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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 01/09/2021 

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) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DANIEL MILLA (PSD) 
 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

DIVO (PSD) 
 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB) 
 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

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) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB) 
 AUSENCIA PARTICAL 

JUSTIFICADA 

VALDIR PEDROSO (PSC) 
  

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

TRIBUNA: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA, destaca primeiramente sobre 
a decisão do poder municipal a respeito o anuncio da supressão dos 40% do adicional de insalubridade para 
aqueles que atuam na linha de frente da pandemia, comenta que não houve tempo para os trabalhadores se 
prepararem para essa supressão, pegando todos desprevenidos. Comenta que quando foi anunciado o aumento 
de 40% só foi disponibilizado 5 meses após o anuncio, pois o município deveria se  preparar para o pagamento, 
porem para retirar avisa com antecedência de apenas 6 dias, o que demonstra falt de respeito com os 
trabalhadores, que os servidores  municipais estão a mais de dois anos sem reajuste, que o sindicato fez debate 
para a concessão de parte da inflação, e que os reajustes foram suspensos em todo o Brasil e havia expectativa 
dos servidores pelo reajuste mas receberam apenas  o corte do adicional. Comenta a respeito das homenagens 
feitas aos servidores da saúde durante a pandemia, mas que não basta o reconhecimento apenas nas redes 
sociais, que é reconhecimento manter o adicional de 40% para os trabalhadores que se arriscaram frente a 
pandemia, que esse seria o momento de valorizar os servidores, que alguns estão sobrecarregados, mas que não 
deixam de atender a população, reforça que os trabalhadores estão sobre carregados, não pararam em nenhum 
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momento e que o governo não fez esforço para valorizar esses trabalhadores, reforça que o pagamento está 
sendo feito de forma legal, e essa legalidade foi reconhecida pela atual administração. Comenta que a economia 
não deve partir sobre esses valores e que acredita haver um número excessivo de cargos comissionados, que 
não destaca a eficiência desses cargos, mas sim a quantidade e o gasto que esses geram, reforça que o ano 
possui forma pacifica. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  
VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Reforça que a prefeitura não tem valorizado os profissionais da 
saúde, comenta ser direito dos trabalhadores, que no início da pandemia receberam equipamentos que não eram 
os adequados para trabalhar na linha de frente da pandemia, que não havia álcool gel em todas as unidades de 
saúde, comenta que todos os servidores estão passando por uma situação difícil, que atenderam a população e 
cuidaram da cidade e agora a pandemia ainda não acabou e a prefeita dá uma “rasteira” nos servidores e na 
saúde de Ponta Grossa, comenta que fica triste pois durante  toda a semana vereadores sobem a tribuna falar a 
respeito da saúde de Ponta Grossa e cobrar melhorias de  trabalho, melhor estrutura para se poder trabalhar, 
que visitaram algumas unidades e o UPA Santana, que os servidores precisam ser valorizados, reforça que a 
pandemia não acabou, que é merecido os 40% e que se não estivessem presentes o próprio discurso e o discurso 
dos vereadores seria o mesmo, que a prefeita está ouvindo e vendo as manifestações e que não é possível que 
não coloquem a mão na consciência e devolvam a insalubridade aos servidores, que fica triste pelos servidores 
terem de batalhar por algo tão simples que já estava acontecendo, comenta sobre os trabalhos efetuados pelos 
servidores e que é revoltante viver mais decisões erradas do governo, comenta que se os gestores conhecessem 
os trabalhadores não fariam isso, que  ficam nos gabinetes, não visitam nem abre as portas, comenta moção 
que será votada hoje para que isso não acontecesse, que será votado hoje e que está providenciando outro 
documento para que todos os vereadores assim para enviar a prefeita e a saúde para que esse pagamento retorne, 
reforça acreditar que todos os vereadores concordam. Comenta sobre a triste realidade que homenagem não 
paga boleto, comenta ser importante a homenagem, mas não se deve retirar do salário desses trabalhadores, 
reforça apoio aos servidores. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Concorda com o vereador Geraldo Stocco (PSB), e reforça 
ser muito triste recebe-los nessa situação,   comenta que gostaria de recebe-los para vitorias que não estão 
tendo, comenta sobre a moção de apelo lida hoje referente a essa questão de corte de 40% dos servidores da 
saúde, reforça não haver ilegalidade e que ainda estão em pandemia, comenta que está preocupada que estava 
com a sensação que as pessoas estão querendo acreditar que a pandemia acabou e que a prefeita retira 40% 
como se a pandemia houvesse d e fato acabado, que isso é muito grave, que quando teve covid-19 e foi atendida 
na UPA Santa Paula se questionava como só trabalhadores conseguiam aguentar com equipamentos tão 
pesados a madrugada ou o dia todo que se  não fosse por esses trabalhadores o estrago teria sido muito maior, 
comenta que não querem só homenagens mas reconhecimento profissional, que o trabalho com a saúde é o 
trabalho mais sério, pois está na linha entre a vida e a morte das pessoas, que nenhum outro trabalho é tão 
preocupante e estressante como a da saúde ainda mais em uma pandemia, que os vereadores não podem 
desamparar esses servidores, que no início do ano o mandato rondou alguns postos de saúde pois estavam 
querendo por cargos comissionados nos postos de saúde como se não houvesse profissionais com potencial 
para cumprir esses papeis e que conhece a realidade da saúde, que chegando lá recebeu depoimentos de pessoas 
que confiavam na prefeita e que a decisão dela seria muito bem vinda já outras defendiam não querer cargos 
comissionados, comenta que a valorização foi promessa de campanha mas que em primeiros atos já quis 
terceirizar os postinhos e nesse momento viu que a promessa de campanha tinha ficado para trás, que hoje mais 
uma vez estão falando de saúde, mas não por causa d a pandemia e se descumprir protocolos estão discutindo 
a desvalorização dos profissionais que mais trabalharam e sofreram na linha de frente e que mais foram 
aplaudidos, mas não se pode virar as costas e entender que o profissional d a saúde trabalha por amor, que não 
s e pode esquecer do quanto os profissionais da saúde são valiosos e importantes, comenta que já foi servidora 
pública e conhece o estrago de quando não se valoriza um servidor público, que já viu dentro d a casa 
defenderem terceirização e cargo comissionado em detrimento dos concursos públicos, que independentemente 
do cargo deve-se unir e deixar claro que nada  nem ninguém atende tão bem a população como o profissional 
especializado. 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Referente a tema já abordado ao qual considera importante 
comenta que a pandemia não acabou e que o mandato apoia os servidores e que são necessários  para a saúde, 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

