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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 18/08/2021 

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) 

AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

 

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA  

DR. ZECA (PSL)   

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. 
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que já faz algum tempo que não tem conseguido 

falar em algumas votações na casa  e que fica contente por que foi tomado uma atitude que  já foi três  ou quatro 

votações que se sentiu intimidada, que hoje subiu à  tribuna para falar sobre lixo, que não passou pela casa mas 

subiu 6% no IPTU a taxa sobre lixo, que os contribuintes sofrerão no bolso, questão referente a privatização 

dos serviços públicos, que a taxa de lixo em Ponta Grossa é uma das maiores do Brasil, na cidade de Maringá 

foi municipalizado o serviço de coleta e em apenas um ano de serviço economizou 16 milhões, também corrige 

a disfunção de dezenas de servidores, o investimento em caminhões foi de 2,5 milhões, pede reflexão sobre 

essa questão, concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), referente ao lixo, que em outra gestão trabalhou 

para tirar o lixo do Botuquara, para informar que foi ganho na justiça a decisão que o contrato é ilegal feito 

para beneficiar o empresário Marcos Borsato, que recebe da prefeitura 40 milhões por ano, que cada caixa de 

lixo custa mil reais, e leva todo o lixo para a beira do rio Tibagi, reforça que o contrato está suspenso aonde 

contrato que qualquer empresa poderia pegar sendo que havia esta única e assim pode pegar por mais alguns 

anos, comenta que foi contra investimento em Usina que também pertencia ao Borsato, comenta que deveria 
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ser feito CPI, com a palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo(PSOL), questiona até quando a prefeitura 

evitará de prestar os serviços básicos para a população, e que a terceirização deve ser repensada. 

VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Cita Pedro 2:17, comenta que respeito 

é a base para ser ouvido e se ter uma discussão saudável, que mais uma vez houve algo lamentável na casa de 

leis e que não apenas na casa de leis como também para fora sempre há palavras de agressão sem entender o 

que está sendo decidido e migra para o âmbito pessoal, que estava acompanhando e que o grupo Emana do 

Povo vai exigir na justiça quem é do grupo, que não é orientação deles e não é a forma de representatividade 

que defendem, pede para que os ânimos se acalmem e que gostou da fala sobre a presença de guardas 

municipais, sugere detector de metais para a entrada da Câmara pois as pessoas andam com os ânimos muito 

acalorados, e nessa situação podem acabar tomando decisões, reforça a necessidade do respeito e que todos 

podem se manifestar mas deve prevalecer o respeito. Parabeniza a Secretária Tania pelo seu posicionamento e 

trabalho, comenta estar sendo atacada por ser mulher e pastora e reforça que seu lugar é aonde quiser, a respeito 

da Procuradoria da Mulher agradece ao Presidente Daniel Milla (PSD) que já está com a  pauta em sua mesa, 

que a mulher tem conquistado seu espaço com muito esforço, e com a procuradoria desejam destacar mais  a 

representatividade feminina na política, que pensa em se mobilizar para combater e receber denunciadas de 

violência contra a mulher, também promover ações de promoção de direitos da mulher, fiscalizar políticas 

públicas, programas municipais em favor das mulheres, que defende também programas educativos e 

atividades voltadas a valorização da mulher, e que essa procuradoria vira ajudar e incentivar a mulher em sua 

caminhada, pede o apoio pela PL 92/2021 a respeito do Pastor que se alistou e foi a reserva como cabo, pastor 

ajudador da sociedade e por isso pede voto favoráveis para a PL, deseja que a Casa possua sabedoria e respeito. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta não ser a primeira vez que minorias gritam, xingam, 

ameaças, e não conversam, comenta que possui muita proximidade com vereador e que não sabe se não é esse 

vereador que fica pagando para essa arruaça, diz ser triste o que acontece, comenta que a democracia é isso, as 

pessoas poderem se expressar e reforça possuir ódio e nojo a ditadura, concede parte ao vereador Celso Cieslak 

(PRTB), comenta que aquele cidadão não pertence ao grupo Emana do Povo que o coordenador geral do grupo 

é quem sempre está ali que é muito sua amiga e que não está presente hoje, com a palavra o vereador Daniel 

Milla (PSD), comenta que através de levantamento em relação a Câmara Municipal´, já possuem o nome da 

pessoa que deferiu ofensas ao parlamentar, que  todos os dados para o vereador prosseguir com a ação e 

informações políticas, que o indivíduo é ligado a grupos políticos e foi candidato pelo PATRIOTAS, que 

podem deixar a verdadeira população de Ponta Grossa que o ato foi estritamente político, partidário, de uma 

pessoa que busca holofotes para uma próxima eleição, que pessoas que buscam com e esses atos fama, reforça 

que não concorda e não tolera esse tipo de atitude por parte das pessoas e vereadores que a democracia é 

respeitar e se expressar, que se deve manter o respeito e a ordem. Com a palavra o vereador Geraldo Stocco 

