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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 08/09/2021 

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

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  

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra.  

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que não perdeu tempo indo em nenhum protesto no 

dia anterior, protestos que trouxeram discursos autoritários, ditatoriais aos quais repudia e é contrário, que a 

história  marcara quem pede intervenção militar e o fechamento das instituições de direito, diz que fara pedido 

para que o discurso fique registrado em ata, pois  é dentro da Câmara municipal que as pessoas tem voz, que a 

partir do momento que um grupo pequeno deturpa a bandeira e a camiseta do Brasil é necessário s e posicionar, 

que é totalmente democrático as pessoas saírem as ruas apoiar o presidente, porem uma pequena minoria 

pedindo o fechamento do congresso e da justiça e que se  fecha o STF acabara com todas as instâncias da 

justiça e isso é totalmente inconstitucional, declara repudio ao presidente e pelo mesmo excitar a população 

que muitas vezes não tem conhecimento de como funciona o mecanismo público, considera irresponsável e 

que tudo isso por conta do desespero de perder uma eleição no ano que vem. Comenta que o que está em jogo 

é os próximos anos, décadas se uma atrocidade dessa acontecer em nosso pais e que acredita que isso não 

acontecera, que possuem o presidente da câmara dos deputados que deveria analisar o impeachment, que tem 
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o presidente do senado que é totalmente contrário a essas ideias absurdas e que se houver parlamentar que  

apoie isso se manifeste para que seja  pedido a sua cassação ou que renuncie pois a partir do momento que um 

parlamentar defende  um golpe militar esse não é o seu lugar, que foram eleitos democraticamente e devem 

representar isso, que deve representar as pessoas da sociedade, reforça repudio contra todos os atos 

antidemocráticos, que o presidente e seus representadores tentam pôr a palavra democracia em um extremismo 

de esquerda, que continuará representando as pessoas da cidade com verdade e honestidade. Comenta sobre o 

que está acontecendo na cidade o qual a prefeitura ainda não se posicionou, como todos pediram quando a 

galeria estava lotada, que pede que a prefeita pague os 40% dos servidores da saúde,  que esses 40 % representa  

valores que na hora do fechamento do mês fara falta, que não houve dialogo prévio, que a prefeita tentou por 

a culpa no sindicato falando que avisou informalmente o sindicato, parabeniza todos os funcionários da saúde 

que estão em seu direito de fazer greve, que não devem ter seus salários cortados abruptamente pela prefeitura 

municipal e esta deve conversar com os sindicatos  e com os servidores, ouvir suas demandas e fazer um plano 

de carreira que a tanto se  promete, mas como foi dito na hora das eleições são requisitadas mas posteriormente 

esquecidas, uma situação triste para quem está defendendo vidas. Concede parte ao vereador Ede Pimentel 

(PSB), comenta que o setor de eventos que depois de ver as manifestações do final de semana 

independentemente de partido, comenta que os eventos estão parados mas as manifestações podem acontecer, 

comenta que está preparando moção para o fim do toque de recolher e para que o setor de eventos comece a 

caminhar e a flexibilização dos eventos pois se pode manifestação e os eventos não podem, comenta  que no 

feriado havia muitas pessoas reunidas mas a culpa é dos eventos, comenta que para todos a pandemia esta 

normalizando e que os eventos poder ser flexibilizados. Com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco 

(PSB), comenta ser essa uma situação triste e que a prefeita acabou se posicionando comentando que as 

servidoras já não passam mais perigo na linha de frente e que é algo inconcebível, reforça ser contrário a isso 

e a atos totalitários e ditatoriais, que o caminho foi árduo para que se tenha os direitos que se tem hoje e não se 

pode retroceder. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Inicia falando sobre o 7 de setembro, que esperava o 

tradicional desfile cívico, mas nesse último 7 de setembro não houve nada para comemorar, que teve feriado 

marcado por manifestações e lamenta, parece que não se vive mais crise nem momento pandêmico a partir do 

momento que se fomenta a população para saírem as ruas, que não é possível admitir que seja considerado 

normal ou essencial. Que não é importante fomentar a população para sair às ruas para algo que não é necessário 

no momento, que esperava do discurso do presidente e toda a mobilização fosse no sentido de verificar a 

situação que o pais vive com o índice de desemprego alarmantes, com a inflação crescendo, preço de 

combustíveis nas alturas, crise hídrica e o aumento da pobreza causada pela falta de desenvolvimento da 

economia, lamenta que o que se viu foi discursos de ódio que não são compatíveis com a função que ele ocupa 

como presidente da república, que ataca os outros poderes quando deveria respeitar e que deveria respeitar a 

população do pais que se sabe que embora tenha muita gente do lado dele é fato que não tenha mais de 10% da 

população mobilizada  nessa situação, reforça que só lamenta enquanto parlamentar e que sabe que não tem 

nenhuma competência para mudar essa realidade mas o Brasil vem dando muitos exemplos para o mundo , 

infelizmente exemplos de como não fazer política pública, que é lastimável e ficara marcado na história como 

o pior momento que um governante usou discurso odioso num dia tão representativo para a nação. Comenta 

que tem percebido que as pessoas que estão devendo seus impostos como IPTU, taxas de Alvará entre outros, 

que a dificuldade econômica do povo vem de longa data e vem tendo seus nomes incluídos no SERASA e 

sofrendo execução fiscal, e o município não vem arrecadando como deveria, de modo que já reintegrada fez já 

fez apelo ao executivo e ao secretário de finanças para que verifique a situação de uma possibilidade que as 

pessoas possam reparcelar seus impostos e tributos, que hoje para parcelar é necessário 30% de entrada, e que  

dependendo da dívida o valor é desproporcional, que nunca foi tão necessário e importante para o município 

arrecadar e a população pagar seus tributos, que o executivo trouxesse política pública de encontro com a 

realidade que vivemos hoje, comenta tambem a respeito da redução do adicional de insalubridade dos 

servidores da saúde, que manifestou se o total apoio e que ao menos pendure até o fim do ano, que soube que 

houve uma atenção da prefeita que pagou o mês de  agosto mas que não é o suficiente e deve ser rápido por ser 

fundamental que os profissionais de saúde sejam valorizados, que a pandemia existe e a vacinação não está tão 
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adiantada, comenta que se deve pensar nas sequelas da pandemia que continua, que cada vez mais precisara 

dos profissionais da saúde para salvar vidas, pois não representa muito para o executivo, mas representa para 

os profissionais que contam com esse valor. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Declinou a palavra. 