comenta que não é dúvida de ninguém que todo o sistema de saúde do Brasil está sobrecarregado, que o 
secretário da saúde dizia sobre a falta de  recursos humanos e obstáculos e necessidades lidados a esses e que 
falar que não há justificativa para continuar pagando esses profissionais é uma incoerência, pois é apenas ir até 
o UPA Santana para ver a situação dos profissionais sobrecarregados e que sabe que os profissionais tem feito 
o possível e o impossível para atender independente de problemas físicos ou psicológicos, correndo risco de 
serem contaminados, reforça a necessidade de haver sensibilidade e não se deve tirar o benefício de forma  
inesperada, que ainda se está no estado pandêmico e a vacinação ainda est havendo e que se deve pedir a Deus 
para que o pós pandemia não seja pior que a própria pandemia, reforça acreditar não ser a decisão mais acertada, 
que com toda certeza espera que essa situação não demanda de mais dialogo, mas que precisa de ação, que 
basta fazer as  adequações financeiras e pagar como venho pagando até hoje que isso foi reconhecido quando 
o governo mandou verbas adicionais para o enfrentamento da pandemia, que questionou ao secretário no 
sentido de  saber se o valor que venho do governo federal para enfrentamento da pandemia foi utilizado para 
pagamento da folha ordinária ou no adicional da folha, que fez pedido venho documentação mas não conseguiu 
analisar de forma satisfatória a documentação. Reforça que isso deve ser revisto e que tem consideração pela 
prefeita e que a mesma sabe que as pessoas mais simples precisam da atenção básica de saúde, comenta a 
respeito do que verificou no UPA Santana aonde estavam suportando um ônus do Estado, pois o Estado não 
tem portas para especialidades o que sobrecarrega os leitos, comenta que além de valorizar os servidores que é 
o justo e merecido, pois estão trabalhando em um ambiente mais insalubre que o normal e agora o momento é 
extraordinário e em razão disso que se precisa ter a sensibilidade de se manter os 40% pois a insalubridade é 
maior, assim como o esforço para atender a demanda isso já justifica o adicional e a respeito da legalidade ´´e 
uma situação extraordinária reconhecida no mundo inteiro, que não há justificativa do poder executivo ainda 
mais sobre a forma abrupta, que retirar o que é direito e de fundamental importância, que a saúde não espera e 
os servidores devem ser reconhecidos, declara apoio aos servidores. 
VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Comenta que já venho falar várias vezes sobre saúde, que 
apoia a palavra dos demais vereadores, que ontem esteve visitando um postinho no Jardim Paraiso e pode 
constatar o grande  trabalho doe nossos servidores, comenta sobre o auxílio que os postinhos dão, que gosta de 
ir a esses lugares para entender e saber como ajudar a população, que o mandato sempre estará à disposição na 
área da saúde, que faz parte da comissão de saúde, comenta que vem várias vezes falar sobre a saúde, que não 
é cobrar e que a saúde está  realmente  precisando, comenta que fez balancete dos dias visitando postos e 
comenta quais os ao qual visitou e estavam fechadas aonde viram a grande dificuldade da população para se 
deslocar até o próximo posto, comenta que situações  em que o tratamento demore podem ocasionar problemas 
mais sérios, comenta saber a dificuldade e que os vereadores estão sempre atentos a esses assuntos, coloca seu 
gabinete a disposição, comenta  ter passado a segunda fase das oitivas da VGC, e que a respeito do aumento 
da passagem que estão observando e atentos para se analisar corretamente e com cuidado pois sabem que 
passara por eles, e as oitivas está dando andamento e que sairá um relatório hem feito e que estão atento a 
empresa que está a muitos anos na cidade de Ponta Grossa. 
VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Diz ser importante a participação pois até o executivo marcou reunião 
em cima da hora, reitera seu apoio a causa dos servidores, que antes de estar em um cargo temporário já foi 
trabalhador e servidor da saúde e sabe mais que todos da luta e o quão é difícil para os profissionais de 
enfermagem, que ganham pouco pelo trabalho que fazem e o risco de contaminação, reforça que a pandemia 
não acabou apesar da vacinação, e que não há cabimento no corte dos valores pois ainda existe pandemia,  
reforça sobre a existência de carga excessiva de trabalho sobre os trabalhadores da área da saúde, comenta que 
a saúde pública do município não funciona,  pela falta de valorização e de recursos humano, que a população 
quer o atendimento e há defect. de profissionais, comenta ter já feto moção de apelo ao executivo solicitando 
um novo edital de concurso público a fim de se empregar mais profissionais de saúde, que se analisar o contexto 
aonde a pandemia ainda acontece, é fora da realidade esse corte, reforça a disposição do mandato para auxiliar 
no que puder, que o executivo deveria estender pelo menos até o fim do ano e não cortar do dia pra noite i 
adicional de insalubridade. Ainda no contexto da pandemia ainda  tem falado em todas as sessões que é o que 
ocorreu no município, o não pagamento das horas extras dos trabalhadores da saúde, que durante o auge da 
pandemia houve unidades de tratamento do covid-19 atenderam te tarde da noite, além do expediente e nisso 
alguns profissionais foram convocados pela  secretaria de saúde para fazer atendimento da população, que tem 
profissionais que estão a 5 meses sem receber as horas extras pelo trabalho desempenhado no pico da covid-
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19, que a única resposta que obteve é que estão providenciando, e já se passou 5 meses, comenta que dará prazo 
de  24 horas para que se surja a data especificas desse pagamento se não estará acionando a justiça através da 
11 vara para que seja realizado o cumprimento das horas extras desses profissionais. 
VEREADPR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Declinou a palavra. 
VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Não está presente. 
VEREADOR VALDIR PEDROSOS (PSC): Comenta desejar que o momento fosse de alegria, que sempre 
foi difícil se despedir mas novamente traz mais um caso, questiona o valor da vida e novamente ocorreu mais 
uma ocorrência de falta de ambulância, reforça que a vida não tem preço e no passado havia ambulância, que 
os minutos são importantes para salvar uma vida, exige que se tenha uma  ambulância em Guaragi,  que a 
população fica esquecida, comenta sobre a saúde pede respeito, concede arte ao vereador Júlio Kuller (MDB), 
comenta que os distritos estão abandonados e quando há problemas de saúde graves o SAMU não chega, que 
o Guaragi tem quilômetros de distância, que a comunidades a 60 quilômetros de distância, que isso deve ser 
corrigido que o ex-prefeito Jocelito deixou em seu mandato uma ambulância nos municípios. Reforça o 
abandono dos distritos no que tange a saúde e que se deve cobrar do governo municipal, parabeniza os 
servidores municipais pelo movimento, comenta sobre a diminuição de salário e que pessoas perderam a 
insalubridade que a covid-19 ainda está no dia a dia e que os servidores estão a mercê da doença, se soma aos 
vereadores e servidores pela sensibilização da prefeitura. Valdir Pedroso (PSC), comenta que os indivíduos do 
interior sentem que a vida tem menos valor pois há pouca assistência, comenta sobre a demora para se chegar 
assistência do SAMU, comenta que os servidores se esforçam para trabalhar mas não são valorizados, e que 
ainda desejam retirar o dinheiro desses trabalhadores da saúde, reforça que a vida não tem preço que se tire 
cargos comissionados e que se queiram trabalhar, comenta  fazer apelo para que se tenha uma ambulância em 
Guaragi, pede para se  olhar a essas pessoas com carinho e amor, agradece ao partido PSC pela oportunidade 
e comenta não ser fácil ser vereador e que tem que tomar decisões que são complicados e que a população 
cobra, declara carinho a todos os vereadores e comenta que precisa de pessoas que de oportunidades para que 
seus funcionários realizem seus sonhos assim como seu patrão o fez, concede parte  ao vereador Filipe Chociai 
(PV), que o parabeniza por sua fala, que fora dos microfones e demonstrou humildade sobre a dificuldade de 
ser  vereador que fez suas críticas se, ser injusto. É concedida a palavra ao vereador Ede Pimentel (PSB), 
parabeniza o vereador por sua passagem, humildade e ser uma pessoa lutadora, com a palavra o vereador Valdir 
Pedroso (PSC), agradece a todos e diz ter sido uma experiencia muito boa, agradece a todos. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
ORDEM DO DIA DIA 01/09/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM REGIME ESPECIAL 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DA VEREADORA JOCE CANTO E OUTROS 
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Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 2/2021: 