(PSB), comenta que a algumas semana falavam que o governo Bolsonaro e seus poucos aliados estão 

desesperados pois seu governo está  ruindo e desmoronando e isso é o reflexo do governo Bolsonaro, discutir 

com esse tipo de gente é como pombos em xadrez, faz bagunça e acha que ganhou, mas vai falar de coisa boa 

que amanhã é dia nacional das ciclovias por isso está com essa camiseta mais uma vez, que precisamos evoluir 

e crescer, em ciclo mobilidade e acessibilidade não só em estrutura mas em pensamento, comenta que no início 

do mandato quando a imprensa falava algo a respeito havia comentários das pessoas terríveis, que na cidade 

não se podia pedalar, e que hoje pode se observar um apelo popular, que as mentalidades tem mudado e isso é 

muito bom, que esse é um trabalho que dia após dia se conquista espaço e reforça que a segurança dos pedestres 

e ciclistas são que utilizam como meio de transporte não só aqueles que possuem recursos e bicicletas caras, 

que fez pedido para que se confeccione as faixas refletivas e equipamentos para pessoas que não possuem 

condições de adquirir equipamentos de segurança e a começar a distribuir luzes de bicicleta aos trabalhadores 

de obra que utilizam a bicicleta e não possuem aparatos ocasionando tragédias, reforça que a cidade tem 

evoluído a passos lentos e deve-se se atentar mais a ciclo mobilidade, por exemplo a Souza Naves aonde 

fizeram a obra e se esqueceram da ciclo mobilidade, não deixando nenhum espaço, comenta falar sobre isso e 

nada acontece que deve ser trazido para dentro da cidade aonde os trabalhadores e estudantes transitam, 

comenta que na pandemia aumentou a venda de bicicleta e equipamentos de bicicletas online que a pandemia 
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mudou muitas coisas como o meio de transporte das pessoas, comenta ser hoje o dia do Estagiário e parabeniza 

a todos os estagiários, lembra que o ex-prefeito parou de pagar os estagiários da educação o que é inaceitável, 

e que toda a Casa de Leis assinou oficio e com a ajuda da  sociedade a verdade vem à tona, reforça a homenagem 

aos estagiários. 

VEREADOR  IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Fala a respeito da reforma administrativa que chega na casa, 

PL que trata da extinção da AMTT, comenta que preparou moção de apelo papa que o executivo reveja esse 

PL, como disse na sessão passada a AMTT tem tido alguns problemas de gestão nos últimos anos, que até foi 

objeto de CPI, que aproveita o momento entregando o relatório e que estão na fase de análise da documentação, 

salienta que é uma análise técnica pois o processo licitatório é eminentemente técnico e legal, ou seja cumprido 

os requisitos dá-se sequência, se não cumprido é impedido e é isso que está sendo investigado, reforça que a 

AMTT tem um papel muito importante na cidade como sinalização e o transporte público da cidade que a 

reforma administrativa  o gestor tem a prerrogativa de fazer a reforma que julgar  necessário, mas os vereadores 

devem opinar e que entende  que a AMTT que vem a anos atendendo a população, que se o problema é a gestão 

deve-se corrigir e não extinguir  que está dando certo, comenta que problemas há em todo sistema  municipal, 

como na secretaria de obras, secretaria de abastecimento, comenta alguns problemas dessas áreas assim como 

da administração pública a qual vem se recebendo muitas reclamações ainda mais nesses tempos aonde há 

aumento da criminalidade e há problemas em todas as áreas da administração pública e que se ter que extinguir 

a pasta o correto é se atender as necessidades da população, como por exemplo a questão da saúde aonde há 

unidades fechadas criando dificuldades  para a população, comenta a respeito dos  CMEIS que foram fechados 

na pandemia o que impede a família de ir trabalhar, que antes de fazer essas grandes reformas comenta ser 

questões políticas de gestão, comenta que deve se ver ainda está faltando atenção da administração pública, 

comenta que os clubes sociais ficaram sem trabalha que foi feito moção a respeito dos alvarás, que ficaram 

sem trabalhar mas  estão sendo cobrados, que as micro empresas são as que mais empregam e forma deixadas 

d elado, comenta sobre as dificuldades da segurança pública, e comenta que está equivocado dizer que haverá 

economia extinguindo uma autarquia, lamenta o acidente que tirou uma vida em Guaragi, comenta que as ruas 

estão intransitáveis que esteve lá e que tem os distritos para cuidar, que fica-se pensando de cima para baixo,  

comenta que deve parar de fazer de conta que está administrando e administrar de verdade pelo bem da 

população, comenta que se sente responsável por isso por ser representante da cidade e que tem o dever de 

zelar pela população, comenta que quando um vereador comete um deslise todos condenam, com estrema razão 

mas quando um vereador é ofendido ou maltratado isso está representado por toda a população, pois são s 

representantes da cidade. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 
VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Não está presente. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Não concorda com o vereador que disse que esse grupo poderia ter sido pago 

por alguém, comenta que quando o respeito acaba na Casa não pode ser cobrado fora dela, comenta que são líderes 

escolhidos pela cidade e que é necessário fazer um exame de consciência para ver aonde se está errando que em Romanos 

