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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 25/08/2021 

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

VALDIR PEDROSO (PSC) 
  

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

Municipal de Ponta Grossa. 
 

TRIBUNA: É concedida a palavra ao Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Alberto. Comenta a 

felicidade de representar a corporação que fez 82 anos, comenta sobre sua vida na cidade, comenta que os 

bombeiros atuas e as vezes a população nem sabe, comenta situação da pandemia, comenta que no início frente 

a dificuldade em se obter mascaras e álcool os bombeiros justos as instituição da cidade distribuíam mascaras 

para  apoiar a prevenção, comenta número de atendimentos a respeito de incêndios ambientais, agradece a 

chuva por possuir mais trabalho que pessoas para atender, agradece o apoio. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

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

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que tem passado pelos meios de comunicação a 

respeito do sistema de carros por aplicativo, que esses motoristas estão sofrendo, que os preços dos 

combustíveis aumentou pela nona vez esse ano, comenta que a história dos motoristas de aplicativo e a câmara 

municipal no passado gerou muita polemica, que o ex-prefeito Marcelo Rangel enviou projeto de lei, aonde se 

pretendia cobrar o valor de 1 real por quilometro do motorista, que a câmara se mobilizou e o projeto foi 

derrubado, que é necessário a pressão popular muitas vezes, comenta que a situação foi superada as agora a 

toda essa elevação do combustível através do governo federal, que no estado de São Paulo a Uber já se 
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pronunciou através de um vereador, e naquela cidade nesse caso foi remunerado mais centavos para os 

motoristas ou seja para o consumidor final não faria muita diferença, e que a sociedade sabe o quanto os 

motoristas estão sofrendo e que a Uber é burocrática porem já estão havendo algumas jurisprudências 

favoráveis para os motoristas, que estará fazendo ofícios a empresa e representantes acima dos vereadores para 

fazer esses ofícios a empresa para remunerar mais aos funcionários, comenta o benefício da plataforma mas 

que nada mudou desde que chegou e que os gastos com carro aumentaram e esse ajuste é mais que justo, que 

a casa deve se posicionar com relação a isso, reforça que fara ofícios e tentara contato com a empresa. Concede 

parte ao vereador Ede Pimentel (PSB), comenta tambem sobre as dificuldades dos motoristas do Uber estão 

passando e que se soma a luta por benfeitorias a esses motoristas de aplicativos. Novamente com a palavra o 

vereador Geraldo Stocco(PSB), comenta que em São Paulo iniciou com um representante dos motoristas de 

aplicativo que acabou sendo eleito vereador, e que quanto mais pressão popular sobre um tema mais fácil é 

transformar a realidade, agradece ao apoio da casa e reforça a necessidade de mudanças, da situação tornando-

se inviável.  

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta que na data de ontem foi feita reunião da CPI, e que 

encerraram a fase da instrução e agora estão na fase da análise e comentário e já está sendo encaminhamento 

ao relatório, entretanto foi feito pedido de prorrogação de prazo por igual período que esse prazo foi pedido 

por cautela frente a serviços que ainda precisam ser realizados, comenta já haver consenso que na primeira 

semana de setembro já poderão analisar e protocolar o relatório final. Comenta tambem a respeito do projeto 

de lei do Executivo  195/2021 que trata da extinção da AMTT, agradece aos vereadores e comenta que 

encontrou falhas do texto como justificativas sobre economia proporcionada ao município, comenta ser um 

projeto que diz que haverá melhoria aos r=servidores  mas não possui plano de carreira, comenta ter 

conhecimento sobre emenda mas não é o suficiente, comenta sobre  possuir responsabilidade e sobre moção 

pedindo a retirada do projeto antes de passar pelas comissões e que já possuem 14 vereadores a favor da retirada 

do projeto, comenta entender que o projeto não atende os interesses da população de Ponta Grossa que deve-

se resolver os problemas de gestão e não se deve extinguir uma autarquia de mais de 20 anos e que deu certo 

com importantes atribuições para a cidade, comenta que pede ao executivo que possua a sensibilidade para que 

possa nessa mesma reforma administrativa a seu ver fora de hora reformas  que podem causar desgaste político 

e prejuízo para a população de Ponta  Grossa, concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), comenta que 

extinguir a AMTT é o maior erro dessa gestão de todos os tempos, que o único órgão da prefeitura que 

realmente deu certo nesses vinte anos foi a AMTT, que será melhor esse ano, que trabalha sem auxilio da 

prefeitura, comenta que se acontecer que esse projeto passe a prefeitura não conseguirá pagar os funcionários, 

comenta que se for para extinguir então que se crie uma Secretaria de Transporte, reforça que é um órgão que 

não depende de auxilio diferente da CPS, que todo ano necessita de mais auxilio, reforça que n nova licitação 

do ESTAR irá aumentar em 12 milhões a arrecadação, comenta que sobrara  20 milhões da AMTT para investir 

e que não pode deixar o trabalho cair em uma secretaria que fique parada, reforça que todos os vereadores 

devem se unir para não se extinguir a AMTT, comenta que há uma mega estrutura e reforça que o valor que 

irá alterar na folha de pagamento da guarda a prefeitura não conseguirá manter. Com a palavra novamente o 

vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta que deve ter responsabilidade e que deve auxiliar o executivo para 

projetos que atendam Ponta Grossa, comenta a falta de recursos e que o projeto não garante que haverá 

vantagens na remuneração, comenta que é preciso plano de carreira dentro da própria AMTT, reforça que não 