Promove alteração na Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa, definindo critérios para elaboração da LOA, 

introduzindo as emenda impositivas em seu conteúdo e dá outras providências. 

  

PARECER: COMISSÃO ESPECIAL - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 

 

Pedido de vistas por 5 dias do vereador Filipe Chociai (PV), por cinco dias. (Aprovado - 15 Votos 

Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções) 

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 144/2021: 

Denomina de FLAVIO JOSÉ CRUZ SANTOS a Rua nº 43 do Loteamento Residencial JARDIM ROYAL, 

Bairro Neves, nesta cidade. 

Votação Nominal – Aprovado - 16 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 156/2021: 

Proíbe a contratação, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Ponta Grossa, de artistas 

condenados pelos crimes previstos na Lei  Federal nº 11.340, de 07/08/2006 (Lei Maria da Penha). 

Votação Nominal - Aprovado – 16 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 164/2021: 

Revoga a Lei nº 13.646, de 09/12/2019, conforme especifica. 
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Votação Nominal Aprovado – 16 Votos Favoráveis – 1 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 173/2021: 

Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor PLAUTO JACIR COELHO. 

  

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

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

Votação Nominal – Aprovado - 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 178/2021: 

Aprova o Protocolo de Intenções firmado em 04/06/2021 pelo MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA com 

COOPERATIVA FRÍSIA AGROINDUSTRIAL, representante das Cooperativas que formam o Projeto de 

Intercooperação Unium(Capal, Castrolanda e Frísia), com investimento de R$ 379.722.461,00 (trezentos e 

setenta e nove milhões, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais). 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado - 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
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EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 404/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Ponta Grossa, para que a Prefeitura, através das instâncias, 

estabeleça estudos no sentido de implantar nesta cidade Casa de Acolhimento à juventude LGBTQIA+.  

  

Nº 405/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao músico pontagrossense FABRÍCIO CUNHA, pela premiação obtida no Festival Samba e Violão 

em Casa, da Yamaha Make Waves. 