13 diz que toda a autoridade é constituída por Deus, que deve-se selar com o que está fazendo pois são o espelho, que 

pessoas estão vendo através das mídias e jornais as palavras ditas e essa preocupação cabe a todos e que quando não se 

tem respeito na casa de leis não pode-se cobrar dos eleitores, comenta ao vereador Geraldo Stocco (PSB), que tem muito 

respeito mas que gostaria que desse nomes do vereador que paga as pessoas que esta ai, reforça ser uma casa do povo 

mas precisa ser respeitado, comenta estar alegre pois a 30 dias atras falou sobre seu Hélio morador de rua sem documentos 

mas que  buscou para ele a certidão de  nascimento e que agora poderá ter documentos, existir e tomar vacina, comenta  

que alguns grupos de Ponta Grossa se preocupam demais com a política, que deve-se olhar e analisar o que está 

acontecendo ao redor, que se não olha o que o outro está passando então perdeu a sensibilidade  e o amor ao próximo, 

que é necessário ante de discutir e ir as mídias sociais fazer uma reflexão se está se preocupando com a pessoa que está 

precisando de auxílios que essa é a nossa função, e que as pessoas continuam morando na rua e continuam invisível que 

a sociedade finge que vê e que essa é a função dos vereadores, cobrar do poder público. Comenta que seus projetos não 

eram obras próprias mas o que encontrava nas comunidades do que a sociedade precisa, comenta que começara a mexer 

em uma área que os médicos podem auxilia-los, sobre a fibromialgia é síndrome que causa dor crônica em várias partes 

do corpo atingindo majoritariamente mulheres, além d a dor causa vários outros males, que 37% da população brasileira 

tem algum tipo de dor crônica, e questiona o que a cidade tem feito para as pessoas com fibromialgia, comenta que ela 

causa depressão e devem se preocupar com isso que em breve ira protocolar projeto para auxiliar as pessoas com isso, 
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reforça que se deve refere o próprio trabalho antes de cobrar de alguém que vem gritar, comenta que uma pessoa que 

vem gritar é uma pessoa que deseja se aparecer e ser candidato mais uma vez. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 18/08/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2021: 

Dispõe sobre a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2017. 

Votação Nominal – Aprovado –16 Votos Favoráveis – 3 Votos Contrários - Abstenções (Comunicado 

intenção de voto contrário da vereadora Josi do Coletivo (PSOL) a qual se confundiu ) 

_________________________________________________________________________ 

  

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2021: 

Dispõe sobre a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2000. 

Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - 1 Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
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DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 92/2021: 

Denomina de Pastor VICENTE RODRIGUES a Rua “26”, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro 

Neves, nesta cidade. 

  

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

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DOS VEREADORES EDE PIMENTEL E JULIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 140/2021: 

Dispõe sobre a criação do cadastro de lista de espera para interessados nas sobras de vacinas da Sars-CoV-2 

no Município de Ponta Grossa. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

Projeto de Lei Ordinária nº 151/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor CLAIR SEVERINO. 
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PARECERES:  CJLR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

  

MOÇÕES 

  

Nº 363/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

À Dra. PATRICIA BAHLS DE ALMEIDA FARHAT, devido aos serviços prestados à comunidade ponta-

grossense como odontóloga. 

  

Nº 364/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

À médica Dra. TASSIA ULIANA ALMEIDA, devido aos serviços prestados à comunidade ponta-grossense 

como nutróloga. 

  

Nº 365/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Ivo Henrique Chiaretto, único atleta pontagrossense que foi convocado para a Seleção de 

Base do Brasil Sub-16, que irá jogar a Copa América da categoria que ocorrerá em Xalapa no México. 

  

Nº 366/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVAS 
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À Excelentíssima Senhora ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do Município de Ponta Grossa, para 

que seja implantado o Plano de Carreira e Remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agente 

de Combate às Endemias (ACE) e também outras providências, como o modelo em anexo, da cidade de São 

Pedro da Cipa, com as suas devidas adaptações para Ponta Grossa. 

  

Nº 367/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Sassaki Eventos. 

  

Nº 368/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Pastor Adailton Eufrausino da Silva em comemoração do seu aniversário de 64 anos de 

vida, este que é pastor formado e consagrado há 38 anos, atualmente pastor titular na 5ª Igreja Batista 

Independente Fonte de Vida desde a sua fundação. 

  

Nº 369/2021 do Vereador VALDIR ANTÔNIO PEDROSO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A Direção, corpo docente e funcionários do Colégio Estadual do Campo Dr.Munhoz da Rocha. 

  

Nº 370/2021 do Vereador VALDIR ANTÔNIO PEDROSO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A Direção, corpo docente e funcionários da Escola Municipal Profª  Maria Elvira Justus Schimidt. 

  

Nº 371/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao programa de televisão CulturAção transmitido pela Tv Educativa.  

  

Nº 372/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
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MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Senhor Comandante-Tenente Coronel Carlos Alberto de Oliveira e todo o 2º Grupamento de 

Bombeiros de Ponta Grossa. 

 Total de Moções Aprovadas – 10 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

 Vereador Valdir Pedroso (PSC) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 1110/2021 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 instalada uma câmera de segurança na Praça 

Álvaro Holzmann, situada no Bairro da Palmeirinha, uma vez que por esta praça circulam muitos moradores 

deste Bairro 

  

Nº 1111/2021 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 instalada iluminação pública na Praça Álvaro 

Holzmann, situada no Bairro da Palmeirinha, uma vez que por esta praça circulam muitos moradores deste 

Bairro, e a falta de luz pode trazer perigo e más condutas neste local. 

  

Nº 1112/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências  objetivando operação tapa buraco na  

Rua Don Geraldo Pelanda em frente ao Escondidinho Futebol Society. 
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Nº 1113/2021 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 objetivando que seja implantado uma lombada na 

Av. Bonifácio Villela, 194 - Centro. 

