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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 13/09/2021 

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)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

VALDIR PEDROSO (PSC) 
  

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

Municipal de Ponta Grossa. 
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

NÃO HOUVE INSCRITOS. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 13/09/2021  -   SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
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EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 181/2021: 

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração dos Orçamentos do Município para o exercício de 

2022. 

  

PARECER:  CFOF    - Pela aprovação 

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

  

  

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 10 de setembro de 2.021. 
  
  

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

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

a moção aprovada na sessão anterior, comenta que é necessário melhor acesso aos conjuntos habitacionais 

Londres, Panama, Lagoa Dourada e Costa Rica, e que está solicitando, comenta que existe um funil para ter 

acesso aquele bairro, que esteve lá desde o início do primeiro mandato e que é necessário que algo seja feito, 

que é uma falta de respeito com os conjuntos habitacionais durante anos, que os conjuntos são criados com a 

maioria dos recursos da Federação, que durante a inauguração todos os políticos vão, porem só são lembrados 

em época de eleição, que se deve olhar  com atenção para aquele local, que acidentes acontecem naquela via, 

que foi feito uma rotatória às pressas  ano passado por conta da eleição e que apenas pintaram o chão, que é 

preciso atenção para aquelas pessoas e localidade, que muitas vezes eles dão o conjunto habitacional e largam 
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as pessoas, não dão infraestrutura, reforça que na época de eleição todos vão lá e tentam barganhar, e que isso é 

uma vergonha, e isso deve mudar que está tomando as devidas providencias para que isso aconteça, é concedida 

a palavra ao vereador Izaias Salustiano (PSB),  se soma ao vereador anterior e comenta  que lá há um problema 

de mobilidade urbana que demanda de um trabalho de  engenharia muito técnico e que isso vem na contra mão 

do que tem visto a partir do momento que querem acabar com a AMTT, que o problema de mobilidade é muito 

grave, comenta que esteve  sexta feira no distrito do Guaragi fazendo trabalho social e anunciando que será feito 

a reforma do mini centro esportivo, agradece ao deputado Aliel Machado por disponibilizar o recurso, comenta 

que houve a final do Campeonato Amador Master categoria 35 anos organizado pela Liga de Futebol de Ponta 

Grossa e parabeniza todas as equipes que participaram do campeonato que nos próximos dias inicia o 

campeonato de futebol amador, parabeniza a todas as equipes em especial a equipe campeã. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Comenta  sobre o assunto do vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta 

sobre a moção e empreendimento citado e que esteve em contato com seu proprietário que lhe apresentou projeto, 

comenta que tambem há outros investimentos e que aquela região irá crescer, destaca que na última semana 

esteve acompanhado da AMTT vendo essa questão do acesso pois há questões de perigo e fluxo, comenta que 

ali é uma região difícil e que cresce, destaca que acredita que todos os vereadores estão empenhados não só lá, 

que buscam soluções , que é conhecido e que a algumas  pessoas oportunistas que vem com soluções e milagres 

que não existe, mas que há pessoas empenhadas em solucionar, que o poder executivo tambem tem essa intenção, 

que alguns projetos vão sair para aquela região, que foi apresentado projeto de  um PLR para aquela região, para 

facilitar a locomoção do transporte público para aqueles usuários que estão um pouco mais afastado e que em 

certeza que todos os vereadores estão cientes e que projetos com certeza ira ser visto. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que tem andado bastante nos finais de semana pelos bairros 

da  cidade e que esse fim de semana não foi diferente, que deseja lembrar de  sua contagem regressiva e que hoje 

faltam 474 dias para Ponta Grossa estar 100% asfaltada, que continua a andar pelos bairros e fazer um cadastro 

das ruas que precisam de  asfalto, que  nem a prefeitura sabe e está fazendo esse trabalho difícil pois é manual, 

que é fazer a contagem das ruas que faltam ter  asfalto na cidade, que tem recebido muito pedidos e está fazendo 

as indicações para que possa haver esse 100% de asfalto na cidade. Que durante o mandato não falhara nenhum 

dia que ela cobrara. 

