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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 23/08/2021 

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)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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  

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Comenta do apelo da população que está sofrendo com a falta 

de leitos no UPA Santana, que esteve visitando e vendo que não se pode achar o culpado mas da para observar 

o sofrimento da população, muita gente procurando aquela entidade e vê uma correria tremenda para atender a 

população e por isso concluiu que dá para ver a grande dificuldade que se está passando e que a maioria busca 

um culpado as estão saindo de uma pandemia que possui certeza que o secretario sabe de tudo que está 

acontecendo, e vê que em breve tentarão achar solução para o UPA Santana que está muito carregado, diz que 

sabe que o secretario e a prefeita farão o melhor para a cidade, comenta que a vacina está avançando, comenta 

que viu vários jovens comentando que não foram tomar a vacina e que muitos jovens estão tendo uma 

resistência para tomar a vacina, comenta que se deve analisar o que fazer sobre isso, comenta que aconselha a 

vacinação, concede a palavra ao vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta que em relação ao atendimento do 

UPA Santana comenta que esteve lá na sexta-feira passada para entender como funciona e conversando viu 

que a dificuldade das portas de entrada das UBS estarem fechadas o que acaba resultando em maior contingente 

para a UPA Santana, com relação a triagem as pessoas que possuíam pulseira azul que o atendimento 4 horas 

e que o atendimento se extrapola o que origina a reclamação do povo, comenta haver responsabilidade do 
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Estado que não está cumprindo seu papel, comenta não haver porta do Estado para pessoas que  precisam de 

leitos e que isso tem saturado o atendimento, nesse sentido comenta que fara moção visando pelo menos 4 UBS 

com horário de atendimento maior para desafogar o UPA Santana, também pedido aos deputados em relação 

aos leitos, concede parte ao vereador Dr. Erick (PSDB), concorda  com a ideia em relação ao expediente mas 

comenta que não deseja que aconteça como na pandemia do covid-19 aonde os médicos fizeram horas extras 

e até hoje não receberam, ja se passou 60 dias e não receberam, com relação ao UPA Santana diz que o vereador 

está coberto de razão, que inclusive fez pedido de  informações em relação ao atendimento, que no UPA 

Santana está dividindo funcionários com o Hospital Municipal, e que questiona a respeito de nova empresa, 

como funcionara e que esta insustentável lá. Com a palavra o vereador Léo Farmacêutico (PV) se soma a moção 

e comenta que se precisa achar solução para a população não sofrer. Concede parte ao vereador Divo (PSD), 

comenta sobre uma portaria no ministério da saúde de 98 que em todos os municípios do Paraná, engessa os 

municípios. Comenta que a central de leito é do Estado. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que o deputado federal Aliel Machado destinou 

emendas para  o Hospital Santa Casa, que fica feliz que parte dos representantes tem s e esforçado pela cidade, 

que conversou com o pessoal do Santa Casa principalmente sobre oncologia, que tem trabalhado sobre isso, 

comenta que fala sobre isso para que se entendam o porquê da luta, comenta que em sua família teve dois casos 

oncológicos e que sabe da dificuldade que é ter familiares nessa situação e de se encontrar tratamento e que 

pra essas pessoas que o olhar público deve estar atento, comenta que esteve no UPA  Santana visitando para 

verificar a situação que tem recebido muitas mensagens de pessoas aguardando lá, que foram verificar e estava 

lotado, comenta que uma pessoa chegou a dormir devido a demora, frisa que a UPA Santana é passagem de 

pacientes aonde  devia encaminhar as pessoas para hospitais de  referência, mas esses hospitais de referência 

se tornaram referência do Covid-19 e as pessoas que estariam transitando pelo UPA Santana acaba ficando lá, 

diz que já está enviando ofícios para que se providencie esses leitos para atender essas pessoas, comenta falar 

disso desde o ano passado e que estão vendo uma pandemia passar pelos olhos e a prefeitura não fazer muita 

coisa, reforça estar pedindo leitos e espaço para atendimento desde o ano passado, que quem tem a caneta é a 

prefeita comenta que elogia quando é necessário mas essa é uma situação crítica, comenta que o UPA Santana 

foi algo bom por atender as pessoas mas precisamos de mais locais dentro dos bairros que fecham as 17 horas 

da tarde, comenta que se deve fazer estudo e valorizar os profissionais de saúde e estender o horário de algumas  

unidades de saúde mas de forma que se  valorize os funcionários, diz que necessita de respostas para se saber 

sobre planejamento de UPAs em outros lugares, que  ouviu relato de trabalhadora do UPA Santana que a 

maioria dos atendimentos é da população do Uvaranas, comenta que em Uvaranas há Unidades Básicas 

fechadas, comenta que o olhar do gestor público não mudou, concede parte ao vereador Ede Pimentel (PSB), 

Comenta situação de paciente que aguarda por 9 dias para ser  operada, diz que deve ser cobrado não sabe de 

quem mas que o povo está morrendo, morrendo sem dignidade e que estão para fiscalizar e é o que farão, que 

conversara com o Secretario para ver o que pode fazer para ajudar dentro do que conseguir para que essa 

situação pare de acontecer, comenta que esteve lá e viu que os trabalhadores estação trabalhando 

incansavelmente. Com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco(PSB), reforça a necessidade de se 

encontrar uma solução urgente, parabeniza a todos os profissionais do UPA Santana que estão se virando para 

atender como pode as pessoas, que é triste não possuir outro espaço para atendimentos, mas as pessoas que lá 

trabalham estão fazendo um excelente trabalho, que o problema é não ter mais locais para o atendimento. 

Concede parte a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta que não há mais locais e mais pessoas para 

atenderem pela falta de concurso público e falta de apoio para profissionais, comenta que é triste quando os 

números começam a virar nomes de pessoas precisando e que nãos e pode auxiliar pois não tem local nem 

pessoas para atender, comenta que os casos de covid-19, mas estão morrendo por outras coisas. Novamente 

com a palavra vereador Geraldo Stocco (PSB) comenta que a 8 anos as pessoas do município não tinham 

urologista e que atualmente continua não tendo, que no ano passado também falou sobre isso e que nenhum 

vereador consegue fazer acontecer e que sabe que a casa tem fiscalizado, comenta que se precisa abrir as 

unidades de saúde e que as pessoas precisam ser atendidas no município. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 
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VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta acontecimentos de quando era criança, comenta 

a respeito da UPA, que compreende ser uma engrenagem mas que deve-se resolver, comenta que pediu ao 

secretário  para resolver isso, que o que precisar que os vereadores façam os vereadores farão, que sabe que se 

fizer mais uma UPA irá lotar de novo, entende isso e o esforço do executivo mas tem que ser resolvido, comenta 

que não entrou dentro da UPA para não atrapalhar, que pede a Deus párea que a pandemia acabe, comenta que 

a dor deve ser atendida, comenta estar preocupado com a situação da agua que está falando no microfone a 

quase 9 anos sobre a agua, comenta estar fiscalizando para que se cuide das bacias, que o Alagado tem jogado 

a agua fora, comenta estar vindo uma  empresa para cá mas ninguém está se atentando a isso que irá conversar 