  

Nº 406/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 

administrativas a fim de que seja reaberta a Unidade Básica de Saúde do Bairro San Martin, UBS João de Deus 

Flores. 

  

Nº 407/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Governador, para que determine o funcionamento da Delegacia da Mulher 

de Ponta Grossa 24h por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados.  

  

Nº 408/2021 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Líder de Governo Sr HUSSEIN BAKRI, para que determine aos órgãos 

competentes desta administração, analisar e inserir em pauta de votação a Proposta de Emenda Constitucional 
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(PEC) no 03/2021, que acrescenta o § 9 o ao Art. 179 da Constituição do Estado, para instituir o Ensino da 

Língua Espanhola como Disciplina Obrigatória das Escolas Públicas no Paraná - Ensino Fundamental II ao 

Médio. 

  

Nº 409/2021 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do  Paraná Sr. ADEMAR 

TRAIANO, para que determine aos órgãos competentes desta administração, analisar e inserir em pauta de 

votação a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) no 03/2021, que acrescenta o § 9 o ao Art. 179 da 

Constituição do Estado, para instituir o Ensino da Língua Espanhola como Disciplina Obrigatória das Escolas 

Públicas no Paraná - Ensino Fundamental II ao Médio. 

  

Nº 410/2021 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná Sr CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR, para 

que determine aos órgãos competentes desta administração, analisar e inserir em pauta de votação a Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) no 03/2021, que acrescenta o § 9 o ao Art. 179 da Constituição do Estado, 

para instituir o Ensino da Língua Espanhola como Disciplina Obrigatória das Escolas Públicas no Paraná - 

Ensino Fundamental II ao Médio. 

  

Nº 411/2021 dos Vereadores IZAIAS SALUSTIANO e VALDIR ANTÔNIO PEDROSO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, para que 

seja feita Reforma do Centro Esportivo do Distrito do Guaragi, com utilização dos recursos repassados através 

de Emenda Parlamentar no valor de R$200,000,00 vindo do Deputado Aliel Machado. 

  

Nº 412/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao policial militar SUBTENENTE HENRIQUE JOSÉ MEDEIRO para parabenizá-lo pela 

sua passagem à Reserva Remunerada da Polícia Militar 

  

Nº 413/2021 dos Vereadores 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, solicitando 

a construção um Campo de futebol Society, juntamente um Parque infantil e a Substituição dos equipamentos 

da academia ao Ar livre. 

  

Nº 414/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do Município de Ponta Grossa, para 

que seja implantado o Departamento de Paradesporto, como divulgado em campanha. 

  

Nº 415/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que urgentemente seja 

disponibilizado atendimento odontológico na UBS Santo Domingo Zampier, Costa Rica. 

  

Nº 416/2021 dos Vereadores IZAIAS SALUSTIANO e VALDIR ANTÔNIO PEDROSO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, solicitando 

a Construção/ Reforma e Instalação de Poços Artesianos nasComunidades do Tabuleiro, Vila Rural e Colônia 

Sutil, no Distrito do Guaragi. 

  

Nº 417/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do Município de Ponta Grossa, para 

que seja realizado o pagamento da Insalubridade aos Agentes Comunitários que trabalham no momento em 

que estamos enfrentando a Pandemia do COVID-19. 

  

Nº 418/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que urgentemente seja feito um 

estudo e viabilizada a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde para atender os munícipes residentes 
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nas Vilas Londres, Panamá, Lagoa Dourada e San Martin, que atualmente são atendidos na UBS do Costa Rica, 

que já não comporta mais atender sozinha as famílias de toda aquela região. 

  

Nº 419/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Equipe da GUARDA MUNICIPAL que  completou no ano de 2021, 17 anos de serviço.  

  

Nº 420/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos Médicos do UPA SANTA PAULA, que estão na Linha de Frente no combate ao COVID-19. 

  

Nº 421/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos Auxiliares de Higienização, Recepcionistas e Administradores do UPA SANTA PAULA, que 

também estão trabalhando no combate ao COVID-19. 

  

Nº 422/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR, 

para que determine estudos necessário para a reforma do Colégio Estadual Doutor Epaminondas Novaes Ribas, 

no Município de Ponta Grossa. 

Total de Moções Aprovadas – 19 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 3 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Daniel Milla (PSD) - 3 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 4  

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 3 

Vereadores Izaias Salustiano (PSB) e Valdir Pedroso (PSC) - 3 
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INDICAÇÕES 

  

Nº 1210/2021 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 Comendador Miró, frente ao nº 1105, Centro, nesta cidade. 

  

Nº 1211/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando fazer o aterramento dos canos de 

água da Sanepar, que estão na superfície da rua, impedindo a realização de patrolamento e cascalhamento da 

rua Viveiro de Castro, esquina com a rua Duarte da Costa, nas proximidades do número 78, Vila São Francisco, 

bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1212/2021 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 de toda extensão da 

rua que passa em frente a Palmeira Ambiental, e vai até a Avenida Vicente Nadal no Parque Industrial.  

  

Nº 1213/2021 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 de 

Fresando na Rua Padre Anacleto, na Vila Órfãs. 

  

Nº 1214/2021 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 de 

Fresado na Rua Fábio Fanuchi, na Vila Los Angeles. 
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Nº 1215/2021 do Vereador DIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade para que seja feito o pratolamento e encascalhamento na Rua 

Agostinho Jorge Buss, Bairro Órfãs. Uma vez que esta rua encontra-se intransitável e pode causar acidentes.  

  

Nº 1216/2021 do Vereador DIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade para que seja feito o patrolamento e encascalhamento na Rua 

Alfredo Trentin, Bairro Órfãs. Uma vez que esta rua encontra-se intransitável e pode causar acidentes. 