  

Nº 1114/2021 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, objetivando providências a manutenção da Av. Bispo Dom 

Geraldo Pellanda, 1290 - Bairro Uvaranas (Em frente ao Society Escondidinho), e também a manutenções do 

meio-fio da via. 

  

Nº 1115/2021 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 colocação de marcação de área de 

conflito  na Avenida Carlos Cavalcanti com a Coronel Fabricio Vieira próximo ao Terminal de Uvaranas. 

  

Nº 1116/2021 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 construção de vagas de estacionamento do tipo 

baias, posicionadas na área de recuo de calçadas na Avenida João Manoel dos Santos Ribas, no trecho defronte 

a Rodoviária Municipal, entre a Avenida Visconde Taunay e Rua Almirante Custódio de Melo. 

  

Nº 1117/2021 do Vereador JULIO KULLER 

Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o manilhamento, patrolamento, 

cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na ua São Jerônimo da Serra, Nova Rússia, neste Município. 
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Nº 1118/2021 do Vereador JULIO KULLER 

Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando  a limpeza e desobstrução das 

manilhas da R. Paes de Andrade, Nova Rússia, neste Município. 

  

Nº 1119/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a substituição de lâmpada na Rua 

Visconde de Mauá em frente ao número 830 - Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 1120/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar ou determinar a limpeza e a 

colocação de placa indicativa de “Proibido Jogar Lixo” no terreno localizado na rua Padre Ladislau Maibuk, 

nas proximidade  da esquina com a rua Padre Vitório Maria Dal'aqua, Jardim Pontagrossense, nesta cidade. 

 

 

Nº 1121/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a vinculação de peça de áudio visual 

elaborado pelo Núcleo de Assistência Jurídica e estudo para Pessoas Idosas da UEPG, relativo as 

comemorações do dia 1o. de Outubro onde se comemora o Dia do Idoso, em todas as mídias do Município. 

Total de Indicações Aprovadas – 12 

Vereador Divo (PSD) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 
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Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

 

 

  

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 17 de agosto de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR PAULO BALANSIN (PSD): Com a palavra vereador Divo (PSD), comenta que fez duas 

indicações importantes na região da Palmeirinha, uma de uma câmara lá na praça da Palmeirinha que vai proteger 

o colégio, o posto de saúde e essa indicação é de número 110, e a outra 111 é um pedido para a prefeita que de 

uma atenção as lâmpadas da praça e que ficara bom quando houver luz e câmara e a população ficara muito feliz 

pois está dando muito roubo na região. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Comenta estar recebendo muitas pessoas falando sobre o caos do UPA 

Santana, comenta que hoje fara visita a fim de averiguar algumas coisas, convida outros vereadores que quiserem 

para ver a real situação da UPA como o tempo de espera e o atendimento, e irá apurar e pedir ações da secretaria 

e da prefeita, reforça que a função é averiguar. 

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

niao=18/08/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

          

ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 
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GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 

LEGISLATURA) 

         Aos dezoito 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, Leonilton A. 

Carneiro - Léo Farmacêutico e Valdir Antônio Pedroso. À hora regimental, o Senhor 

Presidente colocou em discussão e votação a Ata da sessão anterior, a qual foi aprovada 

sem restrições. Manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores Celso Cieslak, 

Paulo Balansin, Ede Pimentel, Divo, Filipe Chociai e Leandro Bianco, fazendo menção a 

atos de provocações por parte de um munícipe, assim como em sessões anteriores, onde 

os Vereadores Geraldo Stocco e Valdir Antônio Pedroso foram agredidos verbalmente 

por cidadãos que estavam em visita neste Legislativo, cobrando providências no sentido 

de que durante as sessões a Câmara Municipal conte com a presença de seguranças, 

sendo informado pelo Senhor Presidente que após solicitar a presença desses 

profissionais, a secretaria de segurança negou em virtude do efetivo estar em baixa por 

complicações causadas pela COVID-19, lembrando no entanto, que a Casa acabou de 

abrir processo de licitação para contratar empresa especializada a fim de proceder todo 

o monitoramento de visitantes. Nesse aspecto, disse que tomará todas as medidas 

jurídicas para que não mais ocorram ameaças a vereadores desta Casa, como ocorreu 

antes do início da presente sessão em que um cidadão dirigiu-se a parlamentares com 

provocações, tendo solicitado ao Departamento de Imprensa que levantasse dados do 

mesmo, considerando que teve seu cadastramento realizado, exigindo respeito físico e 

moral. 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 5621 (Projeto de Lei nº 203/21), declara 

a Utilidade Pública da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Glacy 

Camargo Sêcco - Educação Infantil e Ensino Fundamental. Mensagem nº 57/21 (Projeto 

de Lei nº 204/21), declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do 
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Centro Municipal de Educação Infantil Maria Sirlei Machado.  Mensagem nº 58/21 

(Projeto de Lei nº 205/21), altera a Lei nº 8.524, de 11/05/2006. Mensagem nº 59/21 

(Projeto de Lei nº 206/21), altera a Lei nº 11.233, de 27/12/2021, conforme especifica. 