com o executivo sobre as próximas empresa que virem para cá que possuem um auto consumo de altos de agua, 

que essas empresas devem assumir compromisso com as bacias para armazenar agua, comenta que a cidade é 

boa mas chegara um momento que não haverá agua, comenta que o nível de assoreamento tem aumentado e 

que deve-se tomar providencias, comenta que fara ofícios a respeito do desassoreamento que as empresa devem 

se responsabilizar sobre o consumo da agua da cidade, comenta sobre tomar essa providencia para se evitar 

problemas futuros, comenta estar dando moção de aplauso para pastores e ministros da cidade, e que essa 

moção é para todos que professam a palavra Deus e ajudando as pessoas quando precisam, comenta que um 

pastor morreu recentemente, reforça os parabéns aos 60 anos da Associação dos Ministros Evangélicos da 

cidade de Ponta Grossa, comenta sobre o Concelho da Criança e do Adolescente, onde parabeniza pelo trabalho 

e declara apoio da casa que o maior patrimônio são as crianças e adolescentes que continuem trabalhando com 

o coração, comenta que recebeu reclamações da praça dos Bichos do Zucão que está aumentando muito o 

número de pessoas desocupadas ali, porém não adianta só tirar que deseja cuidar dessas pessoas  mas tem 

alguns que não querem, comenta que tem pessoas que não querem ser internadas e que a maioria quer estar lá 

e não é culpa do município.  

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Declinou a palavra. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Comenta que quando se tornou representante da população tinha 

objetivos a serem cumpridos, que alguns deles já foram cumpridos e outros estão em andamento, 

parabeniza a prefeita pelo trabalho que vem representando a fim de cumprir seus objetivos como a 

conquista do gás na feira verde entre outros como a Maltaria, Queijaria, e outros que irão gerar muitos 

empregos para a população, comenta que está lá para cobrar como já vem cobrando, como por exemplo 

cobrando sobre o descaso do UPA Santana, sobre o pagamento dos médicos sobre hora estra e a abertura 

dos postos de saúde, agradece pela aprovação de três importantes projetos de sua autoria, o estatuto da 

desburocratização, a regulamentação da farmácia solidaria e a lei que proíbe o plantio de espécies exóticas e 

incentiva o plantio de espécies nativas nas obras públicas do município, que o estatuto da desburocratização 

está em vigor e visa facilitar a vida do cidadão que procura os serviços da prefeitura, convida a todos que 

possuírem ideias de melhora que apresentem emendas a esse projeto, a regulamentação da farmácia solidaria 

permite que pessoas físicas doem para esses programas que antes só era permitido a doação por pessoas 

jurídicas, comenta estar estudado maneiras de disponibilizar pontos de coletas em outros pontos da cidade, 

comenta que com relação a Santa Casa tem projeto de lei que já está tramitando que visa preservar as vagas 

próximo a Santa Casa para tratamento oncológico, reforça que o compromisso de plantar uma arvore para cada 

voto também está em andamento, que nesses 8 meses foi plantado mais de mil mudas, que seu projeto ao qual 

agradece a aprovação, que proíbe o plantio de espécies exóticas e incentiva o plantio de espécies nativas nas 

obras públicas do município é um grande avanço num pais com a maior biodiversidade do mundo, são milhões 

de variedades de plantas, que se pode valorizar o que é nosso e essa lei vem de encontro com a necessidade de 

se preservar espécies ameaçadas, como por exemplo as Araucárias entre outras como os IPES, que a 

preservação ambiental é um tema urgente que estudos científicos já apontam o colapso ambiental e não se pode 

fechar os olhos que a seca histórica e fruto da devastação das matas, que a agua está diminuindo por conta da 

vegetação, e que aumentou nos dias secos problemas respiratórios que não são covid-19 ainda mais por culpa 

de irresponsáveis que insistem em pôr fogo, comenta ser a voz de 2.500 pessoas da cidade que acreditaram em 

suas ideias, nesse sentido diz não reconhecer o poder paralelo de nenhum grupo que com poder econômico 

tentam impõe suas vontades, e deixar de segundo plano as necessidades das pessoas pobres e do meio ambiente 

em favor dos seus interesses, que o único poder legitimo vem do povo que pôs na Casa os vereadores presentes 
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e na sede do poder legislativo está a voz do povo que os trabalhos sejam pautados na democracia e no respeito 

mútuo. 

VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Sita Mateus 25:35, a respeito de amor 

ao próximo, que olhar as necessidades da cidade é obedecer a ordem de Jesus, quanto ao que foi falado sobre 

o UPA, todos tem recebido o pedido de socorro da população que comenta caso que não pode ser internado, 

além das orações pedem para que parem tudo e olhem com mais atenção para a cidade de Ponta Grossa, 

comenta que a Santa Casa foi importantíssimo durante a pandemia, parabeniza a equipe da Quadrangular 

Central que nesse final de semana se mobilizou para ajudar com mais de 200 marmitas sendo entregue para 

pessoas necessitadas, mais de duas mil pessoas de roupas disponibilizadas para a sociedade, além de corte de 

cabelo gratuito, estende o parabéns a todos que tem ajudado o próximo na cidade, que a cidade pelo de amor 

ao próximo e as campanhas feitas na cidade para ajudar os outros costuma dar resultado, que falando de 

campanhas que dão resultados agradece a Deus pela campanha Unidas que mobilizou a comunidade para 

arrecadação de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social, que esteve com a secretaria 

Tania e agradece a ela e a toda sua equipe que em um gesto de amor se mobilizou na arrecadação d esse item 

tão importante na vida feminina e entregaram a assistência social. Comenta sobre projeto de leis sobre item 

necessário e pede voto favorável ao projeto que visa auxiliar mulheres em vulnerabilidade social. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): comenta que essa semana se comemora a semana nacional da pessoa 

com deficiência, e questiona se há o que comemorar, quais avanços há nessa área, cita dados de pessoas com 

deficiência no Brasil e comenta sobre fala do ministro da educação, onde diz que no passado não se falava em 

atenção ao deficiente e agora há o inclusivíssimo aonde a criança com deficiência era colocada em sala com 

outros alunos sem deficiência e atrapalhava o aprendizado dos colegas, comenta que concorda que a inclusão 

forçada trouxe malefícios a inclusão, mas que escutar de um Ministro da Educação que o deficiente atrapalha 

as vésperas da semana nacional da pessoa com deficiência é uma coisa que o entristece muito mas como 

convive e foi eleito pela quarta vez na cidade de Ponta Grossa e deve trabalhar assiduamente para isso comenta 

que não se comemora nada em Ponta Grossa por que se perdeu todos os projetos que foram criados, cita projetos 

que não existem mais, e reforça que não tem o que comemorar, comenta que há quatro ou cinco projetos que 

fala sobre a pessoa com deficiência, um deles fala sobre o interprete de libras, que pede atenção nessa semana 

para esses projetos para poder estar aprovando e que hoje se comemora projeto que trata de cadastramento mais 

acessível para o autista, reforça a tristeza com tudo que não é feito para o deficiente, que é uma semana de 

muita reflexão para os envolvidos, comenta que o custo desses trabalhos é pouco e traz a felicidade e a inclusão 

das pessoas com deficiência. 
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Projeto de Lei Ordinária nº 92/2021: 

Denomina de Pastor VICENTE RODRIGUES a Rua Nº 26 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro 

Neves, nesta cidade. 