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

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta estar feliz por estar de novo na casa e que deseja falar de 

assunto importante, que no último sábado esteve andando em alguns bairros e um problema recorrente são os 

asfaltos, e está iniciando uma contagem regressiva de quantos dias faltam para Ponta Grossa possuir 100% de 

asfalto logo no início do mandato um requerimento questionando quantas quadras faltava para asfaltar na 

cidade, a resposta foi inconclusiva, segundo a prefeitura falava alguns estudos e até hoje não se sabe quanto 

falta asfaltar na cidade, e por isso não pode fazer o “asfaltometro mas pode fazer a contagem regressiva e por 

isso fala a todos que para o governador e a prefeita cumprirem a promessas da cidade asfaltada faltam 479 dias, 

que até 31 de dezembro de 2022, em breve terá o município totalmente asfaltado, comenta sobre caso aonde se 

concretou a rua pois o poder público não age, e que todos os dias cobrara essa promessa tão sonhada do 

município, comenta que mesmo durante a licença tem acompanhado essa situação sobre os servidores da saúde 

e o adicional de insalubridade, comenta que a prefeita soltou um vídeo nas redes sociais pedindo um bom senso 

aos trabalhadores que desde o início da pandemia trabalharam sem equipamentos e se puseram em risco de 

contaminação e nem se quer reclamaram, que trabalharam de uma forma que se deve agradecer, comenta sobre 

o boletim com dados referente ao covid-19, que prova que a pandemia não acabou, concede parte ao vereador 

Dr. Erick (PSDB), comenta estar cuidando de um caso de um enfermeiro contaminado com covid-19, o que 

contrasta com o corte de 40%, com a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC), comenta ter sido fala 

muito importante vinda de um médico, que já existe no município a variante Delta, que sua taxa de transmissão 

é maior que a pandemia não acabou, que os profissionais estão expostos fisicamente e psicologicamente, então 

não se pode cortar a insalubridade deles que começaram a receber lá no período eleitoral, que venho deixar 

sugestão a prefeita que no início do ano foi aprovado lei das vacinas, onde o município tinha 6 milhões de reais 

para comprar vacinas, que a cidade tinha um dinheiro reservado, que com esse dinheiro pode pagar a 

insalubridade dos profissionais de saúde, comenta que seria mais drástico e poderia falar para reduzir para 150 

cargos de comissão que geraria uma economia de 800 mil por mês, mas que acha qe a prefeita não faria isso, 

porém o dinheiro não usado das vacinas já resolveria a situação, comenta que achou outro compromisso da 

prefeita com os profissionais da saúde, sobre o estabelecimento do plano de cargos e salários com os servidores, 

e projetos para a valorização dos servidores, comenta que é mais uma promessa da prefeita e que agora deve 

cumprir, concede a palavra ao vereador Celso Cieslak (PRTB), questiona por que ouviu a prefeita afirmando 

que não são 40% de insalubridade, que são apenas 20% que o resto continuará pagando e não que tirara os 40% 

e isso propagou pela cidade, com a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC), reafirma que quando se 

promete deve cumprir, sua sugestão tambem para o pagamento dos profissionais da saúde. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO (AVANTE): Declinou a palavra. 
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EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR JULIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 99/2021: 

Assegura às pessoas com deficiência, o direito à reconsulta e/ou atendimento de forma remota nas unidades de 

saúde da Rede Pública Municipal, exclusivamente para a emissão de receita para o fornecimento de 

medicamentos de uso contínuo, conforme especifica. 

  

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Felipe Passos e outros (Aprovado) 

  

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

                         CFOF    - Favorável 

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

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

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 173/2021: 

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

Votação Nominal – Aprovado - 18 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 
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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). 

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

 

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 182/2020: 

Dispõe sobre a logística reversa de embalagens recicláveis, poliestireno e resíduos volumosos comercializados 

no Município de Ponta Grossa. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CAPICTMA - Favorável 

Pedido de vistas do vereador Geraldo Stocco (PSB), por 1 dia, (Aprovado – 17 votos favoráveis – votos 

contrários - abstenções). 

 

 

_________________________________________________________________________ 

DOS VEREADORES DANIEL MILLA FRACCARO E FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 137/2021: 

Promove alteração na Lei nº 8.782, de 28/12/2006, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
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                         CECE  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DR. ERICK  

Projeto de Lei Ordinária nº 149/2021: 

Denomina de João Fernandes de Lima a via pública localizada no Loteamento Cidalta. 

  

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

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

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 180/2021: 

Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil 

Professora Itamara Aparecida Alves de Almeida. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE   - Favorável 

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

 

  

_________________________________________________________________________ 
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EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 423/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a apresentadora Izabelle Antunes do programa de televisão CulturaAção transmitido pela Tv 

Educativa.  

  

Nº 424/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Hurlan Jesus apresentador do programa de televisão CulturaAção transmitido pela Tv Educativa.  

  

Nº 425/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Pastor EDMILSON ESTAVAM DA SILVA, da Sexta Igreja Batista pelo extenso trabalho 

desenvolvido junto aos setores mais vulneráveis da sociedade, em especial os idosos de nossa cidade. 

  

Nº 426/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 

A Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, para que Sua Excelência encaminhe aos setores 

competentes da administração do Estado, no sentido de determinarem a imediata reforma do anfiteatro do 

Colégio Estadual Epaminondas Novaes Ribas. 