  

Nº 1217/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

Plenário, para que seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal a sugestão de providências 

objetivando o projeto "operação bairros", nas vilas que compõem o Bairro Colônia Dona Luiza, efetuando 

reparos e manutenções necessárias em todas as ruas das respectivas vilas nesta cidade. 

  

Nº 1218/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

Plenário, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparos imediatos com 

acostamento, patrolamento, cascalhamento nas Ruas Sebastião Ivo Borges e João Boneti dos Santos - Colônia 

Dona Luiza, nesta cidade. 

  

Nº 1219/2021 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 de 

Fresado na Rua Paulo Setúbal, entre os trechos do n° 139 e n° 140, em Uvaranas. 

  

Nº 1220/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando providências para a manutenção e 

tapa buracos da Rua Estéfano Kozar - Boa Vista. 

Total de Indicações Aprovadas – 11 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 4 

Vereador Divo (PSD) - 2 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 2 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 
_________________________________________________________________________ 
  
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 31 de agosto de 2.021. 
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PEQUENO EXPEDIENTE 
VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta sobre obras que foram retomadas e que são clamor da 
população, principalmente no corredor do Olarias, agradece ao secretário que se empenhou para que voltasse, 
comenta ser um financiamento do FINISA que será terminado e permitirá melhor mobilidade, parabeniza o poder 
executivo e a população que soube compreender. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Faz fala em nome do partido sobre a tarifa técnica divulgada 
na imprensa, reforça que o mandato não permitirá essa tarifa de forma alguma, é inegociável ainda  mais em 
tempos de pandemia, que é um valor absurdo, comenta  sobre moção de apelo para que houvesse álcool gel nos 
terminais de  ônibus, que isso não está acontecendo, que há nova variante que sobrevive mais tempo em 
superfícies e não está respeitando os usuários do transporte coletivo, sendo que em todos os lugares comerciais 
é obrigado a ter álcool gel menos nos terminais. 
VEREADOR PASTOR EZEQUIEL(AVANTE): Comenta sobre a moção 419/2021 pois deseja voltar ao ano 
passado aonde fez moção de aplauso aos guardas municipais que completaram no ano passado 16 anos, e fez 
agora o de 17 anos pois foi a primeira guarda instituída, comenta que está tendo dificuldade pois são mais de 30 
moções e com a pandemia é difícil entregar em mãos dos guardas municipais, um a um e  que deseja entregar a 
moção do ano passado, comenta ser referência a guarda municipal que se esforça e traz segurança para a 
sociedade, comenta não ser força auxiliar e reforça o parabéns para a guarda municipal. 

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

niao=01/09/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM. (XVIII LEGISLATURA) 

         Ao primeiro dia do mês de setembro 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 as ausências justificadas dos Vereadores Missionária Adriana e Leandro 

Bianco, presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Ede 

Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, 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 

anunciou a presença dos servidores municipais que atuam na linha de frente ao combate 

à COVID-19, em respeito aos mesmos, informou haver conversado em conjunto com os 

demais vereadores, no sentido de abrir a possibilidade do Presidente do Sindicato da 

Classe se pronunciar em face do requisito que pleiteiam perante o Poder Executivo, 

consultando ao Plenário, tendo sido aprovada a utilização da palavra pelo Senhor 

Roberto Ferensovicz, o qual nesta ocasião discorreu a respeito do corte de quarenta por 
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cento por parte do governo municipal aos referidos profissionais, surpreendendo os 

mesmos ao haver ocorrido seis dias antes do recebimento de seus vencimentos, os quais 

estão a mais de dois anos sem reajuste, onde havia expectativa de que fossem 

contemplados no mês de agosto. Nesse sentido transmitiu que manifestam sua 

insatisfação, solicitando apoio dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras no 

sentido de organizar comissão a fim de debater com o governo a manutenção daquele 

pagamento, pedindo ainda intercessão desta Casa junto ao Poder Executivo. O Senhor 

Presidente sugeriu que os presidentes e membros da CFOF - Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização e CSAS - Comissão de Saúde e Ação Social pudessem 

intermediar entre o sindicato e servidores, num elo de composição junto ao Poder 

Executivo. Em seguida foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR 

GERALDO STOCCO: Registrou suas boas vindas à Servidora Rúbia e todos os profissionais 

presentes, comentando a respeito das palavras do Presidente do Sindicato, onde a 

prefeitura não tem valorizado os servidores da saúde, que estão todos unidos por um 

direito que lhes é devido. Lembrou que durante a pandemia os mesmos acabaram 

recebendo EPI que não era adequado para trabalhar na linha de frente, não existindo 

ainda disponível álcool em gel em todas as unidades e Pronto Socorro Municipal, tendo 

passado por situação difícil, na ocasião em que cuidaram das pessoas da cidade e agora 

que a pandemia ainda não acabou, a Senhora Prefeita "dá uma rasteira na saúde de 

Ponta Grossa". Fica triste ao fato dos mesmos estarem batalhando por algo simples: o 

adicional de insalubridade de quarenta por cento. Destacou que se os gestores 

conhecessem os trabalhadores de verdade, não fariam isso, porém infelizmente não 

conhecem, ficam nos gabinetes, não visitam e não abrem as portas. Comentou sobre 

moção que está para ser votada hoje para que isso não acontecesse, porém já retiraram 

o adicional, informando que está providenciando mais um documento para que todos 

assinem juntos para enviar à Prefeita e Fundação de Saúde, no sentido de que tenham 

novamente esse direito. Em questão de ordem, o Vereador Filipe Chociai, comunicou 

que conforme manifestação do Presidente do Sindiserv, que busca diálogo com o tema 