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 195/21, dando nova redação ao Art. 9º do 

referido projeto, conforme especifica. Of. nº 1769/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 228/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1782/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 225/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

1791/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 227/21, de autoria da Vereadora Josi 

do Coletivo. Of. nº 1798/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 229/21, de autoria 

da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1799/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

226/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1800/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 230/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. DO VEREADOR 

PAULO BALANSIN - Projeto de Lei nº 201/21, denomina de João Domingos Dalles 

Carbonar, a Rua nº 13 do Loteamento Eco Park - Pilão de Pedra, Bairro Neves, nesta 

cidade. DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 202/21, denomina de Luciano Mauricio 

Mandu, a rua 7 do loteamento Jardim Boreal II, situada na Vila Borato, Bairro do 

Piriquitos nesta cidade. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 374/21, a ser 

encaminhada à professora de Química Juliana Inaba, da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, por abrilhantar a comunidade cientifica do nosso Município. DO VEREADOR 

GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 375/21, dirigida ao projeto social Olarias 

Taekwondo, extensivo aos professores Helder Lauro Cavali e Luiz Guilherme Lavalle, pela 

criação do projeto e incentivo às artes marciais no bairro de Olarias, em especial o 

Taekwondo, esporte pouco disseminado em Ponta Grossa. DO VEREADOR LEANDRO 

BIANCO - Moção de Aplauso nº 376/21, dirigida ao Prof.Thiago Antonini Alves do 

Departamento de Engenharia Mecânica da UTFPR que no auge da pandemia, coordenou 

um projeto que fabricou e distribuiu mais de 5.000 (cinco) mil protetores faciais do tipo 

face shield aos profissionais da saúde, policiais, militares e bombeiros de nossa cidade. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 377/21, dirigida à Rádio 

Inclusão, projeto da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, nas pessoas dos 

locutores Jean Betim e Noel Kostiurezko, pelo excelente trabalho prestado a população 

pontagrossense ao longo do seu 1º ano de atividade, a ser completado no próximo dia 

09 de setembro de 2021. A Rádio presta serviço fundamental na inclusão dos idosos e 

pessoas com deficiência. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso 
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nº 378/21, a ser encaminhada à AME (Associação dos Ministros Evangélicos) de Ponta 

Grossa que está celebrando 60 anos de existência. Mopção de Aplauso nº 379/21, a ser 

encaminhada à Igreja Cristã RENOVO de Ponta Grossa do Pastor Antonio Joslin que está 

celebrando 09 anos de existência. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 

380/21, a ser encaminhada ao professor Thiago Antonini Alves por ajudar a proteger a 

população de Ponta Grossa durante a pandemia causada pelo novo corona vírus (SARS-

CoV-2). DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 381/21, dirigida a Marlene 

Terezinha dos Santos Ribeiro, destaque Melhor Cartazista do Brasil. Moção de Aplauso 

nº 382/21, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Reitor da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa para que possa ser viabilizado o espaço da piscina da Universidade Estadual aos 

atletas da associação de Pais e Amigos da Natação de Ponta Grossa - APANPG. Moção de 

Aplauso nº 383/21, dirigida APANPG - Associação de Pais e Amigos da Natação de Ponta 

Grossa por todo trabalho desenvolvido em prol da natação. Moção de Aplauso nº 

384/21, dirigida a Silvana Furlanetto, policial da Policia Rodoviária Federal. DO 

VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso nº 385/21, dirigida à Igreja 

Pentecostal Evangelho Puro pelo seu aniversário de 17 anos de ministério. Finda a leitura 

do Expediente, deu-se início à COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO: Iniciou comentando a dificuldade em se expressar durante as sessões, ficando 

feliz pelas iniciativas anunciadas pelo Senhor Presidente no sentido de preservar a 

manifestação dos parlamentares no desenvolvimento dos trabalhos. Também para tecer 

comentários a respeito da aprovação por esta Casa, do aumento de seis por cento na 

taxa de lixo, anexo à cobrança do IPTU, dizendo que passou em branco por esse 

Legislativo, crendo ser reflexo da privatização dos serviços públicos, considerando uma 

questão relevante para o Município, destacando que a cobrança é uma das maiores do 

Brasil. Lembrou que em Maringá, onde o serviço foi municipalizado, economizou-se 

dezesseis milhões de reais em um ano, somente na coleta, tendo sido investido em 

caminhões o valor de dois milhões e quinhentos mil reais, com aquisição de quinze 

veículos zero quilômetros. Cedeu aparte ao Vereador Celso Cieslak, relatando haver 

trabalhado na gestão passada, procurando retirar o lixão do aterro Botuquara, junto com 

o então Vereador Sgt. Guiarone Júnior, dizendo que o contrato realizado na época foi 

ilegal, feito para beneficiar o empresário Marcos Borsato, onde mais de quarenta 

milhões por ano é pago ao mesmo, o qual leva todo o lixo da cidade para um aterro 

implantado em Teixeira Soares, à beira do Rio Tibagi. Ressaltou ainda que foi incluído no 
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referido contrato usina no valor de treze milhões de reais, assuntos dos quais entende 

que deva ser instituída uma CPI. Retomando a palavra, Vereadora Josi indagou até 

quanto Ponta Grossa irá se acovardar e encarar serviços básicos para o povo, e para 

quem insiste em fazer terceirização, dizendo que passou da hora de realizar contas 

básicas e humildemente revelarem a situação, destacando que no final, como sempre, a 

população paga muito caro por isso, "Por um serviço meia boca e de qualidade duvidosa 

como muito bem colocou o Vereador Celso". VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Citou 

I Pedro, capítulo 2:17 "Trate a todos com o devido respeito e temam a Deus", dizendo 

ser base para ser ouvidos e entrarem em discussão saudável, onde hoje mais uma vez vê 

algo lamentável nesta Casa, citando palavras de agressões nas redes sociais, sem antes 

vir debater, saber o que pensam e decidem, entrando em âmbito pessoal sem saberem 

quem são os parlamentares e sem conhecer suas famílias. Esclareceu que segundo Elza 

Gelinski o Grupo Poder Emana do Povo irá exigir na justiça que seja provado quem 

pertence ao mesmo, não sendo orientação dessa entidade isso que desejam em termos 

de representatividade nesta Casa, a qual sempre acompanha as sessões com respeito. 