  

Nº 427/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa no sentido de determinar a manutenção do 

pagamento do adicional de insalubridade de 40% aos servidores municipais que atuam na linha de frente do 

combate à pandemia do Covid 19 em Ponta Grossa. 
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Nº 428/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

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

que seja realizado uma parceria entre o Município de Ponta Grossa e locais de Hidroterapia, para que possa ser 

realizado em favor dos pacientes da Saúde Pública e também para as pessoas da Fundação de Assistência Social 

de maior vulnerabilidade essa terapia tão importante. 

  

Nº 429/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione, junto à 

Fundação Bigarella (FUNABI), para que se mantenha a integralidade do acervo geológico e arqueológico, hoje 

depositado no Parque Estadual de Vila Velha, no município de Ponta Grossa.  

  

Nº 430/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Grupo Fauna, na pessoa da sua Presidente Karina Rosires Cunha Medaglia, extensivo a todos 

dirigentes e integrantes do grupo, que no dia 02 de setembro completa 23 anos de luta na defesa dos animais. 

 Total de Moções Aprovadas – 8 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 5 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1221/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos de viabilidade para aplicação 



 

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

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

de pavimentação asfáltica para as Ruas Plínio Marques e Professora Alzira Braga Ribas, Vila Mariana, 

Uvaranas nesta cidade. 

  

Nº 1222/2021 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 o reparo e colocação da tampa de bueiro da esquina 

das Ruas Coronel Bitencourt com Júlio de Castilho, Centro.  

  

Nº 1223/2021 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 a realização do conserto da rede de 

esgoto localizada na rua Maria Ângela Caldas, nas proximidades do n° 1311, Jardim Paraíso, nesta cidade. 

  

Nº 1224/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

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

Nilo Gasparetto em frente ao 362- Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

  

Nº 1225/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando providências para a manutenção e 

tapa buracos da Rua Carneiro Ribeiro - Uvaranas (próximo ao numero 137). 

  

Nº 1226/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza de terreno na Rua Anita 

Jaronski Adura fundos do número 162 próximo ao mercado Campo Belo - Cará-Cará, nesta cidade. 
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Nº 1227/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção com patrolamento e 

cascalhamento da Rua Samuel Berzascher (esquina com a Rua São José) - Uvaranas. 

  

Nº 1228/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente a urgente inserção no cronograma do diário 

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

caminhão Asfaltruck da Rua 14 Bis, em frente ao número 404, Cará Cará. 

  

Nº 1229/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente a urgente inserção no cronograma do diário 

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

caminhão Asfaltruck da Rua Boeing, Cará Cará, e ainda, que os trechos de terra sejam incluídos no plano de 

pavimentação asfáltica. 

  

Nº 1230/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente a urgente inserção no cronograma do diário 

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

caminhão Asfaltruck da Rua Carajás, Cará Cará. 

  

Nº 1231/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente a urgente inserção no cronograma do diário 

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

caminhão Asfaltruck da Rua Cessna, Cará Cará, e ainda, que os trechos de terra sejam incluídos no plano de 

pavimentação asfáltica. 
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Nº 1232/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente a urgente inserção no cronograma do diário 

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

caminhão Asfaltruck da Rua Ipanema, Cará Cará. 

  

Nº 1233/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com manilhamento da Rua 

Minuano, Cará Cará. 

  

Nº 1234/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente a urgente inserção no cronograma do diário 

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

caminhão Asfaltruck da Rua Navajo, Cará Cará, e ainda, que os trechos de terra sejam incluídos no plano de 

pavimentação asfáltica. 

  

Nº 1235/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente a urgente inserção no cronograma do diário 

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

caminhão Asfaltruck da Rua Planador, Cará Cará, e ainda, que os trechos de terra sejam incluídos no plano de 

pavimentação asfáltica. 

  

Nº 1236/2021 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 
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aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar a 

disponibilidade de um espaço para o COREN/PR Unidade Móvel.     

Nº 1237/2021 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 o retorno da academia da terceira idade, que poderá 

ser reinstalada na Rua 14 Bis, Cará Cará. 

  

Nº 1238/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, objetivando providências para melhorias da sinalização da 

ciclo faixa da Av. Monteiro Lobato com a Rua Bernardo Sávio - Jardim Carvalho. 

  

Nº 1239/2021 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

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

cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto nas Estradas Rurais do Distrito de Guaragi, neste Município. 

  

Nº 1240/2021 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos técnicos objetivando a inclusão da R. Edílson Araújo 

(Cará-Cará), R. Bento do Amaral (Uvaranas) e R. Gaton Busquete (Ronda) no Programa de Vendas de Asfalto 

da Companhia Pontagrossense de Serviços (CPS), neste Município. 

  

Nº 1241/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção da iluminação do Terminal Central, situado na Av. Dr. Vicente Machado, 12 - Centro. 
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Nº 1242/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, 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 inclusão 

da Rua Haiti, situado no bairro Vilela, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. Enquanto as obras não 

iniciem, seja realizada manilhamento, patrolamento e cascalhamento. 

  

Nº 1243/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na 

Rua Bandeirantes, entre a Marcilio Dias e a Cristiano Justus no Bairro Palmeirinha. 

  

Nº 1244/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, 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 inclusão 

da Rua Otávio Palhano, situada no Bairro Monte Carlo,  no plano de pavimentação de Ponta Grossa. Enquanto 

as obras não iniciem, seja realizada manutenção da via, haja visto que anos anteriores a referida rua foi 

contemplada com fresado, e se encontra em péssimas condições for falta de manutenção. 

  

Nº 1245/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando providências para a manutenção e 

tapa buracos da Rua Padre João Antônio (próximo ao Colégio Polivalente) - Jardim Carvalho. 