que apresentou, entrou em contato com Chefe de Gabinete da Prefeita Elizabeth 

Schmidt que se dispuseram às quinze horas em receber comitiva com representante do 

sindicato para fazer essas tratativas. Também em questão de ordem, o Geraldo Stocco 

informou que o documento onde solicita a todos os vereadores para assinar, já está no 

sistema, acreditando que a Casa irá se posicionar. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para 
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comentar a respeito de moção de apelo lida na presente sessão, a respeito da questão 

do corte dos quarenta por cento dos trabalhadores da saúde, dizendo não ser ilegal, 

considerando ainda estar em situação de pandemia, onde, no lugar da Senhora Prefeita 

trazer para o povo informações que devem continuar se cuidando, retira esse adicional 

dos servidores como se a situação causada pela COVID tivesse sido normalizada, 

considerando muito grave. Destacou que tais servidores precisam do devido 

reconhecimento profissional que merecem, não sendo trabalho voluntário o que 

prestam, pois estão sempre caminhando na linha entre a vida e a morte. Ressaltou que 

os Senhores Vereadores não podem os desamparar. Relatou quando no início do ano o 

mandato coletivo rodou postos de saúde, em razão de estarem tentando colocar cargos 

comissionados na gerência de alguns, para cumprir promessa de campanha da gestora 

municipal, como se as enfermeiras e enfermeiros não tivessem profissionais com 

potencial para cumprir esse papel, considerando que realmente conhecem a verdadeira 

realidade da saúde, lá chegando se deparam com depoimentos de pessoas que 

confiavam na prefeita e em cartaz, hoje manifestam sua decepção. Citou que os 

Vereadores não podem em hipótese alguma esquecer o quanto são valiosos e 

importantes. Precisam levantar a cabeça e deixar claro que nada, nem ninguém atende 

tão bem uma população, quanto o profissional concursado, técnico e especializado. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Para discorrer sobre o tema abordado por seus 

antecessores, dizendo que não podia deixar de também salientar, cumprimentando a 

todos os servidores da saúde de Ponta Grossa, em especial aqueles que estão na linha 

de frente no enfrentamento da COVID-19, desde 2.020, lembrando a todos que o estado 

pandêmico ainda perdura. Manifestou sua solidariedade, através de seu mandato à 

causa dos referidos profissionais, ao que significam à toda a população de Ponta Grossa. 

Lembrou não ser novidade para ninguém que todo o sistema de saúde não somente da 

cidade, mas de todo o Brasil está sobrecarregado, lembrando que por oportunidades 

diversas esteve na Casa o Secretário de Saúde, também em situações em que esteve 

conversando pessoalmente com Dr. Rodrigo Manjabosco, o qual dizia da falta de 

profissional nessa área, sendo preciso investir mais recursos em material humano. Disse 

ser uma incoerência de seu ponto de vista, falar que hoje não tem mais justificativa  

continuar pagando o profissional, cujos quais estão sobrecarregados e sofrendo com 

cargas horárias estendidas, fazendo o possível e impossível para poder atender a 

população. Tem que pedir a Deus para que o pós-pandemia não seja ainda pior. Assim, 
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pensa que não é a decisão mais acertada, esperando que essa situação não demande 

mais diálogo, necessitando-se realizar as adequações financeiras e pagar o adicional de 

insalubridade que é devido aos profissionais de saúde. VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: 

Para se somar aos demais vereadores quanto as manifestações em prol dos servidores 

da saúde, relatando que na data anterior esteve visitando posto da sua localidade, no 

Jardim Paraíso, e pode constatar o grande trabalho dos servidores estafados diante da 

procura de atendimento pela população. Nesse sentido, informou que seu mandato 

sempre irá estar à disposição da saúde. Realizou ainda balanço desses dias, onde visitou 

postos e realizou reivindicações, no Posto do Sabiá, Ana Rita, Pocinho, Sete Saltos de 

Cima, Sete Saltos de Baixo, estando todos fechados, vendo a grande dificuldade da 

população em se deslocar principalmente da região do Itaiacoca até aproximadamente 

trinta quilômetros para realizar os procedimentos após receberem diagnóstico para 

tratamento de doença. Colocou seu gabinete à disposição dos servidores. Outro assunto, 

para comunicar que passaram para a segunda fase de oitivas da CPI DA VCG, fazendo 

menção ao pedido de aumento da passagem do transporte coletivo, desejando analisar 

com cuidado e cautela. Quanto as oitivas, informou que irá ser realizado relatório, 

estando atento à empresa que vem explorando esse serviço a muitos anos, tendo certeza 

que irão fazer bom trabalho. Agradeceu a todos que de uma forma ou outra tem 

colaborado, onde ficará atento, como pessoa do povo. O Senhor Presidente, quanto ao 

novo preço da tarifa técnica, convidou mais uma vez os Senhores Vereadores para 

agendar data para reunião com a Comissão Técnica que está encampando o novo 

contrato do transporte coletivo que será licitado em breve. VEREADOR DR. ERICK: Para 

reiterar seu total e irrestrito apoio à causa dos profissionais de saúde presentes nesta 

Casa, dizendo que antes de estar em cargo temporário eletivo, também é profissional da 

área, apesar de não ser servidor direto do Município, onde também trabalhou direto no 