é por problema de gestão que devem comprometer a gestão de orientação do trânsito. Reforça que se deve 

pensar na população de Ponta Grossa. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Declinou a palavra. 
VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Comenta estar visitando bairros principalmente nas escolas e CMEIS 

municipais, a pedido dos diretores e que vem recebendo demandas não só das escolas, comenta sobre projeto parado e 

comenta que em terreno atras de instituição de ensino que está sendo descarte de lixo e que o secretario de meio ambiente 

foi fazer a manutenção desse terreno, que esteve no CMEI do Santo Antônio, a convite de professores e diretores para 

conhecer projetos de revitalização da escola, comenta buscar fazer a intermediação para concretar projetos e que acredita 

conseguir atender as demandas, parabeniza o secretário André Pitela pelo empenho em atender demandas, concede a 

palavra ao vereador Júlio Kuller (MDB), parabeniza o vereador pelo trabalho de verificação, e com relação a escola 

municipal do Jardim Ponta Grossense , comenta que fazem um excelente trabalho e é a escola que a secretaria de educação 
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trabalhou por muito tempo, comenta que verificou vários projetos que  a secretaria implantou naquela escola, parabeniza 

a atitude e professores e funcionários da escola. Com a palavra novamente o vereador Filipe Chociai (PV), comenta que 

conversou com a secretaria de educação e a mesma comentou que trabalhou a e ficou feliz por essas melhorias para as 

escolas e comunidades, comenta tambem que  o retorno as aulas das escolas municipais está sendo tranquilo e seguro, e 

que a procura para o retorno das aulas presenciais está quase completa, comenta que agora há recomendação para 

diminuição do espaço possibilitara um maior retorno, reforça que a secretaria Simone está fazendo um belíssimo trabalho 

e defende o retorno, que tem a convicção que era o momento e era necessário, comenta que espera  que a educação 

continue como referência do município, comenta que acredita que cada vereador está fazendo sua parte dentro das 

possibilidades, comenta que buscam fazer o trabalho que repercuta na vida das pessoas. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e que hoje será 

votado dois projetos colocados pela mesa na ordem do dia de hoje, um referente a contratação de interprete de Libras 

para a casa de leis dando exemplo a outras  instituições, comenta estar feliz com a possibilidade de aprovação desse 

projeto de lei, comenta que no dia 10 de setembro se comemore o dia internacional das Libras e pede ao líder de governo 

para que consiga promulgar até esse dia para estar dando essa opção e possibilidade das pessoas surdas estarem 

prestigiando as sessões, comenta  dados referente a surdos, e que o projeto é um exemplo de inclusão, comenta que será 

votado projeto a respeito do autismo e a proteção de seus direitos, comenta que será montado no dia 21 de setembro será 

criado o Instituto de Apoio da Pessoas com Deficiência afim de possibilitar auxilio na busca de direitos das pessoas com 

deficiência, comenta que dessa forma todas as leis da casa serão levantadas para se ter conhecimento de tudo referente a 

pessoas com deficiências da cidade, que as famílias que tem pessoas com deficiência muitas vezes não conhecem seus 

direitos, reforça que gostaria de ver que o executivo estivesse apoiando e inaugurando projetos para pessoas com 

deficiência, reforça que sempre será favorável para direito de minorias para a verdadeiras inclusões, comenta que é uma 

grande luta mas que jamais fugira da mesma. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 25/08/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 314/2020: 

Altera a Lei nº 12.119, de 01/04/2015, conforme especifica. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
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DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO 

Projeto de Lei Ordinária nº 85/2021: 

Dispõem sobre a obrigatoriedade do fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas municipais, 

unidades básicas de saúde e pela Fundação Municipal de Assistência Social, conforme especifica.  

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 134/2021: 

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

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

 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 170/2021: 

Promove alteração na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, conforme especifica. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 74/2021: 
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Promove alterações na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, que dispõe sobre  a Política Municipal de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme especifica. 

  

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

                         CFOF   - Favorável 

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

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

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

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

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 

Votação Nominal – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DOS VEREADORES JÚLIO KULLER, DANIEL MILLA FRACCARO E OUTROS 

Projeto de Resolução nº 4/2021: 

Determina a tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS  das sessões plenárias e demais 

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

                         CFOF    - Favorável, observada a Emenda de Redação confeccionada pela CLJR 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 386/2021 do Vereador FELIPE PASSOS  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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

realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei à Câmara Municipal, para  instituir o 

Conselho de Proteção e Defesa dos Animais - CPDA.   

  

Nº 387/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 388/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao escritório Lilo Contabilidade, devido aos serviços contábeis prestados à comunidade de 

Ponta Grossa.  

  

Nº 389/2021 dos Vereadores CELSO CIESLAK, DANIEL MILLA FRACCARO, EDE PIMENTEL, 

GERALDO STOCCO, IZAIAS SALUSTIANO e VALDIR ANTÔNIO PEDROSO 
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MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 390/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Senhor João Heraldo Tramontin, devido aos mais de 40 anos jogando tênis, também sendo o 2º 

melhor brasileiro da categoria. 