  

Nº 1246/2021 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 um estudo de uma possível sinalização na 

confrontação entre as Rua Santa Rita e Rua Santa Rosa, prolongamento da Rua Enfermeira Vilma Terezinha 

Stinski. Uma vez que o tráfego encontra-se cada dia mais perigoso naquele região, sendo local de vários 

acidentes. 
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Nº 1247/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a retirada de entulhos (pneus) e a 

manutenção / limpeza de esgoto em céu aberto da Associação de Catadores de Recicláveis do Jardim Monte 

Carlo, situado a Rua João Felde, ao lado do 208, Jd. Monte Carlo, Bairro Boa Vista. 

  

Nº 1248/2021 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 feita uma lombada na Rua Tomé de Souza, nº 

434, no Jardim Centenário, uma vez que por causa do grande fluxo de veículos torna-se uma rua perigosa, local 

de possíveis acidentes. 

  

Nº 1249/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, 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  reparos 

como Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  Rua Lauro D'almeida - Jardim Monte Carlo, Bairro 

da Boa Vista. 

  

Nº 1250/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, 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  reparos 

como Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  Rua Rubens Guilherme Pinto Alves - Jardim Monte 

Carlo, Boa Vista. 

  

Nº 1251/2021 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 feita uma lombada na Rua Albari de Almeida, em 
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frente a Conveniência Zero Grau, no Bairro Colônia Dona Luiza. Uma vez que nesta Rua há um grande fluxo 

de carros, havendo risco de acidentes. 

  

Nº 1252/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, 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  reparos 

como Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  Rua Sebastião Tramontin, Jardim Monte Carlo, Bairro 

da Boa Vista. 

  

Nº 1253/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, 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  reparos 

como Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  Rua Francisco Fajardo esquina com a Rua Cristiano 

Otoni - Olarias. 

  

Nº 1254/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

instalação de placas de sinalização visíveis na Rua Desembargador Lauro Lopes esquina com a Rua Rocha 

Pombo, em frente a Unidade de Saúde Julio Azevedo, na Vilela. 

  

Nº 1255/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, 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  reparos 

com o Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  Rua Leonor Cavagnari Maciel entre as Ruas Abel 

Ricci e Deodoro Alves Quintilhano - Jardim Maracanã, Contorno 

  

Nº 1256/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a melhoria na sinalização 

horizontal e vertical da Avenida Desembargador Westfalem e Rua Marechal Malet, compreendendo trecho da 

Unicesumar 

  

Nº 1257/2021 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 a troca da tampa da galeria pluvial 

na Rua Agnaldo Guimarães da Cunha, esquina com a Rua Barreto de Menezes próximo a Capela, na Vila 

Jardim Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 1258/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Dovanil Vitorino De Mattos n.º 70 B., Vila Lagoa Dourada, Bairro Uvaranas, nesta cidade.

  

  

Nº 1259/2021 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 feita uma lombada na Rua João Batista França 

Silva, em frente ao nº 16, Bairro Boa Vista. Uma vez que o grande fluxo nesta Rua pode oferecer perigo aos 

moradores se não comedido, sendo necessária a lombada para controle e diminuição de velocidade durante o 

tráfego. 

  

Nº 1260/2021 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 manilhamento, acostamento na 

Rua Vitor Contim 260 - Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 

  

Nº 1261/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
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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 pavimentação asfáltica da  Rua 

Miguel Dropa, no Parque Tarobá, nesta cidade. 

  

Nº 1262/2021 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 a limpeza e retirada de entulhos da 

Praça que fica localizada na Rua Cornélio de Geus com a Rua Onze no bairro Vila Nova - Oficinas. 

  

Nº 1263/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção e a colocação da tampa 

na boca de lobo na Rua Germano Justus, 411 - Cara -Cara. 

  

Nº 1264/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a instalação de um semáforo no cruzamento das 

ruas Alcebiades de Miranda esquina com Francisco Ferreira, Bairro Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 1265/2021 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 asfaltamento na Rua Condé de 

Monsavaz, 321, no bairro de  Olarias no município de Ponta Grossa. 

  

Nº 1266/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a troca de lâmpada do poste 

localizado na rua Araci Maciel Hiurki, no número 248, nesta cidade. 

Total de Indicações Aprovadas – 46 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 10 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereador Celso CIeslak (PRTB) - 4 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 5 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 10 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Divo (PSD) - 4 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 
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_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 03 de setembro de 2.021. 
  
  

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

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

SUPRIMIDO. 

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

niao=08/09/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

A DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

         Aos oito 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, 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 o 

Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com a ausência justificada do Vereador 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, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio 

Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora 

regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação a Ata da sessão 

anterior, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida pelo Vereador 

Primeiro Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos 
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Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 

68/21 (Projeto de Lei nº 234/21), autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, por 

doação pura e simples, o imóvel que menciona. Of. nº 1897/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 230/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1915/21-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 272/21, de autoria do Vereador Valdir Antônio 

Pedroso. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 233/21, denomina de SÃO 

PADRE PIO a Travessa nº 03, localizada entre as Ruas Paschoal Carlos Magno e Jacob 

Zardo, Bairro Estrela, nesta cidade. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 294/21, 

solicitando para que seja justificada a sua ausência n apresente sessão (08/09/2021) por 

assuntos particulares. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO 

VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apelo nº 431/21, dirigida a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que urgentemente seja criada uma 

sala de vacinação na UBS Santo Domingo Zampier, Costa Rica. Moção de Apelo nº 

432/21, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que 

urgentemente seja incluído no Termo de Compromisso, durante a análise do Estudo de 

Impacto de Vizinhança, do novo empreendimento atacadista que será instalado no 

Bairro Neves, em frente ao antigo Matadouro Municipal, a construção de nova via de 

acesso ao conjunto dos bairros Londres, Panamá, Lagoa Dourada e Costa Rica, que já 

enfrentam enormes transtornos com o congestionamento da ponte sobre o Rio Verde, 

o que tende a aumentar com a instalação do atacadista e inauguração do condomínio 