SUS, faz muitos atendimentos na cidade, sabendo da luta dos mesmos que ganham 

pouco pelo trabalho que realizam. Destacou que a pandemia não acabou, o que houve 

foi a vacinação, porém não significa ponto final, existindo casos ativos e mortes 

ocorrendo, não tendo cabimento falar em corte nos adicionais de insalubridade, pois 

mesmo vacinados os profissionais ainda estão dispensando esforços inimagináveis para 

tratar a população, destacando a sobrecarga excessiva, existindo déficit de profissionais, 

onde realizou moção de apelo, solicitando o chamamento daqueles que foram 

aprovados em concurso público, tanto da enfermagem, da medicina e administração das 
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unidades de saúde. Colocou seu mandato à disposição para fazer o que estiver ao seu 

alcance. Ainda no contexto da pandemia, tem falado sobre fato que ocorreu no 

Município, o não pagamento dos trabalhadores da área da saúde que prestaram 

atendimento além do expediente, em cima disso alguns profissionais foram convocados 

pela Secretaria de Saúde para fazer atendimento da COVID da população e já se passam 

cinco meses sem receberem pelos trabalhos realizados no pico da pandemia. Já elaborou 

requerimento, ofício, moção de apelo, tendo recebido resposta que estão sendo 

tomadas as devidas providências. Deixou claro, onde dará prazo de vinte e quatro horas 

para que a Procuradoria do Município, e Secretaria de Fazenda estabeleça data 

específica para o pagamento, senão estará acionando a justiça através da Décima 

Primeira Vara, no sentido de ser realizado o seu cumprimento. VEREADOR VALDIR 

ANTÔNIO PEDROSO: Para relatar sobre sua atuação como suplente nesta Casa de Leis, 

onde desejava que fosse dia de alegria ao estar entregando o mandato à sua titular, 

Vereadora Joce Canto, quando novamente está cobrando serviço de transporte através 

de ambulância para o Distrito de Guaragi, relatando mais uma ocasião em que foi 

solicitada a presença da mesma para atender a um senhor que necessitava ser 

transportado para receber atendimento médico, não vindo a acontecer. Lembrou que na 

ocasião em que o Vereador Geraldo Woyciechowski cumpria seu mandato nesta Casa, 

tinha ambulância disponível naquele distrito e agora novamente pergunta porque não 

pode ter? Assim, exigiu a disponibilização da mesma para o Distrito. Em aparte, o 

Vereador Julio Küller somou à manifestação do orador, relatando o abandono dos 

distritos de maneira geral, e quando há necessidade que o SAMU chegue aos mesmos, 

não acontece, não havendo disposição da prefeitura para que tal situação seja corrigida, 

dizendo ser inadmissível pessoas terem que ser socorridas pela população para 

encaminhamento aos locais de atendimento à saúde. Assim, assinará junto com o 

mesmo documento nesse sentido - o drama é de toda a comunidade rural e distritos. 

Parabenizou ao movimento dos Servidores Municipais, dizendo que pouco se falou dos 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias que também tiveram seus 

salários diminuídos e algumas pessoas também perderam o adicional de insalubridade, 

considerando que a COVID está aí dia a dia, onde os mesmos se colocam à mercê dessa 

doença terrível, colocando-se à disposição dos mesmos, buscando sensibilidade da 

Prefeitura Municipal. Retomando a palavra, Valdir Pedroso agradeceu ao partido PSC 

pela oportunidade, deixando seu carinho a todos os demais vereadores, em especial ao 
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seu patrão que o liberou para exercer seu mandato como suplente. Ainda em aparte, se 

manifestaram os Vereadores Filipe Chociai, Ede Pimentel e Daniel Milla Fraccaro, 

cumprimentando e parabenizando o orador pela oportunidade e sua demonstração de 

valor e humildade. Ainda em questão de ordem, o Vereador Divo se dirigiu ao Vereador 

Valdir Antônio Pedroso, deixando como mensagem que não desista em bem representar 

a população do Distrito de Guaragi. Também disse aos profissionais de saúde presentes 

na Casa, que somará junto aos mesmos, naquilo que for dentro da legalidade. Esgotado 

o horário da Comunicação Parlamentar, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM REGIME 

ESPECIAL, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE EMENDA À LEI ORÂNICA NC 2/2021 

(Vereadora Joce Canto e outros), promove alteração na Lei Orgânica do Município de 

Ponta Grossa, definindo critérios para elaboração da LOA, introduzindo as emendas 

impositivas em seu conteúdo e dá outras providências: RETIRADO PARA VISTAS, por 

cinco dias, a pedido do Vereador Filipe Chociai, ficando registradas as ausências 

justificadas na votação do pedido verbal, dos Vereadores Missionária Adriana e Leandro 

Bianco. Foi ainda aprovada a justificativa de ausência requerida pelo Vereador Celso 

Cieslak, por estar ausente no momento da votação. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO 

DE LEI Nº 144/21 (Vereador Ede Pimentel), denomina de FLAVIO JOSÉ CRUZ SANTOS a 

Rua nº 43 do Loteamento Residencial JARDIM ROYAL, Bairro Neves, nesta cidade: 

APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Missionária Adriana e Leandro Bianco.  PROJETO DE LEI Nº 156/21 (Vereador Jairton da 

Farmácia), proíbe a contratação, no âmbito da Administração Direta e Indireta do 

Município de Ponta Grossa, de artistas condenados pelos crimes previstos na Lei Federal 

nº 11.340, de 07/08/2006 (Lei Maria da Penha): APROVADO, ficando registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Leandro 

Bianco. PROJETO DE LEI Nº 164/21 (Poder Executivo), revoga a Lei nº 13.646, de 

09/12/2019, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

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, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registrados 

o voto contrário do Vereador Valdir Antônio Pedroso e as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Missionária Adriana e Leandro Bianco. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 173/21 (Vereador Ede Pimentel), concede Título de 

Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor PLAUTO JACIR COELHO: APROVADO, nos 
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termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, com votos favoráveis dos Vereadores 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, Léo 

Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antonio Pedroso. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Leandro Bianco. 