Votação Nominal – Aprovado – 17 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. 

Votação Nominal – Aprovado – 17 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. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 314/2020: 

Altera a Lei nº 12.119, de 01/04/2015, conforme especifica. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

                         CDHCS  - Favorável 

  

EMENDA ADITIVA, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro (Aprovado) 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS  - Favorável 

                         CDHCS  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO 

Projeto de Lei Ordinária nº 85/2021: 

Dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas, Unidades Básicas de Saúde e 

Fundação Municipal de Assistência Social do Município de Ponta Grossa e dá outras providências. 

  

PARECERES:  CLJR      - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado 18 votos 

favoráveis) 

                         CFOF     - Favorável, observado o Substitutivo Geral da CLJR 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CECE   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
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                         CSAS   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 96/2021: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover integralização de capital social da Companhia de Habitação 

de Ponta Grossa - PROLAR, no valor de R$ 6.000.000,00, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

Pedido de vistas por 1 dia vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), aprovado 17 votos favoráveis. 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 134/2021: 

Altera a Lei nº 8.794, de 26/12/2006. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 170/2021: 
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Promove alteração na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CECE   - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

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

 

________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 374/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à professora de Química Juliana Inaba, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, por 

abrilhantar a comunidade cientifica do nosso Município. 

  

Nº 375/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

  

Nº 376/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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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. 

  

Nº 377/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

  

Nº 378/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à AME (Associação dos Ministros Evangélicos) de Ponta Grossa que está celebrando 60 

anos de existência. 

  

Nº 379/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Igreja Cristã RENOVO de Ponta Grossa do Pastor Antonio Joslin que está celebrando 09 

anos de existência. 

  

Nº 380/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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). 

  

Nº 381/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Marlene Terezinha dos Santos Ribeiro, destaque Melhor Cartazista do Brasil. 
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Nº 382/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

JUSTIFICATIVA 

  

Nº 383/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida APANPG - Associação de Pais e Amigos da Natação de Ponta Grossa por todo trabalho desenvolvido 

em prol da natação. 

  

Nº 384/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Silvana Furlanetto, policial da Policia Rodoviária Federal. 

  

Nº 385/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Igreja Pentecostal Evangelho Puro pelo seu aniversário de 17 anos de ministério. 

 Total de Moções Aprovadas – 12 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 4 

INDICAÇÕES 

  

Nº 1122/2021 do Vereador DR. ERICK 
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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 

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

Asfaltruck da Rua Nogueira, altura do número 701, Contorno. 

  

Nº 1123/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Carvalho, altura do número 162, Contorno. 

  

  

Nº 1124/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Jabuticabeira, altura do número 551, Contorno. 

  

Nº 1125/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Jabuticabeira, altura do número 969, Contorno. 

  

Nº 1126/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Nogueira, altura do número 70, Contorno. 
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Nº 1127/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Castanheira, altura do número 998, Contorno. 

  

Nº 1128/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Castanheira, altura do número 764, Contorno. 

  

Nº 1129/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Castanheira, altura do número 14, Contorno. 

  

Nº 1130/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Castanheira, altura do número 315, Contorno. 

  

Nº 1131/2021 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 Cerejeira, altura do número 916, Contorno. 

  

Nº 1132/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Araçá, altura do número 499, Contorno. 

  

Nº 1133/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Angico Branco, altura do número 446, Contorno. 

  

Nº 1134/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Paineira, altura do número 646, Contorno. 

  

Nº 1135/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Cajarana, altura do CMEI Ludovico Antonio Egg, Contorno. 

  

Nº 1136/2021 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 
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competentes da municipalidade, providências objetivando a 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 Cajarana, altura do número 22, Contorno. 

  

Nº 1137/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Nicolau Kluppel Neto, altura do número 1179, Contorno. 

  

Nº 1138/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Plácido Cardon, em toda a sua extensão, Contorno. 

  

Nº 1139/2021 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 

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

Asfaltruck da Rua Cirema Becker, na altura do número 244, Contorno. 

  

Nº 1140/2021 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 colocação de travessia elevada na 

Rua Nicolau Kluppel Neto, em frente ao número 1539, Santa Paula - Contorno, nesta cidade.   

  

Nº 1141/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o fechamento da cratera e o 

asfaltamento na Rua Professora Júlia Carneiro Rosas, localizada na região do Jardim Gianna no município de  

Ponta Grossa-PR. 

  

Nº 1142/2021 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 Rua Evaristo da Veiga, 750, Jardim Carvalho. 

  

Nº 1143/2021 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 Paula Gomes, Santo 

Antônio. 

  

Nº 1144/2021 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 limpeza, desobstrução e manutenção de 

um bueiro situado na Rua Cinamomo, em frente ao número 642, Contorno. 

  

Nº 1145/2021 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 limpeza e retirada do cimento do 

bueiro na Rua Edson Nobre de Lacerda, 245 - Jardim Carvalho. 

  

Nº 1146/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Elly José Soares, Uvaranas, nesta cidade.   

  

Nº 1147/2021 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 limpeza da Praça Alfreda Urba- 

Bairro São José, nesta cidade. 

  

Nº 1148/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

Indico à Mesa Executiva 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 

travessia elevada na Rua Bonifácio Vilela, frente aos nº 191 e 194, Centro, nesta cidade. 

  

Nº 1149/2021 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 o Patrolamento e a colocação do 

Fresado, ou a realização de asfalto em toda a extensão da Rua Marli Câmara, na Vila Romana. 

  

Nº 1150/2021 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 o Patrolamento e a colocação do 

Fresado, ou a realização de asfalto em toda a extensão da Rua Edmundo Kruger, na Vila Romana. 

  

Nº 1151/2021 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 o Patrolamento e a colocação do 

Fresado, ou a realização de asfalto em toda a extensão da Rua  Silvio Ferreira de Matos, na Vila Romana. 

  



 

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

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

Nº 1152/2021 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 da Rua Quero-Quero, esquina com 

rua Sanhaço, Bairro Borato. 

  

Nº 1153/2021 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 para o conserto do buraco na Rua 

Teodoro Kluppel, 341 - Olarias. 

  

Nº 1154/2021 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 da Rua Paulo Wagnitz, frente ao 

numeral 136, Bairro Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 1155/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

Indico à Mesa Executiva 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 Francisco Fajardo nº861, bairro Olarias, nesta cidade. 

  

Nº 1156/2021 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 na Rua Nicolau 

Kluppel Neto, Santa Paula - Contorno, nesta cidade.   

  

Nº 1157/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a manutenção do sistema de 

sinalização indicativa das vias e logradouros públicos, na vila Jardim Paraíso, neste Município. 

  

Nº 1158/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a instalação de sinalização 

e identificação nas ruas da Vila Andorinhas, Neves. 