Somando-se positivamente à manifestação do Senhor Presidente quanto a presença de 

guardas municipais durantes as sessões, sugeriu ainda a instalação de detector de metal 

para a entrada no prédio, considerando que as pessoas estão em ânimo acalorado, 

esperando que haja respeito, onde todos tem direito de falar e se manifestar. Citou a 

Secretária Tânia de Segurança, parabenizando-a pelo seu trabalho, mais uma mulher em 

frente à uma secretaria tão importante para a cidade. Falando ainda da recíproca 

chamada respeito, disse ter sido atacada muitas vezes, que seu lugar pelo fato de ser 

mulher e pastora não seria nesta Casa, rebatendo assim, dizendo que seu lugar é onde 

deseja estar e exercer seu direito de cidadã. Sobre a Procuradoria da Mulher, agradeceu 

ao Senhor Presidente por estar com essa pauta em sua mesa - as mulheres tem 

conquistado com muito esforço na esfera política o seu lugar e com esse trabalho nesta 

Casa, querem destacar mais ainda a representatividade feminina na política, onde tem 

idéia de receber também denúncias contra a mulher, cooperar em ações dos direitos da 

mulher, fiscalizar políticas públicas, programas municipais em favor das mulheres e ainda 

pensa importante promover campanhas educativas, seminários, atividades com todo o 

movimento voltado ao fortalecimento e valorização da mulher. Pediu também apoio dos 

demais pares em prol do Projeto de Lei nº 92/21, a respeito da pessoa do Senhor Vicente 

Rodrigues, na qual denomina uma das ruas da cidade, destacando aspectos de seu 
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currículo, justificando a necessidade de aprovação da matéria. VEREADOR GERALDO 

STOCCO: Iniciou comentando não ser a primeira vez que minorias vêm à esta Casa, 

gritam, xingam e não dialogam com o devido respeito, atrapalhando discursos, ocasião 

da qual que mentem, ameaçam, sendo isso que parte desse grupo tem feito, "inclusive 

tem muita proximidade com um vereador que fica lá em cima, tem foto e tal, não sei se 

não é nenhum vereador que anda pagando as pessoas para vir aqui causar essa arruaça, 

essa vergonha que fazem aqui". Disse que defende o direito dos mesmos se 

expressarem, mas com o devido respeito, essa é a democracia. Utilizaram de apartes: 

Vereador Celso Cieslak, dando conta que o cidadão não pertence ao grupo Poder Emana 

do Povo cuja coordenadora é a Cidadã Elza que é muito sua amiga. Disse que a mesma 

estava na fila para receber a vacina segundo sua categoria por idade, justificando não 

estar nesse instante na assistência junto a galeria. Daniel Milla Fraccaro, informando 

sobre levantamento realizado em relação à Câmara Municipal, onde já tem o nome da 

pessoa que deferiu ofensas a um parlamentar, com todos os dados concretos para o 

mesmo poder prosseguir com ação e dados relacionados a questões políticas, onde 

também foi candidato a vereador pelo Patriotas, deixando à verdadeira intenção da 

população pontagrossense que é debater projetos, que o que ocorreu foi estritamente 

ato político, partidário de pessoa que foi candidata e busca talvez holofotes para uma 

próxima eleição. Não mais irá tolerar esse tipo de atitudes, através de um pseudo nome 

de democracia. Geraldo Stocco seguiu fazendo lembrança de quando falava que o 

governo Bolsonaro, através de sua minoria aliada ao mesmo está desesperada pois seu 

mandato está ruindo, desmanchando e isso é reflexo do mesmo. Comentou a respeito 

do dia dezenove de agosto que marca o Dia Nacional das Ciclovias, dizendo que a cidade 

precisa crescer em ciclo mobilidade, em acessibilidade, não somente em estrutura, mas 

também no pensamento. Colocou que hoje quando a imprensa publica algo sobre ciclo 

mobilidade vê que o apelo popular e mentalidade das pessoas tem mudado, sendo um 

trabalho que se desenvolve dia após dia em que vão conquistando espaço e respeito e 

as pessoas vão entendendo o verdadeiro sentido da segurança aos menores no trânsito: 

os ciclistas e as pessoas. Colocou que o cilista é o estudante que utiliza a bicicleta, o 

homem e a mulher que vão trabalhar, enfim, todas as pessoas que utilizam a bicicleta 

como meio de transporte ou locomoção. Fez pedido a AMTT para que confeccione faixas 

refletivas, a fim de oferecer aos ciclistas que não tem condições de comprar 

equipamentos, a começar, conversou com o Secretário Eduardo Marques para distribuir 
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luzes e lanternas ao pessoal da Secretaria de Obras que utilizam muito a bicicleta, não 