  

Nº 391/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

  

Nº 392/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APELO 

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.  

  

Nº 393/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Agência do Trabalhador de Ponta Grossa  estendida  a   todos   seus   colaboradores   por relevante 

trabalho prestado à sociedade. 

  

Nº 394/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
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MOÇÃO DE APLAUSO 

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 

  

Nº 395/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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 

 Total de Indicações Aprovadas – 10 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereadores Celso Cieslak (PRTB), Daniel Milla (PSD), Ede Pimentel (PSB), Geraldo Stocco (PSB), 

Izaias Salustiano (PSB), Valdir Pedroso (PSC) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 1160/2021 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 Tapa buraco na rua Comentador 

Miró, entre as Ruas Balduíno Taques e Comendador Airton Plaisant, na Região Central, desse município. 

  

Nº 1161/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA  

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 Operação tapa buraco na Rua 

Machado de Assis entre as Ruas Dario Veloso e  José de Alencar no Bairro de Uvaranas. 

  

Nº 1162/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar o 

patrolamento, casacalhamento e fresamento na Rua Paula Nobre, Bairro Nova Russia.  

Nº 1163/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar o 

patrolamento, casacalhamento e fresamento na Rua João de Barros, em frente ao posto de Saúde Bairro Jardim 

Real/Chapada.      

Nº 1164/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar o 

Asfaltamento na Rua João de Barro, em frente ao posto de saúde, Bairro Jardim Real/Chapada.  

Nº 1165/2021 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a construção de Boca de Lobo 

(sumidouro) na  Rua Orfile Angelina Passetti, número 62 e 64 no bairro Neves no município de Ponta Grossa-

PR. 

  

Nº 1166/2021 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 limpeza do terreno 

na quadra 18, ao lado do lote 446, Jardim Itapoá, nesta cidade. 

  

Nº 1167/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
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Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar a 

instalação de parada rápida na Rua Coronel Dulcidio n°555 próximo a esquina com a Rua Doutor Colares.

  

  

Nº 1168/2021 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 melhoria do saneamento básico da Rua Amantino 

Antunes Mendes, Shangrilá. 

  

Nº 1169/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos de viabilidade para 

instalação de sinalização semafórica no cruzamento da Rua Saint Hilaire e Avenida Visconde de Mauá, estas 

situadas no Bairro de Oficinas.  

  

Nº 1170/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando operação de cobertura asfáltica e 

demais componentes de estrutura em buraco em via publica, sendo esta Rua Professor Cardoso Fontes, 

imediações do nº 297, em frente ao Ponto de Ônibus, Bairro da Ronda.  

  

Nº 1171/2021 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 Pintura de Faixas 

Amarelas em toda a extensão da Rua Sebastião Bastos, bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 1172/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
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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 um 

Redutor de Velocidade, ou uma Lombada de Travessia Elevada ou um Semáforo na Rua Sebastião Bastos, 

esquina com a Rua  Paulino Primo Nadal, bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 1173/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando viabilidade e estudos para mudança 

de sentido de tráfego para a Rua Engenheiro Rebouças, localizada no Bairro de Uvaranas. 

  

Nº 1174/2021 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 manutenção da Estrada do povoado Antunes do 

Meio, na altura da Unidade Consumidora 104044020, Itaiacoca. 

Total de Indicações Aprovadas - 15 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 4 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSD) - 3 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 24 de agosto de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR VALDIR PEDROSO (PSC): Comenta estar com muita alegria por ter conseguido recursos com 

a deputada Mabel, emenda de 100 mil reais para compra de 20 computadores para colégio do distrito, que tem 

dificuldade no acesso à internet e essas crianças serão auxiliadas por esses computadores, que tem trabalhado 

em prol da comunidade e não apenas utilizando emenda  ganha através de outra pessoa, comenta que pensa no 

próximo e nas crianças, comenta que está faltando lombada eletrônica e que fez pedido para isso, comenta que 

para trabalhar deve saber quem resolvera a situação, que não adianta criticar a pessoa que não consegue resolver 

o problema, comenta que o vereador deve saber o que pedir para saber o que fazer, comenta que a comunidade 

critica muito a prefeitura mas que todos devem respeitar as opiniões diferentes, reforça que votam o que seria 

melhoria para a cidade, comenta sobre voto a favor e diz ser o melhor para a cidade e que tem sido criticados 

por tomar decisões vergonhosas, comenta que vergonhoso é quem não sabe respeitar o próximo, comenta que 

deseja que deem opiniões  mas com educação e respeito. Reforça que a comunidade deve trabalhar junto a 

Câmara para a cidade crescer. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco (PSB),  concorda com 

o vereador anterior , comenta que se deve fiscalizar e comenta que é burocrático conseguir as coisas, comenta 

que referente ao esporte, esta é a menor pasta dentro da cidade, que se vê campos e quadras abandonados, 

profissionais sem auxilio indo em competições nacionais, reforça ser o esporta o que menos recebe dinheiro  e, 