  

Nº 1159/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a manutenção e 

recapeamento da Rua Herbert Hermann, continuação da Rua Osmário Gonçalves, na Vila Andorinhas, Neves. 

Total de Moções Aprovadas – 38  

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 21 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 3 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 3 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 20 de agosto de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 
                Presidente                                                  1º Secretário 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Diz ter recebido da ACIPG uma nota de aversão para o 

mandato coletivo a respeito do posicionamento sobre a linguagem neutra,  diz ter ficado muito satisfeito com 

essa nota de aversão pois isso revela que estão do lado certo, já que a associação possui entre seus membros 

grande representante bolsonarista, preconceituosa, autoritária, discriminatória, ultraconservadora que impede 

avanços em todas as áreas principalmente da educação, que diz para Douglas Taques Fonseca e sua associação 

se preocupar em apoiar os empresários e micro empresários que estão à deriva no município, e deixar a educação 

voltado para quem entende de educação, que se sentem honrados pois se houve uma nota de repudio por parte 

da ACIPG significa que estão do lado certo da história. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta sobre 

a saúde do município, que estará fazendo moção de apelo a prefeita do município, que viu que a UPA Santana 

foi bom para a cidade mas vários CAS foram fechados no ano passado, o que acaba trocando “elas por elas” com 

respeito aos funcionários que estão fazendo o máximo para atender as pessoas, que como pessoas dos serviços 

públicos representantes devem falar isso, reforça sobre moção de apelo para a prefeita para que se possa ter mais 

um local de at4ndimento nos bairros, para que unidades fechadas sejam abertas e para que as pessoas tenham 

acesso a saúde, reforça ser favorável e parabeniza os profissionais que lá estão mas devem dar recurso a eles e 

valorizar esses profissionais que estão a mais de um ano enfrentando uma pandemia, que a cidade precisa avançar 

por isso está mandando esse pedido com todo o respeito a prefeita e as pessoas que precisam. Com a palavra 

vereador Izaias Salustiano (PSB), defender ser solidário com a causa a respeito do atendimento da população e 

que é indigno a pessoa ter que se deslocar de um bairro a outro para ser atendido, e que depois das 18 horas não 

tem outra opção a não ser o UPA e isso resulta no congestionamento, comenta que a respeito da aversão da 

ACIPG sobre projetos votados na casa em relação a projetos em geral que a ACIPG que tem em seu partido 

como apartidária e apolítica e como associado tem aversão as ações que a ACIPG não toma, cita exemplos de 

acontecimentos que a ACIPG deveria ter agido e não agiu , que não tem nada que permita a associação se 

intrometer em outro assunto e estão deixando de lado os associados, comenta que é preciso assim como tem 

eleição na casa que os associados possam escolher melhor o presidente da ACIPG pois tem aversão a esse 

comportamento. 

VEREADOR FELIPE PASSOS (PSDB): Comenta sobre a semana nacional dos deficientes, comenta número 

de deficientes no mundo, comenta que a natação está parada desde janeiro, comenta que estão tentando 

alternativas, comenta ver grande possibilidade na UTFPR, comenta que fara audiência pública referente a  esse 
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assinto para não depender apenas de parecerias resolver o problema de todo esse público que vem tento 

dificuldades, comenta que tem mais de 300 crianças que participavam de projeto, além de bombeiros, militares, 

hidroginástica, e que os índices foram baixando por não terem a piscina certa para competições. 

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

niao=23/08/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

         Aos vinte e três 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, com a ausência justificada do Vereador Celso Cieslak, presentes os 

Vereadores Missionária Adriana, 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. Em seguida foi 

procedida pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava 

sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL 

- Of. nº 1753/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.034. Of. nº 1754/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.035. Of. nº 1802/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 233/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1803/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 247/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno. Of. nº 1804/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 256/21, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1806/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

257/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1857/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 234/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

1858/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 235/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1758/21-GP, em atendimento a Indicação nº 990/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1773/21-GP, em atendimento a Indicação nº 958/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1774/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

960/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1781/21-GP, em atendimento a 
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Indicação nº 980/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1785/21-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 298/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

1786/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 338/21, de autoria do Vereador 

Felipe Passos. Of. nº 1787/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 330/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1790/21-GP, em atendimento a Moção de Sugestão 

Legislativa nº 17/21, de autoria dos Vereadores Ede Pimentel, Geraldo Stocco e Izaias 

Salustiano. Of. nº 1807/21-GP, em atendimento a Indicação nº 997/21, de autoria do 

Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1813/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1020/21, de 

autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1814/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

994/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1817/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1019/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. DO VEREADOR DR. ZECA 

- Projeto de Lei nº 207/21, dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a 

ciclistas no âmbito das ruas e estradas da cidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR FELIPE 

PASSOS - Projeto de Lei nº 208/21, dispõe sobre a apresentação de relatório bimestral 

sobre as obras em andamento ou com prazo de execução suspenso no município e sobre 

a implantação de código QR em todas as placas de obras públicas municipais para leitura 

e fiscalização eletrônica. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 

209/21, denomina de FLAVIO ORLANDO PILARSKI a Rua "P" do Loteamento Cidade 

Jardim, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DOS VEREADORES LÉO FARMACÊUTICO, 

LEANDRO BIANCO, MISSIONÁRIA ADRIANA E FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 210/21, 

dispõe sobre as regras para a constituição e normas gerais de funcionamento de 

ambiente regulatório experimental no Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR EDE 

PIMENTEL - Projeto de Lei nº 211/21, denomina de NADIR DITZEL, a Rua 15 do Jardim 

Imperial, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de 

Sugestão Legislativa nº 386/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine a realização de estudos e posterior 

encaminhamento de Projeto de Lei à Câmara Municipal, para  instituir o Conselho de 

Proteção e Defesa dos Animais - CPDA. DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Moção de 

Apelo nº 387/21, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, 

Elizabeth Silveira Schimidt, para que seja reestabelecido o atendimento da Central dos 

Correios no Distrito de Guaragi. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 388/21, 

a ser encaminhada ao escritório Lilo Contabilidade, devido aos serviços contábeis 

prestados à comunidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO E OUTROS 
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- Moção de Apelo nº 389/21, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de 

Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, para solicitar à Vossa Excelência a 

reconsideração de apresentação do Projeto de Lei 195/2021, Mensagem n. 053/2021, 

que tem como escopo a extinção da AMTT e, por conseguinte, seja expedida ordem aos 

departamentos competentes da Administração Municipal, para que procedam a retirada 

do referido Projeto de Lei da pauta de tramitação legislativa na Câmara Municipal de 

Ponta Grossa,  com a consequente Manutenção da Autarquia Municipal de Transito e 

Transportes coma as atribuições operacionais e administrativas na forma legal atual. DO 

VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 390/21, dirigida ao Senhor João 