tendo aparatos de segurança. Destacou que na Avenida Souza Naves, após a realização 

das obras de revitalização, não foi demarcado espaço para a ciclo mobilidade. Lembrou 

que depois de dez anos de promessa a ciclovia até Itaiacoca Passo do Puppo está sendo 

concluída, porém precisa ser trazido isso para dentro da cidade. Ressaltou ainda que 

durante a pandemia aumentou drasticamente a venda de bicicletas e equipamentos on 

line, sendo por isso que levanta essa bandeira. Também fez menção, quando hoje se 

comemora também Dia do Estagiário e Estagiária, parabenizando a todos que prestam 

serviços nesta Casa e na Prefeitura, lembrando que no ano passado o ex-prefeito 

Marcelo Rangel parou de pagar os que prestavam serviços na área de educação do 

Município, algo totalmente inadmissível pelo momento em que viviam, onde batalhou, 

parabenizando a Casa pela união e ajuda prestada nesse sentido. VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO: Para falar a respeito da reforma administrativa que chegou na Casa, 

através do PL 197/21, que trata da extinção da AMTT, onde preparou moção de apelo 

para que o Poder Executivo o reveja, como falou na sessão passada, referendando que a 

entidade tem de fato tido problema de gestão e sido objeto de CPI em que estão 

aproveitando o momento, entregando relatório com a fase de instrução concluída 

estando na fase de análise da documentação, salientando ser investigação 

eminentemente técnica porque o procedimento licitatório e concorrencial, técnico e 

legal. Cumprido os requisitos citados, disse que dará a devida seqüência e não 

cumpridos, o procedimento fica eivado de nulidade, podendo ser questionado, sendo 

isso que estão investigando nesse momento. Destacou que a AMTT desempenha papel 

importante e relevante na cidade, quanto à questão de semáforos, radares, sinalização 

vertical, horizontal, do estacionamento regulamentado, sem falar na complexidade do 

contrato de concessão do transporte coletivo público, incluindo ainda a Estação 

Rodoviária, Táxis, aplicativos e tudo aliado à quesitos relativamente à mobilidade urbana 

e engenharia de tráfego, estando na sua competência e alcunha. Como parlamentar que 

acompanha dia a dia na cidade, disse da necessidade de se opinar e também dar sua 

contribuição, entendendo que a AMTT que ao longo dos anos vem atendendo a 

população, tem papel fundamental e se teve problema de gestão no passado estão para 

fiscalizar e corrigir o direcionamento, não para extinguir o que está dando certo. 

Lamentou ocorrido em Guaragi, com um acidente tirando a vida da Cidadã Cenira, 

dizendo que elaborou pedido para voltar a presença da Guarda Municipal, onde 
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constatou problema de espancamento, ressaltando ainda as ruas que estão 

intransitáveis, havendo problemas quanto à distribuição de correspondência, com muita 

coisa para fazer enquanto se pensa de cima para baixo. "Tem que parar de fazer de conta 

que está administrando e administrar de verdade, administrar pelo bem da população". 

VEREADOR JULIO KÜLLER: Para falar que avaliza tudo o que foi falado com relação ao 

destempero do cidadão na Casa, somente não pode concordar com  o que o Vereador 

Geraldo Stocco falou, que o grupo em questão possa ter sido pago por algum vereador, 

dizendo ser necessário fazer também exame de consciência onde estão errando, tendo 

de zelar pelo que fazem aqui dentro. Ressaltou que a palavra repercute em jornais 

escritos e falados - quando não se tem respeito aqui dentro, como irão exigir das pessoas 

que ouvem e votaram? Com relação à Geraldo Stocco, gostaria que citasse nomes, quem 

paga o vereador que vem aqui, que não é sua pessoa. Lembrou que a dias atrás falou a 

respeito do Senhor Élio, morador de rua, sem documentos, passando por necessidades, 

onde buscou ao mesmo sua certidão de nascimento, o qual então passará a existir com 

identidade e CPF, podendo inclusive tomar vacina pois "deixou de ser invisível". Relatou 

que ao invés de se discutir tanto política na cidade, tem que olhar a tudo aquilo que está 

ao redor, dizendo que quando não se incomoda com a pessoa que está ao seu lado vem 

passando, perde-se a sensibilidade e amor ao próximo. "As pessoas continuam morando 

na rua e a grande maioria invisível, a sociedade finge que vê". Nesse sentido, destacou 

que estão aqui para cobrar do Poder Público para que sejam olhados e cuidados. Outro 

assunto, para dizer que dos grandes projetos que apresentou na Casa não foi somente 

sua obra, quando sempre buscou nas comunidades aquilo que realmente a cidade 

precisa. Comentou sobre a fibromialgia, síndrome caracterizada pela dor crônica em 

diversas partes do corpo e que atinge majoritariamente mulheres, causando cansaço, 

sono não reparador, ansiedade, depressão, alteração de memória e até gastrointestinais, 

afetando trinta e sete por cento da população, atestando cinco milhões de pessoas, 

indagando o que a cidade tem feito para esses munícipes que foram diagnosticadas com 

essa síndrome? Está levantando alguns assuntos e dentro em breve protocolará projeto 

que irá trazer qualidade de vida melhor para essas pessoas que sofrem doenças crônicas 

e também fibromialgia. Entende que pessoa que veio gritar na Casa com um vereador, 

quer aparecer e ser candidato mais uma vez para ter votação maior. Em questão de 

ordem se manifestaram: Vereador Divo, para se somar junto às palavras dos Vereadores 