Jardim das Flores. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 433/21, dirigida 

aos atletas da Universidade Unicesumar de Ponta Grossa, representantes da natação 

ponta-grossense Ana Carla Carvalho e Yohan Rigoni Moraes que brilharam nos 60º Jogos 

Universitários do Paraná. Moção de Aplauso nº 434/21, dirigida à APANPG e aos atletas 

Allana Lacerda Serragioli, Felipe Chi Kravchychyn, Gabriela Silva Blum, Júlia Carolina 

Babiuki, Melissa Alves Gulmini, Murilo Helmann Acras, Otávio Berger Ribas, Victor 

Carraro Borges, Barbara Malacarne Campagnoli e Caroline Reda pela participação nos 

Jogos Escolares do Paraná. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso 

nº 436/21, dirigida aos Profissionais TÉCNICOS DE RX da UPA SANTA PAULA, que estão 

na Linha de Frente no combate ao COVID-19. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de 

Aplauso nº 437/21, à Dra. EDICLÉIA SANTI DICKEL, uma das maiores juristas em Lei Geral 

de Proteção de Dados do país. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de 

Aplauso nº 438/21, a ser encaminhada a Francielly da Rosa, co-autora do livro Crônicas 
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dos Campos Gerais. Moção de Aplauso nº 439/21, a ser encaminhada à DIONEZINE DE 

FÁTIMA NAVARRO em homenagem ao seu conjunto de obras. Esta que é docente e 

pesquisadora da Universidade Estadual de Ponta Grossa; Presidente da Academia Ponta-

grossense de Letras e Artes (APLA); membro Fundador do Centro Cultural Faris Michaele; 

Acadêmico Imortal da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia - RJ (cadeira 46); entre 

outros. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 440/21, dirigida Cleiton 

Cezário Abrão atleta paralímpico de atletismo, 31 anos, por sua participação nas 

Olimpíadas de Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 441/21, dirigida Eliseu dos Santos 

atleta paralímpico de bocha, 44 anos, por sua participação nas Olimpíadas de Tóquio de 

2020. Moção de Aplauso nº 442/21, dirigida Flávio Reitz atleta paralímpico de atletismo, 

29 anos, por sua participação nas Olimpíadas de Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 

443/21, dirigida Laércio Martins atleta guia de atletismo, anos, por sua participação nas 

Olimpíadas de Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 444/21, dirigida a Lorena 

Sploradore atleta paralímpica de atletismo, 25 anos, por sua participação nas Olimpíadas 

de Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 445/21, dirigida a Giovane Vieira de Paula 

atleta paralímpico de canoagem, 23 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de 

Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 446/21, dirigida a Marli Santilli atleta paralímpica 

de canoagem, 43 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. 

Moção de Aplauso nº 447/21, dirigida a Giovane Vieira de Paula atleta paralímpico de 

canoagem, 23 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. Moção 

de Aplauso nº 448/21, dirigida a Marli Santilli atleta paralímpica de canoagem, 43 anos, 

por sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. DOS VEREADORES CELSO 

CIESLAK, DR. ERICK, EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO, IZAIAS SALUSTIANO, JAIRTON DA 

FARMÁCIA E JOCE CANTO - Moção de Apelo nº 449/21, à Excelentíssima Senhora 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do Município de Ponta Grossa, para que seja 

realizado o pagamento da Insalubridade aos servidores da Saúde que estão na linha de 

frente no enfrentamento da Pandemia do COVID-19. DO VEREADOR FELIPE PASSOS  - 

Moção de Aplauso nº 450/21, dirigida a Bruno Becker atleta paralímpico de natação, 25 

anos, por sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. DA VEREADORA JOCE 

CANTO - Requerimento nº 296/21, solicitando para que seja inserido na Ata da presente 

sessão, NOTA DE PESAR pelo falecimento do Sr. JESUEL VIEIRA SIMÕES. Finda a leitura 

do Expediente, a Vereadora Joce Canto, em Questão de Ordem, solicitou um minuto de 

silêncio em face do falecimento do Senhor Jesuel Simões na última segunda-feira, 
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destacando seu trabalho na área de cultura e setor de eventos na cidade, manifestando 

seu sentimento de pesar à família enlutada, principalmente a seu filho Adilson Simões e 

todos os integrantes da Banda New York. O Senhor Presidente acatou o presente pedido, 

somando as homenagens póstumas em face do falecimento do Senhor Noevi Chaves dos 

Santos que estava internado na UPA aguardando procedimento cirúrgico, não havendo 

tempo suficiente para ser transferido, deixando registrado seus sentimentos aos 

familiares enlutados. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que logo 

após o término da presente sessão, ocorrerá Sessão Especial, em razão da convocação 

do Secretário de Administração Municipal, Ex-Vereador Maurício Silva, solicitando aos 

Senhores Vereadores para que participem na sua totalidade. Anunciada a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADOR GERALDO STOCCO, 

constando suas palavras na íntegra em função de requerimento aprovado, como seguem 

- "Boa tarde Senhor Presidente, Senhores Vereadores, todas as pessoas que nos 

acompanham no dia de hoje, uma boa semana, com cara de segunda-feira, mas uma boa 

quarta-feira, um resto de semana aí para todos nós, também trabalhamos na segunda, 

tivemos uma folga ontem, não fui a nenhum protesto, não perdi meu tempo indo a 

protestos, a protestos que acabaram trazendo discursos autoritários, discursos 

ditatoriais, os quais nós repudiamos e somos totalmente contrários. A história vai marcar 

vocês que acabam ditadura militar, que acabam pedindo fechamento das instituições 

democráticas de direito, seja o fechamento da justiça, seja o fechamento do Congresso, 

do Parlamento, enfim, quaisquer dessas atitudes nós somos totalmente contrários e é 

preciso utilizar essa Tribuna e eu peço já ao presidente, faremos o pedido formal por 

escrito, mas eu peço que esse meu discurso fique registrado em Ata na sessão de hoje, 