Ponta Grossa possui duas piscinas sem utilidade, comenta que recebeu promessa do secretário que nos próximos 

meses a piscina multiuso será reformada, clama pelo esporte na cidade. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Parabeniza a presidente da Associação das Mulheres de Ponta Grossa, por 

projeto idealizado e apoiado pela prefeita a respeito da contorção de condomínio para mulheres vítimas de 

violência, que esse projeto prevê a construção d e 50 casas com dinheiro privado, reforça não haver dinheiro 

público na construção do projeto, o que o torna ainda mais brilhante, comenta  que há crimes de ódio nas mídia 

pois a sociedade ainda não aceita que mulheres andem por si só, reforça a parabenização da presidente da 

associação Amanda Costa, projeto que auxiliaria mulheres por um período até se estabilizarem, comenta que 

continua cobrando as horas extras que não foram pago a médicos que trabalharam durante o pico do covid-19, 

declara apoio aos trabalhadores da saúde aos quais ficou sabendo que querem cortar 40% da salubridade que 

recebem no trabalho com o covid-19 que ainda estão expostos ao covid-19 pois a pandemia ainda não está 

extinta, comenta que ontem esteve em Itaiacoca verificando a questão da diminuição da agua na região, e que 

isso é fruto do descaso ambiental já que a região recebeu plantio de pinos. Reforça que não reconhece autoridade 

de nenhuma instituição da cidade e que exerce a vontade do povo que o elegeu democraticamente. 

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

niao=25/08/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM. (XVIII LEGISLATURA) 

         Aos vinte e cinco 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. O Senhor Presidente informou haver entregue, antes do início 

da presente sessão, moção de aplauso de lavra do Vereador Ede Pimentel ao Tenente 

Coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Alberto, fazendo referências à atuação daquele 

batalhão em nossa cidade, consultando ao Plenário a possibilidade do mesmo utilizar da 

Tribuna para proceder seus agradecimentos, cedendo a palavra ao Vereador autor da 

proposição o qual parabenizou ao Corpo de Bombeiros pelos 82 anos do Segundo 

Grupamento, parabenizando pelo trabalho que vem realizando. Com o beneplácito dos 

demais pares, autorizou ao Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Alberto a 

utilizar da Tribuna que nesta oportunidade procedeu seus agradecimentos ao 

recebimento da homenagem em comemoração aos 82 anos daquela corporação em 

nossa cidade, fazendo menção aos trabalhos realizados. 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 60/21 (Projeto de Lei nº 212/21), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 502.623,13, e dá outras providências. Mensagem nº 61/21 

(Projeto de Lei nº 213/21), revoga a Lei nº 4.599, de 27/08/1991. DO VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO - Projeto de Lei nº 214/21, denomina de JOSÉ CARLOS MADALOZZO a Rua 

nº 14 do Loteamento Residencial Eco Park, Pilão de Pedra, Bairro Neves, nesta cidade. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 215/21, promove alteração na Lei nº 

8.609, de 27/07/2006, conforme especifica. DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 
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216/21, dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes 

públicas de educação básica. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 

218/21, dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais atropelados no 

Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 219/21, 

dispõe sobre o fornecimento de alimentos sem lactose para a população carente do 

Município de Ponta Grossa e dá outras providências.  DO VEREADOR DIVO - Emenda 

Modificativa ao Projeto de Lei nº 187/21, dando nova redação ao Art. 1º, conforme 

especifica.  DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 

150/21, dando nova redação ao Art. 1º e §§ 1º a 4º, conforme especifica. Emenda Aditiva 

ao Projeto de Lei nº 160/21, acrescentando parágrafo único ao Art. 1º, conforme 

especifica. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 396/21, a 

ser encaminhada ao Policial Militar Subtenete Maurício Koza pela promoção de cargo na 

Policia Militar do Paraná. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Aplauso nº 

397/21, dirigida aos Sr. TÉRCIO ALVES DO NASCIMENTO, Presidente do Partido 

Comunista do Brasil em Ponta Grossa, pelo aniversário de 76 anos de fundação do PCd0B 

em Ponta Grossa, extensivo aos demais filiados. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de 

Aplauso nº 398/21, a ser encaminhada a todos os profissionais de enfermagem 

responsáveis pela organização e efetivação da campanha de vacinação contra o covid-

19. DOS VEREADORES EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO E IZAIAS SALUSTIANO - Moção 

de Apelo nº 399/21, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, solicitar aos departamentos competentes do Poder 

Executivo, para que seja alterado o horário de fechamentos das UBS, Nova Rússia, 

Uvaranas, Santa Paula e Oficinas para as 22 horas, visando desafogar o atendimento da 

UPA Sant'Anna. DO VEREADOR VALDIR ANTÔNIO PEDROSO - Moção de Aplauso nº 

400/21, aos integrantes do Movimento “Vamos Lutar por Guaragi”, Auto Posto Emanoel, 

Mercearia Emanoel Gomes, Bar do Pelé, Paulo Reque Móveis, Paulo Reque Materiais de 

Construção, Bar do Mel, Mercearia Patrícia e Franciele Carneiro Fontoura. DO VEREADOR 

GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão Legislativa nº 401/21, à Excelentíssima Senhora 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do Município de Ponta Grossa, para realização 

de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei, para criar os Pontos de Apoio 

ao Ciclista ao longo das ciclovias e ciclofaixas do município de Ponta Grossa. DOS 