PROJETO DE LEI Nº 178/21 (Poder Executivo), aprova o Protocolo de Intenções firmado 

em 04/06/2021 pelo MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA com COOPERATIVA FRÍSIA 

AGROINDUSTRIAL, representante das Cooperativas que formam o Projeto de 

Intercooperação Unium (Capal, Castrolanda e Frísia), com investimento de R$ 

379.722.461,00 (trezentos e setenta e nove milhões, setecentos e vinte e dois mil, 

quatrocentos e sessenta e um reais), APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

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, Léo Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio 

Pedroso. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Missionária Adriana e Leandro Bianco. Foi colocado em apreciação, tendo sido aprovado 

pedido verbal do Vereador Daniel Milla Fraccaro, ficando autorizado a se ausentar da 

presente sessão para tratar de assuntos parlamentares. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 404/21, da Vereadora Josi do Coletivo, (ficando registrados os 

votos contrários dos Vereadores Divo, Felipe Passos, Léo Farmacêutico e Pastor Ezequiel 

Bueno, assim também as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária 

Adriana, Daniel Milla Fraccaro e Leandro Bianco); 405/21, da Vereadora Josi do Coletivo,  

(ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária 

Adriana, Daniel Milla Fraccaro e Leandro Bianco); 406/21, do Vereador Dr. Erick,  (ficando 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana, 

Daniel Milla Fraccaro e Leandro Bianco); 407/21, da Vereadora Josi do Coletivo, (ficando 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana, 

Daniel Milla Fraccaro e Leandro Bianco). Foram colocados em apreciação, tendo sido 

aprovados pedidos verbais feitos pelos Vereadores Geraldo Stocco, requerendo sua 

ausência da presente sessão para se apresentar em consulta médica e Divo, justificando 

sua ausência nas votações das moções nºs 411, 412, 417/21 e Indicações, por se 

encontrar fora do recinto no momento da votação. Ainda em Discussão Única, foram 
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aprovadas: Moções nºs 408, 409, 410/21, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 414, 

415/21, do Vereador Geraldo Stocco; 416/21, dos Vereadores Izaias Salustiano e Valdir 

Antônio Pedroso; 418/21, do Vereador Geraldo Stocco; 419/21, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno; 420, 421, 422/21, do Vereador Jairton da Farmácia (ficando registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla 

Fraccaro, Geraldo Stocco e Leandro Bianco); 411, 413/21, dos Vereadores Izaias 

Salustiano e Valdir Antônio Pedroso; 412/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 

417/21, do Vereador Geraldo Stocco (ficando registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Missionária Adriana, Divo, Daniel Milla Fraccaro, Geraldo 

Stocco e Leandro Bianco). Também foram APROVADAS as Indicações nºs 1210/21, do 

Vereador Ede Pimentel; 1211/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 1212, 1213, 1214, 

1219/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 1215, 1216/21, do Vereador Divo; 1217, 

1218/21, do Vereador Celso Cieslak; 1220/21, do Vereador Paulo Balansin, (ficando 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana, 

Divo, Daniel Milla Fraccaro, Geraldo Stocco e Leandro Bianco). O Vereador Felipe Passos, 

manifestando-se em questão de ordem registrou e agradeceu a presença de Guardas 

Municipais nesta Casa de Leis. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço 

para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR JULIO KÜLLER: Para se manifestar sua alegria 

com a retomada das obras das Ruas Raimundo Corrêa e Aristides Lobo, contemplando 

grande clamor da população, pela dificuldade que tem passado, principalmente no 

corredor de Olarias que faz ligação à Vila Santana, Barreto e agora estão mais 

esperançosos, fazendo nesse sentido agradecimento especial ao Secretário Celso 

Santana que se empenhou nesse trabalho financiado através do FINISA, parabenizando 

ao Poder Executivo e ao povo que soube compreender e agora está na expectativa. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para se manifestar em nome do PSOL em razão da tarifa 

técnica encaminhada pela AMTT, divulgada pela imprensa, deixando claro que enquanto 

mandato coletivo não permitirá a mesma em hipótese alguma, independente do diálogo 

que pretendem ter com esta Casa, dizendo ser inegociável, em tempos de pandemia, 

mais ainda. Vai se tornar um tabu se vier a ser aprovada, considerando um grande 

absurdo e a cidade irá parar. Informou haver elaborado moção de apelo, sugerindo o 

fornecimento de álcool em gel aos usuários nos terminais de transporte coletivo, dizendo 

que a imprensa está divulgando que não está acontecendo, lembrando da ocorrência de 

uma variante que sobrevive mais tempo em superfícies, de acordo com alguns estudos 
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e não estão sendo respeitado os usuários do transporte coletivo, considerando um fato 

muito grave. Não conseguem compreender como mandato coletivo, tamanho descaso e 

total desrespeito às normas sanitárias. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para faze 

menção à Moção nº 419, lembrando que no ano passado elaborou o mesmo expediente 

no ano passado aos Guardas Municipais que completaram  16 anos de serviços prestados 

ao Município e agora completam 17 anos, ressaltando que foi a primeira a ser instituída 

na cidade, cientificando que está tendo um pouco de dificuldade, devido a pandemia não 

consegue trazer os mesmos para receberem nesta Casa, onde novamente irá ligar para 

a Secretária onde deseja entregar em mãos um a um, parabenizando a mesma por ser 

referência no estado e Brasil que se esforça com as condições que tem, garantindo a 

segurança da população em qualquer lugar que esteja. Não havendo mais vereadores 

inscritos, o Vereador Felipe Chociai, Vice-Presidente no exercício da presidência 

encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia oito do mês em curso, quarta-

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, 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 primeiro de setembro de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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