Presidente, porque dentro desta Câmara Municipal é onde nós temos voz, é onde as 

pessoas da nossa cidade tem voz, ao menos por enquanto nós temos e elas tem, que a 

partir do momento que um grupo pequeno deturpa a bandeira do Brasil, deturpa a 

camiseta do Brasil, nós precisamos nos posicionar. Totalmente democrático as pessoas 

que infelizmente apóiam o presidente sair nas ruas em apoio a ele mesmo na verdade 

com as atitudes que ele prega, isso faz parte da democracia, porém uma pequena 

minoria pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento da justiça, se você 

fecha o STF, você vai acabar com todas as instâncias da justiça, isso é totalmente 

inconstitucional. O nosso repúdio ao Presidente da República, por proferir esses 

discursos, por incitar a população que muitas vezes não tem o conhecimento de como 
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funciona o mecanismo público, de como funcionam os órgãos públicos, um 

irresponsável, acaba acalorando toda uma massa popular, tudo isso por conta do 

desespero. Desespero de perder uma eleição no ano que vem. O que está em jogo não 

é o ano que vem, o que está em jogo são os próximos anos, quiçá as próximas décadas, 

se um atrocidade dessas acontecer em nosso país, porém acredito que isso não 

acontecerá, nós temos o Presidente da Câmara dos Deputados que deveria analisar o 

impeachment, nós temos o Presidente do Senado que são totalmente contrários a essas 

idéias absurdas, malucas e se por ventura existe um parlamentar aqui dentro desta Casa 

que apóia isso, se manifeste para nós pedirmos a sua cassação ou renuncie, porque a 

partir do momento em que um parlamentar defende um golpe militar, teu lugar não é 

aqui, porque todos nós fomos eleitos democraticamente, temos que representar isso, 

temos que representar as pessoas da nossa cidade e as pessoas da nossa sociedade. 

Então fica aqui registrado o nosso repúdio a todos esses atos anti democráticos e é muito 

triste nós vermos que presidente e seus replicadores tentam colocar a palavra 

democracia num extremismo de esquerda que é uma mentira, mentira. Enfim, 

continuaremos aqui batalhando, mostrando a verdade, custe o que custar. Nós fomos 

eleitos para isso e continuaremos representando as pessoas da nossa cidade com 

verdade, com honestidade. Senhores, outro tema  de suma importância, é o que está 

acontecendo em nossa cidade, nós vemos que a Prefeitura ainda não se posicionou, 

Vereador Jairton, como todos nós pedimos, como a Câmara inteira pediu, quando essa 

galeria estava lotada, quando a galeria estava lotada, todos falaram, todos vieram aqui 

e discursaram. Então, como eu falei para elas aquele dia, com a galeria cheia ou com a 

galeria vazia, nós continuaremos no mesmo discurso, pedindo que a Prefeita pague os 

quarenta por cento para os servidores da saúde. Esses quarenta por cento, Vereador 

Júlio, para muitos representa duzentos reais, trezentos reais que na hora do fechamento 

do mês faz falta, fará falta, então não houve diálogo prévio, hoje infelizmente a prefeita 

quase que tentando colocar a culpa no sindicato, falou que avisou informalmente o 

sindicato, avisar informalmente gente, não cola. Parabenizo aqui mais uma vez todas as 

funcionárias e todos os funcionários da nossa saúde que estão no seu direito de fazer 

greve, não devem ter seus salários cortados abruptamente pela Prefeitura Municipal de 

Ponta Grossa. A prefeitura deve conversar com o Sindicato, deve conversar com os 

servidores, ouvir a demanda deles, fazer um plano de carreira que há tanto se promete, 

mas como elas falaram, na hora da eleição, as Agentes Comunitárias são as mais 
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requisitadas e aí um mês depois, dois meses depois são esquecidas, não existe plano de 

carreira, não existe valorização, uma situação triste para essas profissionais que estão 

defendendo as nossas vidas, cuidando das nossas famílias e estão sendo esquecidas, 

estão sendo largadas pela Prefeitura, lamentamos esse fato. Aparte cedido ao Vereador 

Ede Pimentel: 'Obrigado, Geraldo. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, gostaria 

apenas de fazer uma defesa ao setor de eventos nesse momento e após vermos as 

manifestações do final de semana, independente de partido, independente de tudo, nós 

vemos o que que é os eventos parados, não podem funcionar, mas as manifestações 

podem acontecer. A culpa é dos eventos? Então eu gostaria de falar nesta Casa de Leis 

que estou preparando uma Moção de Apelo para mandar ao Executivo, para nossa 

Prefeita, pedindo sim o fim do toque de recolher aqui em Ponta Grossa, para que o setor 

de eventos comece a caminhar novamente da maneira que tem que caminhar e a 

flexibilização dos eventos em Ponta Grossa, porque se manifestação pode, mas o cara 

casar e fazer uma festinha, não pode, o cara ter o aniversário da filha não pode, 

independente de partido, independente de tudo, pela classe dos eventos. Vocês viram o 

que aconteceu no final de semana, desculpem, ontem, no feriado? Quantas pessoas 

estavam reunidas? Mas não, a culpa é dos eventos, Vereadora, a culpa é dos eventos. 