VEREADORES EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO E IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo 

nº 402/21, à Excelentíssima Senhora ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do 
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Município de Ponta Grossa, para que seja implantado mais uma Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) na região de Uvaranas, neste Município. DO VEREADOR PAULO 

BALANSIN - Moção de Aplauso nº 403/21, à Giovanna Broch Barbiero, cantora, 12 anos 

de idade, filha de João Carlos Barbiero e Cinara Broch Barbiero, irmã de Graciela Broch 

Barbiero, de 7 anos. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Requerimento nº 274/21, em 

consonância com o disposto nos Arts. 189 e 190 do Regimento Interno, requer a 

convocação do Sr. Maurício Silva, Secretário Municipal de Administração e Recursos 

Públicos para comparecer nesta Casa de Leis em data e hora a ser designada para prestar 

esclarecimentos sobre o PL 191/21 a 196/21, que integram a Reforma Administrativa 

proposta pelo Poder Executivo. Em questão de ordem, o Vereador Julio Küller sugeriu a 

possibilidade da vinda daquele secretário, se aprovado o Requerimento nº 274/21 em 

dia e horário que não sejam realizadas sessões desta Casa. Nesta oportunidade, o Senhor 

Presidente informou a todos a respeito do referido requerimento, lembrando que aquele 

secretário, pelo fato de estar sendo convocado, nos termos dos artigos citados no 

requerimento, terá que ser analisado o fato de serem efetuados os esclarecimentos 

solicitados em sessão especial que ocorrerá após a realização da sessão ordinária, caso 

contrário teria que ter sido convidado para aqui comparecer. Colocado em discussão e 

votação, foi APROVADO o referido requerimento, ressalvados os votos contrários dos 

Vereadores Felipe Passos e Leandro Bianco, bem como a ausência da votação do 

Vereador Dr. Zeca. DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO instituída através do 

Requerimento nº 137/21, por seu Presidente e demais membros, com fundamento no 

Art. 60-A, § 5º, do Regimento Interno, requer a prorrogação do prazo originalmente 

previsto, por mais 90 (noventa) dias, para a conclusão de seus trabalhos, ressalvada a 

necessidade de nova prorrogação de prazo a ser objeto de deliberação em reunião 

posterior desta Comissão Temporária. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

APROVADO. O Senhor Presidente ainda comunicou a respeito da intenção do líder de 

governo da Casa, Vereador Filipe Chociai, em convidar para que o Secretário Maurício 

Silva compareça com antecedência, considerando os trâmites burocráticos para cumprir 

o disposto no requerimento nº 274/21, ora aprovado, a fim de que as comissões 

competentes para analisar as matérias que estão em evidência não necessitem solicitar 

dilação de prazo para apresentação dos respectivos pareceres. Manifestando-se em 

Questão de Ordem, o Vereador Pastor Ezequiel Bueno, convocou os membros que fazem 

parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para participarem de reunião na 
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próxima segunda-feira, dia trinta do mês em curso a fim de debater sobre os projetos 

despachados à mesma, levando-se em considerando a aprovação do Requerimento nº 

137/21. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - Utilizaram da palavra: VEREADOR 

GERALDO STOCCO: Comentou sobre as plataformas de transporte através de veículos 

por aplicativo, cuja categoria vem enfrentando sérios problemas quanto às alterações do 

preço dos combustíveis, acumulando nove altas esse ano, registrando a presença de seu 

representante Willian, que busca junto aos parlamentares uma alternativa nesse 

sentido. Lembrou que no ano passado o então Prefeito Marcelo Rangel encaminhou 

projeto de lei, onde cobrava um real o quilômetro rodado do motorista, frisando ser 

totalmente inviável, onde realizou audiência pública, tendo conversado com os mesmos 

e esta Casa de Leis se mobilizou para a derrubada da matéria. Destacou que a pressão 

popular tem que acontecer na maioria das vezes. Agora após superarem aquela situação, 

enfrentam uma ainda maior: a majoração do preço dos combustíveis através do Governo 

Federal, vendo cidades como São Paulo/Capital em que a administração do aplicativo 

UBER já se pronunciou através de um vereador representante da categoria que foi eleito 

e nesse caso acabou remunerando dezenove centavos a mais por quilômetro rodado aos 

motoristas, ressaltando que se for repassado até trinta centavos ao consumidor final 

esse valor não fará diferença aos que utilizam esporadicamente, sendo perfeitamente 

aceitável. Nesse sentido, citou que já estão existindo jurisprudências favoráveis aos 

motoristas de aplicativos, onde estará fazendo o que está ao seu alcance, conversando 

com representantes, a fim de dirigir ofício à empresa responsável pela plataforma, com 

vistas a revisar o valor repassado pelos motoristas representado em 25%, levando-se em 

consideração o aumento dos combustíveis e custos para manutenção dos veículos. Em 

aparte o Vereador Ede Pimentel somou-se ao pronunciamento, informando a dificuldade 

dos motoristas de aplicativos, após conversa com seu representante Willian, quando 

esteve em seu gabinete, colocando-se à disposição nessa luta. VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO: Relatou a reunião da CPI instaurada através do Requerimento nº 137/21 

ocorrida na data anterior, informando haver encerrada a fase de instrução, estando 

agora na análise de documentação, através da relatora Vereadora Josi do Coletivo, já 

dando encaminhamento ao relatório, deixando claro à imprensa e pessoas que 

acompanham os trabalhos, que fizeram nesta data o pedido de prorrogação de prazo por 

igual período, entretanto afirmou que tal pedido foi solicitado mais por cautela, 

considerando existirem ainda confrontos de oitivas, divisão de tarefas e degravações de 
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forma manual que requerem cuidado e tempo, cuja documentação é muito vasta, 

estando em consenso já com os membros que na primeira semana de setembro já farão 

análise e protocolo do relatório final. Segundo assunto, para comentar a respeito do 