Heraldo Tramontin, devido aos mais de 40 anos jogando tênis, também sendo o 2º 

melhor brasileiro da categoria. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 391/21, 

a ser encaminhada a Natália Zilio Pereira, atleta da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, 

por ter nos representado de forma brilhante nas Olimpíadas de Tóquio 2021. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 392/21, dirigida a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que seja verificado uma possível 

parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná para utilização da estrutura 

da piscina para treino dos atletas de natação. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção 

de Aplauso nº 393/21, dirigida à Agência do Trabalhador de Ponta Grossa  estendida  a   

todos   seus   colaboradores   por relevante trabalho prestado à sociedade. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 394/21, a ser encaminhada à policial 

militar SOLDADO ARIANE AXT, que foi heróica ao efetuar o salvamento de um bebê de 

40 dias, no dia 19 de agosto de 2021, que estava com obstrução das vias áreas após se 

afogar com o leite materno. Moção de Aplauso nº 395/21, a ser encaminhada ao policial 

militar SOLDADO LUIZ CARLOS MORO CONQUE JUNIOR, que foi heróico ao efetuar o 

salvamento de um bebê de 40 dias, no dia 19 de agosto de 2021, que estava com 

obstrução das vias áreas após se afogar com o leite materno. Finda a leitura do 

Expediente, se manifestaram em Questão de Ordem os Vereadores Dr. Erick, para 

registrar suas boas vindas ao Senhor Licio Bonfim. Felipe Passos, também registrando as 

boas vindas a Senhora Cenir Cunha, ressaltando sua integridade e acompanhamento à 

política municipal, parabenizando-a. O Senhor Presidente colocou em discussão e 

votação, tendo sido aprovada a justificativa de ausência solicitada pelo Vereador Celso 

Cieslak, por motivo de consulta médica. Em seguida deu-se início à COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO, para falar como membro da Comissão 



 

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

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

de Saúde e Assistência Social, manifestando o apelo da população pontagrossense 

devido a falta de leitos na UPA SANTANA, não podendo delegar culpa a ninguém, porém 

relatou o sofrimento da população, com muitas pessoas procurando a entidade em 

busca de atendimento, concluindo no momento em que lá esteve, que vê a grande 

dificuldade que hoje estão passando, saindo de uma pandemia, estando a cidade 

caminhando para melhoramentos em prol da saúde, tendo certeza que o Secretário 

Municipal  já sabe do que vem ocorrendo, tendo trocado idéias com o mesmo e em breve 

tentarão achar solução nesse sentido, na condição de representantes do povo. Deu conta 

de diversos jovens que conversaram consigo, dizendo que não se dirigiram ao local de 

vacinação para se imunizarem contra a COVID-19, criando resistência, referendando 

reportagem levada ao ar em Londrina, onde segmentos realizaram festa de trinta e seis 

horas para atrair a juventude. Cedeu aparte ao Vereador Izaias Salustiano, em relação ao 

atendimento da UPA SANTANA, relatou que lá esteve quarta-feira passada com os 

Vereadores Geraldo Stocco e Ede Pimentel, para visitar e entender o funcionamento 

quanto a situação estrutural, de pacientes e pessoal, quanto a dificuldade de 

transferência e regulação de leitos, frisando ser justamente o fato de que as portas de 

entradas que são as UBS das quais várias unidades estão fechadas, fazendo com que as 

pessoas se dirijam à UPA causando congestionamento, extrapolando o atendimento por 

até mais de quatro horas, o que vem intensificando a reclamação do povo. Outra 

situação que percebeu que na verdade há responsabilidade do Estado que não está 

cumprindo com seu papel na medida em que não disponibiliza a regulação de leitos 

clínicos para que sejam transferidos pacientes de imediato. Nesse sentido, resolveram, 

pedindo contribuição do orador na elaboração de moção visando pelo menos quatro UBS 

em Oficinas, Santa Paula, Uvaranas e Nova Rússia, que atendam com horário mais 

elástico e também aos Deputados Estaduais para que tomem providências quanto a 

disponibilização de leitos. Dr. Erick, concordando quanto a questão de atendimento após 

o expediente, porém colocou que não pode acontecer como na pandemia do COVID em 

que os profissionais médicos cumpriram horas extraordinárias de trabalho na Unidade 

de Saúde da Santa Paula, sem ter recebido até então o devido pagamento, já passados 

sessenta dias. Em relação à UPA SANTANA, lembrou haver elaborado pedido de 

informações ao Poder Executivo, estando no aguardo de respostas quanto ao 

atendimento, informando que na mesma, estão dividindo os funcionários com o Hospital 

Municipal, então, se irá ter empresa terceirizada, indagou quando irá assumir, pois a 
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situação está insustentável. Ainda em aparte, se manifestou o Vereador Divo, lembrando 

junto ao Vereador Dr. Zeca quanto a portaria do Ministério da Saúde de 1998, a qual 

dispõe que todos os municípios do Paraná ficam engessados em função da Central de 

Leitos pertencer ao Estado, enquanto o contato de médico para médico é de 

responsabilidade do Município. O Senhor Presidente procedeu a leitura de comunicado 

aos Senhores Vereadores, dando conta da visita de representantes da Santa Casa de 

Misericórdia de Ponta Grossa, cujo assunto é indicação de emendas para custeio, por 

meio de sua provedoria, onde solicita auxílio desta presidência e dos vereadores junto 

aos Deputados Federais e Estaduais, além de Senadores da República para indicação de 

emendas parlamentares à essa instituição para fins de custeio ao ano de 2.022, ocasião 

em que solicitou apoio de todos, sabendo da dificuldade aos hospitais filantrópicos em 

manter as portas abertas durante a pandemia, em que absorveram muitos atendimentos 

relacionados ao SUS e dando auxílio ainda maior ao que o Município não estava 

conseguindo manter. Assim solicitou aos mesmos que possam conversar com seus 

deputados ou se dirigir até Brasília, no sentido de que a Santa Casa possa ter estrutura 

financeira para continuar prestando atendimento à nossa cidade, além dos vinte e oito 

municípios e três regionais de saúde do Estado. VEREADOR GERALDO STOCCO: 

Comentou sobre a destinação recente, por parte do Deputado Federal Aliel Machado, de 

emendas parlamentares ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, ficando feliz que parte 

dos representantes tem olhado pela cidade. Disse que conversou com o pessoal da Santa 

Casa, principalmente com relação a oncologia, sendo tema que está batalhando muito, 

relatando que teve dois casos envolvendo câncer na sua família e sabe da dificuldade em 

ter familiares nessa situação, onde muitas vezes pessoas perecem por não tem condições 

para proceder o devido tratamento. Para essas pessoas disse que o olhar público tem 

que estar atento. Seguindo, ainda comentando sobre saúde, relatou sua visita com o 