Então nós gostaríamos de ver, que a pandemia está acabando, que as coisas estão 

voltando ao normal, a própria prefeita quando corta os quarenta por cento da saúde, já 

fala que está melhorando a saúde. Então nós gostaríamos de começar novamente a ter 

dignidade, donos de bar trabalhando como bandido, com medo que a polícia pare na 

frente da sua casa e multe com dez mil reais. A gente está trabalhando para sobreviver, 

eu não estou trabalhando, estou a um ano e meio fechado com meu estabelecimento, 

mas tenho muitas reclamações, muitas pessoas nos pedindo ajuda, certo? Então farei 

uma moção pedindo sim o toque de recolher e a flexibilização dos eventos, conto com o 

apoio dos senhores, muito obrigado, Vereador Geraldo Stocco'. Obrigado Vereador, é 

uma situação triste nós vermos que a Prefeita até acabou se posicionando, comentando 

que os servidores já não passam mais perigo na linha de frente, então é algo 

inconcebível. Já que elas não passam mais perigo a gente pode cortar insalubridade, 

segundo infelizmente a prefeita. Somos totalmente contrários a isso e reforçamos mais 

uma vez totalmente contrários atos ditatoriais e atos autoritários. O caminho até aqui 

foi muito difícil, foi muito árduo para que todos nós pudéssemos ter o direito que nós 

temos hoje, nós não podemos retroceder, obrigado Presidente". VEREADOR IZAIAS 
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SALUSTIANO: Para comentar a respeito da passagem do Dia Sete de Setembro, onde 

esperava o tradicional desfile cívico, valorização da pátria e os festejos, porém 

infelizmente nada ocorreu para comemorar, ao contrário, existiu um feriado marcado 

por manifestações pró e contra o Presidente da República Jair Bolsonaro, lamentando 

nesse aspecto, dizendo parecer que não se vive mais nenhum tipo de crise e que a 

população não está em momento pandêmico, a partir do momento em que se fomenta 

toda a nação a saír às ruas de forma totalmente despropositada, se levar em conta a 

situação crítica que a população vive. Esperava que o discurso do Presidente e toda 

mobilização que houve, fosse no sentido de verificar a situação que o país vive, com o 

índice de desemprego alarmante, com inflação desenfreada, crescendo, com preços dos 

combustíveis nas alturas, assim como o gás de cozinha e com a questão da crise hídrica 

que vem assolando o país, sem falar no aumento da pobreza causada pela falta de 

desenvolvimento da economia. Lamenta, expondo que ao contrário de tudo isso, o que 

se viu foi discurso de ódio, que não é compatível com a função que ocupa de Presidente 

da República, o qual ataca poderes constituídos, quando ao contrário, deveria respeitar 

o Poder Judiciário e também o Poder Legislativo e acima de tudo a população do país, 

sendo bem verdade que tem muita gente ao seu lado, fazendo protesto, achando que é 

viável que isso pode ser um caminho, sendo fato que não tinha mais que dez por cento 

da população mobilizada nessa situação. Só tem a lamentar enquanto parlamentar desta 

cidade. Outro assunto, para comentar, onde tem percebido que as pessoas que estão 

devendo seus impostos, IPTU, Taxas de Alvarás para o Município e até mesmo ISS que 

fizeram parcelamento nos anos anteriores, estão hoje tendo seus nomes incluídos no 

SERASA pelo Poder Executivo, em razão da inscrição em dívida ativa, sofrendo execução 

fiscal e por outro lado não está arrecadando como deveria, de modo que reiteradas vezes 

apelou ao Executivo, na pessoa do Secretário de Finanças, Cláudio Grochoski para que 

verifique a situação de ter que fazer um REFIS, a fim de  possibilidade às pessoas 

parcelarem seus tributos, impostos e taxas de maneira que possam cumprir com o 

pagamento, ressaltando que hoje um re-parcelamento exige trinta por cento de entrada, 

considerando totalmente desproporcional. Entende que seria de bom grado nesse 

momento, que o Poder Executivo pudesse trazer uma política pública que viesse de 

encontro com a realidade que a população vive. Também falou a respeito da questão da 

redução do adicional de insalubridade dos servidores da saúde, onde se mobilizou e 

manifestou seu total apoio. Soube que houve atenção da Prefeita no sentido de voltar 
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atrás em folha suplementar, pagando o mês de agosto, mas entende que ainda não é 

suficiente, onde em função do movimento de greve, paredista, o povo não pode pagar 

esse preço. Salientou que a pandemia não acabou, a crise continua e é importante e 

fundamental que os profissionais da saúde sejam valorizados. Destacou que irão ter no 

pós pandemia muitas pessoas que ficarão com seqüelas e terão dificuldades em se 

manter no mercado de trabalho, cada vez mais precisando dos profissionais da saúde, 

sendo preciso que essa demanda seja atendida por parte do Executivo. VEREADORA JOCE 

CANTO: Para manifestar sua felicidade com seu retorno à Casa, onde volta falando de 

assunto importante, quando no último sábado esteve andando em alguns bairros, 

verificando problema recorrente quanto à questão de asfaltamento de vias e hoje está 

lançando contagem regressiva, de quantos dias faltam para Ponta Grossa ter cem por 

cento de asfalto. Lembrou de requerimento elaborado no início de seu mandato ao 

Poder Executivo, perguntando quantas quadras faltavam para serem asfaltadas na 

cidade, onde a resposta não foi conclusiva, segundo a prefeitura faltavam alguns estudos 

e até hoje não se sabe quantas ainda faltam receber o benefício, concluindo que não 

pode então fazer seu "asfaltômetro" mas pode fazer contagem regressiva. Por isso quer 

falar aos colegas, para o Governador Ratinho Júnior e Prefeita Elizabeth Schmidt 

cumprirem com a promessa de Ponta Grossa ter os cem por cento das ruas asfaltadas, 

enquanto faltam quatrocentos e setenta e nove dias para findar o prazo então 

estabelecido para tal. Destacou o Jardim Atlanta na ligação com o Parque Nossa Senhora 

das Graças, onde os moradores não quiseram esperar e concretaram a rua. Todos os dias 

a partir de hoje estará cobrando essa promessa. Outro assunto, para dizer que vem 

acompanhando sobre a questão do corte do pagamento de adicional de insalubridade 

aos profissionais da saúde - a prefeita divulgou vídeo nas redes sociais, solicitando bom 

senso para os servidores que desde o começo da pandemia trabalharam sem 

equipamentos devidos, inclusive teve verificação do Ministério do Trabalho, que falou 

que faltavam equipamentos e esses servidores se submeteram a todas essas questões, 

se expuseram a risco de contaminação e sequer reclamaram, cumprindo seu dever de 

forma a merecer agradecimentos. Citou, segundo o último boletim da cidade, dando 

conta que quase quarenta pessoas estão internadas, querendo dizer que a pandemia não 

acabou, lembrando ainda da variante delta, muito mais contaminante. Em aparte, Dr. 