Projeto de Lei nº 195/21, que trata da extinção da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes, agradecendo de pronto aos vereadores que manteve contato, tendo 

recebido apoio no sentido de se manifestar contrariamente ao mesmo, tendo em vista 

as falhas que encontrou no texto legal, citando a falta do impacto financeiro que 

justifique alegação que trará economia ao Município, dizendo se tratar de projeto que 

diz em seu bojo que irá ter melhoria aos seus servidores no que tange a salário e 

majoração, entretanto não veio acompanhado de nenhum plano de carreira. Ressaltou 

o pedido que está fazendo através de moção, para que a Senhora Prefeita Municipal 

retire esse projeto antes mesmo de sofrer o crivo das comissões, entendendo que não 

atende os interesses da população de Ponta Grossa. Destacou que se algum problema 

de gestão houve em face da AMTT no passado, há que se resolver especificamente, não 

justificando que a mesma deva ser extinta, considerando ter em seu rol de competências 

atribuições muito significativas para a cidade, esperando que haja sensibilidade do Poder 

Executivo para que nessa reforma administrativa não venham a trazer prejuízos para a 

população. Em aparte, Vereador Celso Cieslak colocou que extinguir a AMTT será o maior 

erro que a administração irá cometer em todos os tempos, considerando ser o único 

órgão que realmente deu certo da prefeitura nos últimos anos, onde passou pela mesma, 

afirmando que estará melhor a partir deste ano em razão de que irá ser economizado 

mais de doze milhões de reais a ser investido no trânsito e transporte, destacando que a 

essa autarquia trabalha sozinha, não dependendo da Prefeitura Municipal, a qual 

pretende integralizar os recursos à Secretaria de Fazenda para poder contratar mais 

pessoas. Disse que se acontecer a aprovação do projeto, entende que a Prefeitura não 

terá recursos para pagar os funcionários, pois ganham mais que os agentes da Guarda 

Municipal. Por último, se acaso acontecer a extinção que se pretende, propõe que se 

Crie a Secretaria de Transportes e Trânsito em Ponta Grossa. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: 

Relatou sobre suas visitas e acompanhamentos de demandas nos bairros, em especial 

nas escolas e CMEIS municipais, especialmente a pedido de diretoras e professoras que 

apresentam as dificuldades não somente desses, mas da comunidade ao seu redor. 

Informou que esteve persente também no Jardim Pontagrossense, onde existe o CMEI 

Paulo Cunha e ao lado a Escola Professora Maria Contim, onde as Diretoras Rejane e 
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Joice os chamaram para apresentar projeto prometido a anos, que foi idealizado e por 

falta de espaço para lazer das crianças e comunidade, nunca foi concretizado, existindo 

atrás das mesmas terreno vago de propriedade do Município, no o qual eram 

descartados materiais inservíveis, ocasião da qual o Secretário de Meio Ambiente 

prontamente visualizou a situação demandando através da secretaria competente sua 

manutenção e limpeza. Também se fez presente no CMEI Luiz Pereira Cardoso na região 

do Santo Antônio, a convite das professoras e diretora, para conhecer projetos para 

revitalização. Agradeceu a todos os servidores da educação que entram em contato 

consigo, buscando trazer essas demandas, onde procura fazer intermediação para 

concretizar projetos não só a favor da educação, mas da comunidade. Está também 

realizando no Parque Nossa Senhora das Graças visita em escolas, havendo demandas 

para espaço de lazer da comunidade, crendo que em um futuro próximo estará 

conseguindo concretizá-las. Apresentou saudação ao Secretário André Pitella que está 

procurando atender todas as demandas apresentadas pelos Vereadores, em especial, 

deu oportunidade de conhecer, acompanhar e se comprometer. Vereador Julio Küller 

em aparte, parabenizou o orador pelo trabalho de verificação in loco nas escolas 

municipais, contribuindo através da Escola Maria Contim no Jardim Pontagrossense, 

dizendo que faz excelente trabalho com a comunidade, onde a Secretária de Educação 

trabalhou por muito tempo, tendo verificado muitos projetos que a mesma implantou 

naquele estabelecimento de ensino, daí surgindo a possibilidade de ter assumido a pasta. 

Registrou ainda seus parabéns à diretora, professores e funcionários da Escola Maria 

Contim. Retomando, Vereador Filipe Chociai informou que esteve conversando com a 

Secretária de Educação Professora Simone, a fim de levar ao conhecimento da mesma, 

com outros secretários, a qual comentou que trabalhou a muito tempo na citada escola, 

ficando feliz com as articulações que estão sendo feitas quanto a buscar melhorias para 

as escolas. Destacou ainda que as crianças estão tendo na rede municipal, retorno seguro 

e tranqüilo às aulas presenciais, estando quase completos os alunos nas salas de aula. 