Vereadores Ede Pimentel e Izaias Salustiano na UPA SANTANA, dizendo que desde 

quarta-feira passada recebeu muitas mensagens de pessoas que estavam lá aguardando 

atendimento, presenciando quando lá chegaram, que muitos munícipes estavam 

sentados à espera para ser atendidos. Lembrou que a UPA SANTANA deve servir para ser 

passagem dos pacientes, onde promove consulta e em seguida encaminha aos hospitais 

de referência de Ponta Grossa e do Estado do Paraná, porém o problema reside em 

função de que todos esses acabaram se intensificando no atendimento a COVID, com 

isso os que eram para transitar pela mesma e ir a outros locais, acabam ficando na 
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mesma por um dia ou até uma semana, em situação muito delicada. Nesse sentido, 

informou que estará encaminhando ofícios à Regional de Saúde do Estado para que 

possam atender essas pessoas, lembrando que fala disso desde o ano passado - vêem a 

pandemia passar por seus olhos enquanto que a prefeitura que tem a caneta na mão 

acaba não fazendo muita coisa. Destacou que é preciso fazer estudo, valorizar os 

profissionais de dentro das UBS, quem sabe estender o horário de algumas, como eram 

os CAS antigamente. Colocou que precisam de respostas para saber se há planejamento 

para implantação de uma UPA em Uvaranas e outra em Nova Rússia. Ede Pimentel, em 

aparte citou Dona Maria Joana dos Santos Dias, que permaneceu nove dias na UPA 

aguardando leito para ser operada, ressaltando a necessidade de se cobrar soluções, 

afirmando que o povo está morrendo sem nenhuma dignidade. Hoje irá conversar com 

o Secretário de Saúde, para ver o que podem fazer para que tal situação não mais venha 

a acontecer. Geraldo Stocco parabenizou a todos os profissionais das UPAS SANTA 

PAULA E SANTANA que estão somando esforços para prestar atendimento, fazendo mais 

do que são remunerados. Ainda em aparte, se manifestou a Vereadora Josi do Coletivo, 

frisando não ter mais profissionais e lugares por ausência de concursos, falta de apoio, 

considerando grave quando os casos começam a virar nomes como Senhor Noel, pai de 

Michele Rotateri, onde não podem auxiliar porque simplesmente não tem pessoal e 

lugar, pois as pessoas deixaram de morrer da COVID mas perecem à outras 

comorbidades. Geraldo Stocco finalizou comentando que a oito anos não tinha 

urologista na cidade, quando era estagiário e até hoje não tem, porém nenhum vereador 

tem a caneta para fazer isso acontecer, onde tem que tomar outras medidas, acionar a 

justiça e que a prefeita sabe o que está acontecendo na ponta, abrir unidades fechadas 

e criar espaços novos para atendimento à saúde. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: 

Cumprimentou pela presença da Senhora Cenir Frare da Cunha, destacando o carinho da 

mesma dispensada à sua família, fazendo menção à época em que a acompanhava 

quando saia às ruas para promover campanha eleitoral em prol de seu esposo Otto 

Santos da Cunha à mandatário da cidade. Referendou as reclamações relacionadas ao 

atendimento das UPAS da cidade, onde também recebeu munícipes em seu gabinete, 

entendendo ser engrenagem que tem que encontrar solução. Conversou assim com o 

Secretário de Saúde na sexta-feira, cobrando solução, se colocando à disposição naquilo 

que o vereador pode fazer para ajudar. Entende o esforço do Executivo, mas criticou 

dizendo que "tem que ser resolvido". Disse ainda que não concorda em particular, com 
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termos eletivos, entendendo que toda a dor é dor, particularmente, onde se sentir, 

precisa receber os cuidados necessários para que essa vá embora. Comentou a respeito 

da situação da água da cidade, que a nove anos vem cobrando, onde estará novamente 

oficializando a SANEPAR, Instituto das Águas, Governo Estadual, Governo Municipal, no 

sentido de cuidar das bacias hidrográficas ressaltando que a represa do Alagados precisa 

ser desassoreado para dar maiores condições de armazenamento de água quando 

ocorrem as chuvas, vislumbrando o futuro, em que estão para ser instaladas diversas 

empresas na cidade, não obstante ser a favor da criação de novas vagas e emprego, 

porém haverá necessidade de mais recursos hídricos e ninguém está se atentando para 

isso. Irá conversar no sentido de que as novas empresas que virem a se instalar na cidade, 

seja no ramo de cervejaria, refrigerantes, ou afins, que utilizem desse recurso e que terão 

alto consumo, têm que assumir compromisso com as bacias para armazenar água, onde 

se atentará mais a isso os projetos que forem protocolados na Casa. "Vai chegar um 

momento em que não vamos ter água, em Curitiba já faz tempo que estão fazendo lá já, 

usa um dia e não usa três, e assim vai, estão desesperados com a água". Informou haver 

protocolado Moção de Aplauso aos Pastores, obreiros, presbíteros - todos que 

professam a palavra de Deus da cidade, assim como aos ministros da AME - Associação 

dos Ministros Evangélicos, pela passagem dos sessenta anos da mesma em nossa cidade, 

referendando o momento difícil que passam na pandemia e a ação social desempenhada 

pelos mesmos. Encerrou parabenizando o Conselho da Criança e do Adolescente pelo 

trabalho que desempenha, com apoio desta Casa, desejando que continuem realizando 

suas atividades com coração. Paralelo a isso, informou haver recebido reclamações da 

Praça Zukão quanto ao aumento de pessoas desocupadas, onde estará oficializando a 

Guarda e Polícia Militar, destacando que não adianta somente retirá-las do lugar, mas 

cuidar das mesmas, sabendo que muitos não aceitam ser removidos daquele local, 

cabendo tentar fazer o que se pode nesse sentido. Citou o Salmo 30: Deus quer se alegrar 

conosco. VEREADOR DR. ERICK: Para discorrer sobre os objetivos a serem cumpridos nos 

quatro anos de sua gestão na Casa, parabenizando a Prefeita Elizabeth pelo trabalho que 

vem apresentando também a fim de cumprir compromissos de campanha, citando como 

mais recente conquista, o gás na feira verde, como exemplo. Destacou outros 

investimentos do Executivo, como as empresas dos ramos de maltaria, queijaria, DAJU 

que também trarão muitos empregos ao povo. Estará sempre nesta Casa para fiscalizar 

e cobrar, como vem cobrando a questão do descaso na UPA SANTANA, a falta de 
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pagamento de médicos que realizaram horas extras na pandemia, a abertura dos postos 

de saúde fechados e abandonados. Dentro dos objetivos traçados, em 

comprometimento aos seus eleitores, agradeceu aos nobres Pares pela aprovação e 

sanção de três importantes projetos de sua autoria: Estatuto da Desburocratização, 

Regulamentação da Farmácia Solidária em parceria com o Vereador Daniel Milla e lei que 

proíbe o plantio de espécies exóticas e incentivo ao plantio de espécies nativas nas obras 

públicas do Município. Convidou aos vereadores a ter idéias dentro do contexto para 

apresentarem emendas ao projeto que prevê o Estatuto da Desburocratização. Quanto 

