.021. 

 

Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

Estagiário do Setor Legislativo 
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