Citou recomendação da SESA, com objetivo de maximizar espaços e também trazer 

segurança aos alunos, que possibilitará atender mais crianças e retorno mais fácil às 

escolas. Deixou registrado seus parabéns à Secretária de Educação, Professora Simone 

por sua gestão. VEREADOR JULIO KÜLLER: Para discorrer sobre a Semana Nacional da 

Pessoa com Deficiência, fazendo menção a dois projetos importantes constantes da 

Ordem do Dia da presente sessão: Projeto de Resolução nº 04/21, que determina a 
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tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS das sessões plenárias e 

demais atividades oficiais da Câmara, dando exemplo a outras instituições e ainda ao 

comércio, empresas e indústrias, estando feliz com a possibilidade de sua aprovação, 

apresentando dados aos demais pares, lembrando que no dia dez de setembro será 

comemorado o Dia Nacional das LIBRAS, crendo que consigam promulgar até então a 

referida matéria, onde estarão dando opção e possibilidade das pessoas surdas estarem 

acompanhando as sessões e outros eventos desta Casa. Relatou que no Brasil cinco por 

cento da população é considerada surda, o que daria mais de dez milhões de pessoas. 

Em Ponta Grossa existem pelo menos quinze mil pessoas consideradas surdas, e que não 

ouvem nada, pelo menos quatro mil e duzentas pessoas, não estando assim fazendo 

projeto simplesmente para atender pequeno público, mas dando exemplo de inclusão e 

possibilidade dessas pessoas estarem compreendendo o que votam e discursam na Casa. 

Também ressaltou o Projeto de Lei nº 74/21, de autoria do Vereador Felipe Passos, que 

promove alterações na Lei nº 10.973, que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dizendo que não precisaria 

estar votando, mas é necessário. Comunicou que irá propor no dia vinte e um de 

setembro, a criação do Instituto de Apoio à Pessoa com Deficiência, o qual trará às 

pessoas que não tem ainda o conhecimento de seus direitos e que lutam em vão muitas 

vezes, indo de órgão em órgão, através da burocracia que o Brasil impõe, destacando 

que o mesmo irá defender os direitos de toda pessoa com deficiência em Ponta Grossa 

e Campos Gerais. Citou que dessa forma, todas as leis criadas nesta Casa, desde os 

primeiros prefeitos e vereadores, serão levantadas para que possa ter conhecimento 

geral de tudo o que dispõe sobre pessoa com deficiência na cidade. Ressaltou que a 

grande maioria das famílias que tem essa dificuldade, não tem conhecimento das leis e 

daquilo que as protegem. Gostaria muito de ver que o Poder Executivo também tivesse 

estar apoiando e inaugurando projetos em favor à pessoa com deficiência, através da 

Secretaria de Assistência Social e Fundação que pudesse estar nesta semana 

comunicando a comunidade deficiente sobre tudo aquilo que pretende fazer até o final 

da gestão. Lutará sempre em prol da inclusão verdadeira, das pessoas que ainda estão 

escondidas em quartos. Jamais fugirá dessa luta. Não havendo mais vereadores inscritos, 

deu-se início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 314/20 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 12.119, de 01/04/2015, conforme especifica: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, 
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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. PROJETO DE LEI Nº 85/21 (Vereador Izaias Salustiano), dispõem sobre a 

obrigatoriedade do fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas 

municipais, unidades básicas de saúde e pela Fundação Municipal de Assistência Social, 

conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

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

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

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

Balansin e Valdir Antônio Pedroso. 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, 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. PROJETO DE LEI Nº 170/21 

(Vereador Divo), promove alterações na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, conforme 

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

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

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

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

Antônio Pedroso. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 74/21 (Vereador Felipe 

Passos), promove alterações na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, que dispõe sobre a Política 

Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

conforme especifica: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela 

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

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

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

Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio Pedroso. 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: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 
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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. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

04/21 (Vereadores Julio Küller, Daniel Milla Fraccaro e outros), determina a tradução 

simultânea para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS das sessões plenárias e demais 

atividades oficiais da Câmara: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. EM DISCUSSÃO ÚNICA - 

Foram APROVADAS: Moções nºs 386, 392/21, do Vereador Felipe Passos; 387/21, do 

Vereador Izaias Salustiano; 388, 391/21, do Vereador Dr. Erick; 389/21, de autoria dos 

Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano e Valdir Antônio Pedroso, com o voto contrário do Vereador Divo, 390/21, do 

Vereador Ede Pimentel; 393/21, do Vereador Leandro Bianco; 394, 395/21, do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno. Foi aprovada a solicitação de ausência da Vereadora Josi do 

Coletivo, para receber segunda dose da vacina contra a COVID-19, ficando justificadas 

suas votações nas Moções nºs 387, 389, 392, 394 e 395/21. Também foi aprovada a 

solicitação de justificativa de ausência na votação da Moção nº 387/21, através de 

pedido verbal do Vereador Paulo Balansin, por estar fora do recinto no momento da 

chamada. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Felipe Passos 

cumprimentou e agradeceu a presença do cidadão Demival, da Assessoria Jurídica do 