à regulamentação da Farmácia Solidária inspirada em trabalho desenvolvido pelo 

CESCAGE, destacou que permite que pessoas físicas possam doar medicamentos para 

esses programas, o que antes era permitido apenas por pessoas jurídicas. Está estudando 

também maneira de disponibilizar pontos de coletas em outras regiões da cidade, tendo 

recebido as Doutoras Angela e Daniela, farmacêuticas do CESCAGE, onde trataram sobre 

o assunto. Aproveitando a presença da Dona Cenir, agradeceu solicitando transmissão 

de abraço a Otto Cunha, citando projeto de lei de sua autoria que está tramitando, 

visando preservar a lateral em que se situa a oncologia, para vagas de estacionamento 

exclusivos para pessoas que fazem esse tratamento. Seguindo, relatou sobre seu 

compromisso em plantar uma árvore para cada voto que recebeu, estando em 

andamento, tendo plantado quase mil mudas. Ressaltou seu projeto também aprovado 

pelos pares e sancionado, que proíbe o plantio de espécies exóticas e incentiva o plantio 

de espécies nativas nas obras públicas do Município dizendo ser grande avanço, 

destacando que vivemos num país com a maior biodiversidade do mundo, com milhões 

de espécies de plantas das mais variadas cores, tamanhos e texturas, à exemplo do 

grande paisagista Roberto Burle Marx que ganhou respeito mundial, utilizando plantas 

brasileiras em suas obras. Assim, explanou que podemos valorizar o que é nosso e essa 

lei vem de encontro em preservar espécies ameaçadas, como araucárias, ipês, manacás 

e quaresmeiras. Reafirmou que não existe saúde sem ter consciência ambiental, sendo 

a voz de duas mil novecentas e doze pessoas pontagrossenses que acreditaram em suas 

idéias, e fará de tudo para honrar seu compromisso. VEREADORA MISSIONÁRIA 

ADRIANA: Iniciou citando Mateus 25:35 "Quando o Senhor Jesus fala de amor ao 

próximo, ele fala com seus discípulos dizendo eu estive com sede e me destes de beber, 

eu estive nu e me vestisses, eu estive com fome e me destes de comer". No Versículo 

quarenta, Jesus responde quando interrogado pelos discípulos: "Tudo o que vocês 
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fizerem aos pequeninos desta terra, para mim vocês fazem". Nesse sentido disse que 

atitudes ao próximo também é obedecer a palavra e a ordem do Senhor Jesus.  Quanto 

ao que foi falado a respeito da UPA, o pedido de socorro dos munícipes, além de suas 

orações pela saúde, pede encarecidamente olhar com atenção à saúde da cidade de 

Ponta Grossa. Dirigiu seu aplauso e oração à Santa Casa e seus funcionários, dizendo 

quem da população não teve alguém que ama, que passou pela mesma. Parabenizou a 

equipe da Quadrangular Central que neste final de semana se mobilizou para ajudar os 

necessitados, com mais de duzentas marmitas de alimentos entregues quentinhas no 

último sábado, mais de duas mil peças de roupas disponibilizadas à comunidade, onde 

pessoas puderam provar e levar o que lhes cabia, além de sapatos e cortes de cabelos 

gratuitos. Estendeu seus parabéns a todas as pessoas da cidade, no coletivo ou individual 

que tem olhado o irmão do lado com empatia e estendido a mão. Agradeceu pela 

campanha Unidas que mobilizou a comunidade para arrecadação de absorventes para 

mulheres em situação de vulnerabilidade social, onde esteve quinta feira com a 

Secretária Dra. Tânia agradecendo com sua equipe que num gesto de amor se mobilizou 

na arrecadação desse item importante, tendo entregado à Assistência Social da cidade 

doze mil unidades. Querendo mais, destacou o projeto para ser apreciado na Ordem do 

Dia da presente sessão, de nº 85/21, onde desejam que crianças, moças, mulheres se 

sintam lembradas, honradas, considerando item de necessidade e não supérfluo, 

solicitando apoio dos demais pares na sua apovação. VEREADOR JULIO KÜLLER: Para 

comentar a respeito dos dias vinte e um a vinte e oito de agosto, em homenagem à 

Semana Nacional à Pessoa com Deficiência, indagando dos avanços nessa área em que 

se possa comemorar. Relatou que no Brasil 23,9% da população tem algum tipo de 

deficiência, chegando a aproximadamente quarenta e cinco milhões de pessoas. Fala da 

deficiência que compromete o dia a dia da pessoa e da família. Indagou o que se deve 

comemorar nesse sentido, quando o Ministro da Educação em sua fala, o chefe maior da 

educação no Brasil assim se manifesta: "No passado, primeiro não se falava em atenção 

ao deficiente, simples assim, eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui", caindo 

para outro extremo, o inclusivismo em que a criança com deficiência era colocada dentro 

de uma sala de alunos sem deficiência e não aprendia, atrapalhava, "entre áspas" o 

aprendizado dos outros porque a professora não tinha conhecimento para dar atenção 

especial. Concorda que inclusão burra e forçada trouxe muito mal para pessoa com 

deficiência, mas a escutar de um ministro da federação que o deficiente atrapalha às 
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véspera da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é algo que o entristece muito. 

Como convive e foi eleito vereador pela quarta vez na cidade e é aqui que tem de 

trabalhar assiduamente com relação a isso, não comemora nada em Ponta Grossa, 

porque se perderam todos os projetos que foram criados e que hoje não existem mais, 

citando alguns deles: Aula de pintura, aula de música, aula de dança, aula de teatro, 

capoeira, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, grupo de auto ajuda às mães, 

buscas ativas de deficientes presos em quartos (isolados em casa e que ninguém 

conhece), além de tratamento de deficientes com animais e por fim mais de trezentas 

cadeiras arrecadadas de pessoas caridosas, baile de debutantes para jovens que tiveram 

por três anos seguintes, rainha especial da München. "O deficiente está invisível em 

nossa cidade, e não há políticas públicas fortes para que retomem esse trabalho". Fez 

menção a quatro ou cinco projetos que constam nos trâmites desta Casa, que falam 

sobre pessoa com deficiência, um deles tratando do interpetre de LIBRAS, onde gostaria 

de atenção especial aos mesmos. Hoje comemoram projeto do Vereador Divo, que trata 

do cadastramento mais acessível ao autista, dizendo: isso que comemoram? Citou ser 

uma semana de muita reflexão a todos os envolvidos, onde paramos, onde erramos e 

porque erramos. Em questão de ordem, o Vereador Dr. Erick lembrou que nesta data às 

dezenove horas, a Fundação de Cultura, através do Conselho do Patrimônio Histórico e 

Cultural estará realizando no Teatro Ópera, sessão para tombamento de dois imóveis: 

Vila Branda e Casa dos Arabescos, onde os interessados estão convidados a fazer 

inscrição pelo site da Prefeitura no link da referida Fundação. Missionária Adriana, 

também em questão ordem, lembrou que ocorrerá no dia quatro de setembro o Pedal 

Solidário, com a equipe Tribo do Leão para jovens e crianças que estarão se mobilizando 

na Praça Ambiental, com inscrição através da doação de caixas de leites longa vida e 

bolachas para entregar a crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social, 

deixando convite a todos. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, foi 

anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 92/21 

(Vereadora Missionária Adriana), denomina de Pastor VICENTE RODRIGUES a Rua nº 26 

do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. PROJETO 

DE LEI Nº 140/21 (Vereadores Ede Pimentel e Julio Küller), 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: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da 
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votação do Vereador Celso Cieslak. 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, 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. 

Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 314/20 (Poder Executivo), altera a Lei nº 12.119, de 

01/04/2015, conforme especifica: APROVADO, com a inclusa EMENDA ADITIVA, de 

autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro, com votos favoráveis dos Vereadores 

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

Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Paulo 

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

Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 85/21 (Vereador Izaias Salustiano), dispõe 

sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas, Unidades Básicas 

de Saúde e Fundação Municipal de Assistência Social do Município de Ponta Grossa e dá 

outras providências: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores 

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

Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Paulo 

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

Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 96/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder 

Executivo Municipal a promover integralização de capital social da Companhia de 

Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, no valor de R$ 6.000.000,00, conforme especifica: 

RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, a pedido do Vereador Leandro Bianco. PROJETO DE 

LEI Nº 134/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 8.794, de 26/12/2006: APROVADO, com 

votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 

Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, 

Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro 

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

ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 170/21 
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(Vereador Divo), promove alteração na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, conforme 

especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

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

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio 

Pedroso. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. O 

Senhor Presidente comunicou ao Vereador Julio Küller e demais pares, quando aquele 

vereador fez referências ao projeto dispondo sobre contratação de intérprete de LIBRAS 

na Casa, que acaba de ser liberado parecer da COSPTTMUA - Comissão de Obras, Serviços 

Públicos, Trânsito, Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade, onde na quarta feira 

há comprometimento da Mesa Executiva para que seja pautado, discutido e votado o 

presente projeto de lei. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 374, 

380/21, do Vereador Dr. Erick; 375, 377/21, do Vereador Geraldo Stocco; 376, 385/21, 

do Vereador Leandro Bianco; 378, 379/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 381, 382, 

383, 384/21, do Vereador Felipe Passos e Indicações nºs 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 

1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1142, 

1143, 1144/21, do Vereador Dr. Erick; 1140, 1147, 1156/21, do Vereador Celso Cieslak; 

1141/21, do Vereador Dr. Zeca; 1145, 1153/21, do Vereador Paulo Balansin; 1146, 

1157/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 1148, 1155/21, do Vereador Ede Pimentel; 

1149, 1150, 1151/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 1152, 1154/21, do Vereador 

Izaias Salustiano; 1158, 1159/21, do Vereador Geraldo Stocco. Finda a votação da Ordem 

do Dia, abriu-se inscrições para manifestação no PEQUENO EXPEDIENTE - Com a palavra 

os Vereadores JOSI DO COLETIVO, para comunicar haver recebido da ACIPG Nota de 

Aversão pelo seu posicionamento e do Mandato Coletivo em relação a linguagem neutra, 

dizendo que ficou muito satisfeita, porque isso somente revela que estão do lado certo, 

já que se  trata de associação assinada por Douglas Taques Foseca, que representa e tem 

visão bolsonarista, preconceituosa, autoritária e discriminatória, replicando ideologia 

ultra conservadora que impede avanços em todos os setores, em especial da educação. 

Disse ao mesmo e sua associação que precisa se preocupar em apoiar os empresários e 

os microempresários que estão à deriva no Município e deixar o setor de educação para 

quem entende dessa área. Registrou que o mandato coletivo se sente honrado, porque 

se houve nota de repúdio por parte da ACIPG, significa que estão do lado certo da 

história. EDE PIMENTEL, passando ao Vereador Geraldo Stocco, o qual reafirmou seu 
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pronunciamento da Tribuna, quanto a questão da saúde no Município, onde estará 

elaborando moção de apelo à Senhora Prefeita Municipal, considerando estar se 

passando quase dois anos de pandemia, vendo que a UPA SANTANA foi aberta, 

considerando de bom alvitre, porém contrapondo a isso, citou que na gestão passada 

vários CAS foram fechados nos bairros, onde pessoas continuam sofrendo em termos de 

atendimento, apesar do respeito a todos os funcionários e funcionárias da Fundação de 

Saúde, da UPA SANTANA, que estão fazendo o máximo possível e impossível para levar 

atendimento às pessoas. Nesse sentido, o leva a apresentar Moção de Apelo com os 

Vereadores Ede e Izaias, cobrando mais um local de atendimento nos bairros da cidade, 

para que unidades que estão fechadas possam ser abertas, enfim, para que as pessoas 

tenham mais acesso à saúde. Izaias Salustiano utilizando do tempo, se  manifestou 

solidário à causa, dizendo ser indigno pessoas ter que se deslocar de um bairro a outro 

para ser atendidas, não tendo ainda outro local que não seja a UPA após horário normal 

de expediente, ou seja após dezessete horas, razão de estarem se mobilizando para 

resolver ou atenuar essa situação. Somando à Vereadora Josi do Coletivo, destacou que 

essa aversão da ACIPG quanto a aprovação de projetos nesta Casa a anos vem 

percebendo, estando no seu estatuto que é apartidária e apolítica, mesmo sendo 

associado, tem aversão à mesma pelas atitudes que não toma, relatando que retiraram 

estacionamento do centro da cidade de forma deliberada, onde a instituição nunca se 

preocupou em promover discussão, alem do que trouxe prejuízos aos empresários. 

Também no momento de crise de pandemia os associados ficaram à deriva, não tendo 

visto nenhuma ação que pudesse beneficiá-los, ao contrário, continuam construindo 

sede que não resolve nesse momento ao menos o problema da cidade de seus 

associados. É preciso que agora, da mesma forma que tem eleição nesta Casa, os 

associados da ACIPG possam ter condições também de escolher melhor o presidente 

daquela instituição. FELIPE PASSOS: Saudou a participação popular de todos, 

relembrando a questão da semana comemorada pelos deficientes, citando que no 

mundo se comemora UM BI, existindo um bilhão de deficientes. Segundo assunto, para 

tratar a respeito da natação em Ponta Grossa, dizendo que desde janeiro as atividades 

estão paralisadas de forma oficial, na piscina que tem sede no antigo Clube Guaíra, onde 

estão tentando alternativas quanto a UEPG, Arena, e outras possibilidades como UTFPR 

e alguns clubes parceiros na cidade. Vê grande possibilidade na UTFPR, de repente de 

duas formas, através da instituição ou pela associação que inclusive poderá iniciar dia 



 

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

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

 

onze de setembro as atividades, onde estará elaborando audiência pública nesta Casa 

ou de forma on line, referente este assunto, para que não fiquem dependendo apenas 

de parcerias, mas que possam resolver a todo esse público que vem tendo dificuldades. 

Citou ter mais de trezentas crianças na cidade, em que estava sendo desenvolvido 

projeto pela Secretaria de Esportes, fora isso, tinha pessoal do Corpo de Bombeiros, 

Militares, Exército, hidroginástica, triatletas do município e que infelizmente os índices 

foram baixando, alguns também da FAN PG Associação de Pais e Alunos que tinham 

índices a nível nacional e foram perdendo porque as piscinas que utilizaram de outras 

parcerias tinham doze metros e meio, metade da referência utilizada nas competições. 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando outra para o dia vinte e cinco 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 vinte e três de agosto de dois mil e vinte e 

um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 1 de outubro de 2.021. 

 

Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

Estagiário do Setor Legislativo 

 