Erick lembrou haver diagnosticado e está tratando um enfermeiro que presta 

atendimento na cidade contaminado com COVID, em contraste com esse pedido de 
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paciência dos trabalhadores, apresentou essa realidade dura dos servidores da saúde, 

considerando inaceitável o corte de quarenta por cento. Como sugestão à prefeita, Joce 

Canto lembrou que no começo do ano foi aprovada na Casa, Lei das Vacinas, no valor de 

seis milhões de reais para sua aquisição, que está reservado, sugerindo que se utilize 

desse recurso para pagamento dos profissionais da saúde. Apresentou ainda outro 

compromisso de campanha da Prefeita, com os profissionais da saúde, o 

estabelecimento do plano de cargos e salários com os servidores, começando pelos 

profissionais que estão na linha de frente da pandemia. "Prometeu, cumpra". Celso 

Cieslak em aparte consultou ao Presidente do SINDISERV, onde viu a Prefeita afirmando 

não ser quarenta por cento de insalubridade, mas vinte, enquanto os outros vinte já paga 

normalmente. O Senhor Presidente respondeu em nome do Presidente do SINDISERV, 

pelo conhecimento que tem, na época foi dado vinte por cento a mais, totalizando 

quarenta por cento de insalubridade, o que está sendo retirado são vinte por cento e o 

sindicato pede a manutenção dos quarenta por cento. Foi colocado em discussão e 

votação, tendo sido aprovado requerimento de lavra do Vereador Geraldo Stocco, 

solicitando a inserção de seu pronunciamento na íntegra na Ata dos Trabalhos da 

presente sessão. Em questão de ordem, a Vereadora Joce Canto solicitou para ser 

colocado na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 171/21, por haver extrapolado o prazo 

para que a CLJR pudesse exarar parecer. Não havendo mais vereadores interessados em 

se manifestar, deu-se início à apreciação da ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

- PROJETO DE LEI Nº 99/21 (Vereador Julio Küller), assegura às pessoas com deficiência, 

o direito à reconsulta e/ou atendimento de forma remota nas unidades de saúde da Rede 

Pública Municipal, exclusivamente para a emissão de receita para o fornecimento de 

medicamentos de uso contínuo, conforme especifica: APROVADO, com Emenda 

Modificativa, de autoria do Vereador Felipe Passos, nos termos da Subemenda de 

Redação, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada 

a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 173/21 

(Vereador Ede Pimentel), concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao 

Senhor PLAUTO JACIR COELHO: 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 
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Vereador Dr. Zeca. 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 

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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 182/20 (Poder 

Executivo), dispõe sobre a logística reversa de embalagens recicláveis, poliestireno e 

resíduos volumosos comercializados no Município de Ponta Grossa: RETIRADO PARA 

VISTAS, por um dia, a pedido do Vereador Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI Nº 137/21 

(Vereadores Daniel Milla Fraccaro e Felipe Passos), promove alteração na Lei nº 8.782, 

de 28/12/2006, conforme especifica: APROVADO, ficando registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 149/21 (Vereador Dr. 

Erick), denomina de João Fernandes de Lima a via pública localizada no Loteamento 

Cidalta: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 180/21 (Poder Executivo), declara a Utilidade 

Pública da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil 

Professora Itamara Aparecida Alves de Almeida: APROVADO, ficando registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 423, 424/21, do Vereador Felipe Passos; 425, 426, 427, 429, 

430/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 428/21, do Vereador Geraldo Stocco e Indicações 

nºs 1221/21, da Vereadora Missionária Adriana; 1222, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 

1233, 1234, 1235, 1237/21, do Vereador Dr. Erick; 1223, 1258/21, do Vereador Léo 

Farmacêutico; 1224, 1226, 1260, 1262/21, do Vereador Celso Cieslak; 1225, 1227, 1238, 

1245, 1263/21, do Vereador Paulo Balansin; 1236/21, do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno; 1239, 1240/21, do Vereador Julio Küller; 1241, 1242, 1244, 1247, 1249, 1250, 

1252, 1253, 1254, 1255/21, da Vereadora Joce Canto; 1243/21, do Vereador Leandro 

Bianco; 1246, 1248, 1251, 1259/21, do Vereador Divo; 1256, 1266/21, do Vereador 



 

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

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

 

Geraldo Stocco; 1257/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 1261/21, da Vereadora Josi 

do Coletivo; 1264/21, do Vereador Izaias Salustiano; 1265/21, do Vereador Dr. Zeca. Foi 

colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada a solicitação de ausência do 

Vereador Paulo Balansin, em razão de compromissos pré-agendados, ficando justificada 

sua ausência nas votações das Moções nºs 429, 430/21, assim também nas indicações. 

Fica ainda registrada a ausência justificada da votação nas matérias em discussão única 

do Vereador Dr. Zeca. O Vereador Izaias Salustiano requereu e foi aprovado nesta 

oportunidade a supressão do uso da palavra no Pequeno Expediente da presente sessão. 

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

convocando os Senhores Vereadores para dentro de cinco minutos participarem de 

Sessão Especial, em face da aprovação do Requerimento nº 274/21, de lavra da 

Vereadora Josi do Coletivo, no qual requer a convocação do Sr. Maurício Silva, Secretário 

Municipal de Administração e Recursos Humanos, a fim de prestar esclarecimentos 

sobre os Projetos de Lei nºs 191 a 196/21 que integram a Reforma Administrativa 

proposta pelo Poder Executivo. 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 oito de setembro de dois mil e vinte 

e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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