Observatório Social. Ainda em Discussão Única, foram APROVADAS: Indicações nºs 1160, 

1161/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 1162, 1163, 1164, 1167/21, do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno; 1165/21, do Vereador Dr. Zeca; 1166/21, do Vereador Ede 

Pimentel; 1169, 1170, 1173/21, da Vereadora Missionária Adriana; 1171, 1172/21, do 

Vereador Ede Pimentel; 1168, 1174/21, do Vereador Dr. Erick. Concluída a votação da 

Ordem do Dia, foi aberto espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR VALDIR 

ANTÔNIO PEDROSO: Para fazer referências à ocasião em que acompanhou a Deputada 

Mabel Canto na entrega de emenda no valor de cem mil reais, objetivando adquirir vinte 

computadores para o colégio em Guaragi. Disse que tem trabalhado em prol da 

comunidade, ressaltando a ausência de lombada eletrônica no local, onde realizou uma 

manifestação para chamar atenção do Poder Público. Registrou que muitas vezes as 

pessoas querem criticar vereador ou prefeito, pelo fato de não conseguirem chegar até 

o responsável para resolver suas demandas. Disse que cada parlamentar tem que 
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respeitar a idéia de outro, pois cada um tem opinião diferente, afirmando ter votado 

favoravelmente ao crédito de seiscentos mil reais à PROLAR, pensando na população, 

rebatendo críticas recebidas por munícipe em sessão passada. VEREADOR EDE 

PIMENTEL, passando ao Vereador Geraldo Stocco, o qual somou-se às palavras do 

Vereador Valdir Pedroso, reafirmando a necessidade dos vereadores fiscalizar e cada vez 

mais fornecer informações do que acontece nesta Casa para as pessoas também 

poderem dar sua ajuda na fiscalização. Comentou sobre o esporte do Município, onde 

vê quadras e abandonados e atletas indo participar de campeonatos nacionais sem 

receber auxílio e apoio, os quais se viram com promoções através de rifas e outros 

eventos, merecendo ser parabenizados pela luta a vida inteira para chegar a uma 

competição a nível nacional em que na maioria das vezes a prefeitura lhes fecha a porta, 

porém registrou que isso acontece porque o esporte é a menor pasta que menos recebe 

dinheiro e isso tem que mudar. Falou das duas piscinas da cidade sem utilização, a do 

Ginásio Jamall Farjahla Bazzi que nunca foi utilizada e a do Guaíra que está interditada, 

além da Arena Multiuso abandonada, porém recebeu promessa do Secretário que essa 

nos próximos meses será reformada, podendo ser utilizada. Nesse sentido clamou mais 

uma vez à Prefeitura para que olhe em prol do esporte da cidade. VEREADOR DR. ERICK: 

Parabenizou a Presidente da Associação das Mulheres de Ponta Grossa Amanda Costa, 

pelo projeto que está idealizando, que recebeu apoio da Senhora Prefeita Municipal, 

tratando da construção de um condomínio exclusivo para mulheres que sofrem 

violência, com cinqüenta casas através de verba privada, tornando ainda mais digno e 

brilhante a idéia. Lamentou os ataques que a mesma vem sofrendo na mídia, com 

mensagens virtuais de ódio contra sua moral, já tendo acionado a justiça contra isso, 

citando que vivemos em uma sociedade que não aceita que a mulher ande por si só, cada 

vez que tem idéia revolucionária, sempre surgem boatos que deveria estar pautada por 

um homem, lamentando essa situação. Parabenizou as vereadoras desta Casa, pela 

questão da Procuradoria da Mulher. Continua cobrando as horas extras que não foram 

pagas aos médicos que trabalharam nas unidades de saúde durante o pico da COVID-19, 

colocando em público seu profundo apoio aos servidores da saúde, aos quais ficou 

sabendo que querem cortar quarenta por cento do adicional de insalubridade que 

estavam recebendo durante a pandemia, destacando que ainda estão na linha de frente, 

em função do vírus ainda está ativo. Colocou que se a pandemia tivesse extinta, até 

poderia ser pensado nesse tema, porém não no momento. Informou que na data de 
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ontem esteve em Itaiacoca, com representação do Vereador Léo Farmacêutico, 

verificando a questão da água que está cada vez mais rara, podendo constatar que as 

vertentes estão com pouca vazão para abastecer os vilarejos, sabendo que isso vem 

ocorrendo em função do descaso ambiental, onde infelizmente aquele distrito se 

transformou num grande campo de plantação de pínus, tendo sido praticamente extinta 

a mata nativa, sobrado apenas pequenos resquícios, o que está levando à seca, trazendo 

sofrimento para a população, fazendo votos que políticas públicas possam ser aplicadas 

nesse sentido. Finalizou dizendo que não reconhece pressão exercida por nenhuma 

instituição financeira da cidade que a muitos anos impõe ordem e suas vontades, mas 

contrapôs, afirmando que quem faz a legislação é o povo através dos vereadores que 

foram eleitos democraticamente. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia trinta do mês em 

curso, segunda-feira, no horário regimental, informando que a 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 vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e 

um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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