Julio e Izaias, quando falaram sobre saúde, dizendo que levantou Portaria do Ministério 
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da Saúde de 1998, que engessa toda a saúde dos municípios, onde pessoas que 

necessitam adquirir remédio tem que efetuar consulta junto a UBS. O Senhor Presidente 

agradeceu pelas presenças do Presidente da Câmara Municipal de Carambeí, Serginho, 

acompanhado de Ratinho e Daniel. A Vereadora Missionária Adriana, informou nesta 

oportunidade, em caráter de urgência e emergência, que a Secretária de Segurança Tânia 

já sinalizou que pelo menos durante as sessões a Guarda Municipal se fará presente 

nesta Casa. Ede Pimentel, também agradecendo presença do Presidente da Câmara de 

Carambeí, Ratinho, seu colega de partido PSB, onde foi bem recebido quando esteve 

naquela Câmara, desejando boas vindas ao mesmo. Não havendo mais vereadores 

inscritos, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/21 (Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização), 

dispõe sobre a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício 

financeiro de 2.017: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

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

Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Josi do 

Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Paulo Balasin e Valdir Antônio Pedroso. 

Recebeu votos contrários dos Vereadores Felipe Passos, Geraldo Stocco e Julio Küller. 

Fica ainda registrada a retificação do voto da Vereadora Josi do Coletivo, dizendo que 

votou equivocadamente, quando seu voto é contrário à matéria. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 02/21 (Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização), dispõe sobre 

a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 

2.000: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso 

Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

Filpe 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. Fica registrada a abstenção da votação do Vereador Dr. Erick. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 92/21 (Vereadora Missionária Adriana), denomina de 

Pastor VICENTE RODRIGUES a Rua "26", do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro 

Neves, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Vereador Pastor Ezequiel Bueno nesta 

oportunidade convocou os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para 

reunião logo após o término da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 140/21 (Vereadores 

Ede Pimentel e Julio Küller), dispõe sobre a criação do cadastro de lista de espera para 
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interessados nas sobras de vacinas da Sars-CoV-2 no Município de Ponta Grossa: 

APROVADO. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores a respeito da 

inscrição para uso da palavra no Pequeno Expediente, onde é realizada pelo líder 

partidário e se esse se ausentar, automaticamente passa para os outros vereadores, 

tendo que prioritariamente ser feita pelo líder do partido e se esse não fizer, 

automaticamente os membros do partido podem utilizar da palavra. PROJETO DE LEI Nº 

151/21 (Vereador Paulo Balansin), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa 

ao Senhor CLAIR SEVERINO: 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, Paulo Balansin e Valdir Antônio Pedroso. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 363, 364/21, do Vereador Julio Küller; 365, 368/21, do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 366/21, do Vereador Geraldo Stocco; 367, 372/21, do 

Vereador Ede Pimentel; 369, 370/21, do Vereador Valdir Antônio Pedroso; 371/21, do 

Vereador Felipe Passos e Indicações nºs 1110, 1111/21, do Vereador Divo; 1112/21, do 

Vereador Geraldo Stocco; 1113/21, do Vereador Felipe Passos; 1114/21, do Vereador 

Paulo Balansin; 1115/21, do Vereador Leandro Bianco; 1116/21, do Vereador Dr. Erick; 

1117, 1118/21, do Vereador Julio Küller; 1119/21, do Vereador Celso Cieslak; 1120/21, 

do Vereador Léo Farmacêutico; 1121/21, da Vereadora Josi do Coletivo. Foi aprovado 

requerimento verbal, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador 

Filipe Chociai às moções nºs 365, 366, 367, 368/21. Fica ainda registrado o voto 

favorável, manifestado verbalmente pelo Vereador Dr. Erick quando da votação da 

Moção nº 372/21, em função de haver apresentado problemas técnicos no sistema 

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

EXPEDIENTE - Com a palavra os Vereadores DIVO: Para comentar a respeito de duas 

indicações que apresentou contemplando a região da Palmeirinha, uma solicitando a 

instalação de câmera na Praça Alvaro Holzmann, a qual irá proteger o Colégio 

Epaminondas Novaes Ribas e Unidade de Saúde Adan Polan Kossobudzki, cuja 

proposição tomou o nº 1110 e outra de nº 1111, onde solicita à Senhora Prefeita, 

providências no sentido de melhorar a iluminação na referida praça através de instalação 

de lâmpadas mais eficientes, destacando que vem ocorrendo roubos naquele local, 

protegendo também sobremaneira a população que reside nas adjacências. EDE 
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PIMENTEL: Para dar informar que está recebendo pessoas reclamando da UPA SANTANA, 

dizendo que está um caos, onde hoje estará fazendo visita, a fim de averiguar algumas 

coisas e posteriormente apresentar à Senhora Prefeita Municipal proposição cobrando 

providências, convidando demais vereadores, frisando a permanência de pessoas nas 

cadeiras, que ficam a três, quatro dias esperando atendimento e outras sem ter 

tratamento digno.  Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando a próxima para o dia vinte e três do mês em curso, no 

horário regimental, cuja Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores, 

além de ser publicada no Diário Oficial do Município. 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 dezoito de 

agosto de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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