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

niao=13/09/2021&tpReuniao=2&dsVerbete= 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA TREZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 

LEGISLATURA) 

                   Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, no Plenário da 

Câmara Municipal de Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores em Sessão 

Extraordinária, 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, também com as presenças dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Edelmar Pimentel - 

Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Abertos os trabalhos, não havendo expediente a ser lido, 
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assim também não estando nenhum dos Senhores Vereadores inscritos para a 

Comunicação Parlamentar, o Senhor Presidente anunciou a ORDEM DO DIA - EM 

SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 181/21 (Poder Executivo), dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para a elaboração dos Orçamentos do Município para o 

exercício de 2.022: 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, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Foi aprovada a solicitação verbal do Vereador Julio Küller, 

ficando o mesmo autorizado a se retirar por motivo de ordem particular. Concluída a 

votação da Ordem do Dia, deu-se início às manifestações no PEQUENO EXPEDIENTE - 

VEREADOR EDE PIMENTEL, passando primeiramente ao Vereador Geraldo Stocco, o qual 

comentou sobre moção aprovada na sessão anteriormente realizada, de número 432/21, 

em que solicita a construção de nova via de acesso aos conjuntos dos bairros Londres, 

Panamá, Lagoa Dourada e Costa Rica, dizendo que aquela população já enfrenta 

enormes transtornos com o congestionamento da ponte sobre o Rio Verde, o que tende 

a aumentar com a instalação de um comércio atacadista na região, além do condomínio 

Jardim das Flores, onde desde o início do mandato, com outros vereadores, clama pela 

referida demanda, considerando uma falta de respeito com a criação de conjuntos 

habitacionais durante anos, os quais são estabelecidos com recursos federais, onde na 

inauguração todos os políticos aparecem e acham bonito, porém a população residente 

somente é lembrada em época de eleição. Disse que precisa ser olhado com atenção ao 

local em questão onde ocorrem acidentes freqüentemente, tendo sido criada uma 

rotatória às pressas por conta da eleição, somente com pintura no asfalto. Utilizando 

também da palavra, Vereador Izaias Salustiano somou-se à manifestação do Vereador 

Geraldo Stocco, relatando haver no local citado um problema sério de mobilidade urbana 

que demanda trabalho de engenharia de trânsito muito técnico, e que vem na 

contramão ao que tem visto, a partir do momento em que querem acabar com a 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes. Relatou que esteve na sexta-feira última 

no Distrito de Guaragi, com a Vereadora Joce Canto e os Deputados Mabel Canto e Aliel 

Machado, bem como com o ex-vereador Careca, anunciando no espaço onde existe um 

mini centro esportivo que irão realizar através de emenda que está empenhada no valor 

de duzentos mil reais, reformando o mesmo para ser utilizado à comunidade. Agradeceu 
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a disponibilização do recurso ao Deputado Aliel Machado. Relatou a final do Campeonato 

Amador Master, Categoria 35 anos organizado pela Liga Futebol de Ponta Grossa, que 

envolveu doze equipes na disputa e no Campo do América jogaram as equipes do Clube 

Princesa dos Campos (Verde) com da W3, parabenizando a todos que estiveram 

prestigiando, sagrando-se então campeão do certame aquele clube. Informou que nos 

próximos dias inicia o campeonato de futebol amador principal, envolvendo dezoito 

equipes, treze da cidade e cinco das cidades vizinhas. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: 

Somando-se à manifestação do Vereador Geraldo Stocco, citando empreendimento, 

onde na última semana teve oportunidade de acompanhar o empreendedor, que esteve 

presente na região citada, verificando, dizendo existir outros empreendimentos que 

serão implantados naquele local. Destacou que na última semana esteve acompanhado 

da AMTT, através de seus representantes, Presidente Joarez e Diretor, verificando a 

questão de acesso à região citada, onde fez estudos. Acredita que todos os vereadores 

estão empenhados, buscando soluções, tendo certeza que oportunistas aparecem com 

fórmulas que não existem, havendo necessidade de se concretizar projetos em que o 

Poder Executivo tem tido essa atenção. VEREADORA JOCE CANTO: Para lembrar de sua 

contagem regressiva, citando que faltam quatrocentos e setenta e quatro dias para 

Ponta Grossa estar cem por cento com suas ruas em leito natural asfaltadas, segundo 

promessas de campanha da Senhora Prefeita Municipal, Elizabeth Schmidt, onde 

continua andando pelos bairros para realizar cadastro das vias que precisam do 

benefício, dizendo que nem a prefeitura sabe quantas quadras faltam ser contempladas. 

Informou que tem recebido muitos pedidos, realizando as indicações, levando em 

consideração essa promessa "cem por cento das ruas asfaltadas". Não havendo mais 

assuntos para tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra 

para o dia vinte do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, informando que 

a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição 

via rede de computadores. Eu Vereador Dr. Erick, supervisionei a redação da presente 

Ata, a qual segue assinada por mim, Secretário, pelo Senhor Presidente e demais 

vereadores presentes. Sala das Sessões, em treze de setembro de dois mil e vinte e um.   

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 27 de outubro de 2.021. 

 

Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

Estagiário do Setor Legislativo 

 


