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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 13/09/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

VALDIR PEDROSO (PSC) 
  

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

Municipal de Ponta Grossa. 
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADOR PASTOR EZEQUIELBUENO (AVANTE): Comenta que a cidade deve ser respeitada, que é 

abençoada e bela com vários pontos turísticos, comenta  alguns, comenta sobre o solo e a agua que favorecem 

a agricultura, e que a cidade é prospera, parabeniza a cidade e seus habitantes, comenta ser natural da  cidade 

que fara 45 anos e todos eles morando em Ponta Grossa, que ama morar na cidade e que povo é abençoado, 

agradece a prefeita por sancionar a lei 14.036 de 2021, l3i que proíbe o uso da linguagem neutra na grade 

curricular, comenta  que vê como um avanço para a cidade que vai a favor das famílias, que vai proteger as 

crianças, que conversou com gestores e professores, e foi parabenizado por ser guardião da língua portuguesa, 

e reforça que não mecham com as crianças, quem são o maior patrimônio, reforça agradecimento a prefeita por 

sancionar o projeto, comenta que no início esteve com componentes da guarda municipal, que a guarda  

municipal de Ponta Grossa completa 18 anos desde sua fundação ao qual parabeniza, e comenta que a cor da 

farda não interessa, que se vestem farda e defendem a sociedade, estão de maneira igualitária, comenta que só 

este ano já apreenderam 160 quilos de drogas, reforça a parabenização a instituição e seus agentes, por cuidar 

da população de Ponta Gross e que merecem o reconhecimento,, comenta que fez uma entrega a companheiro 

de farda que foi promovido a subtenente, que a polícia militar tambem fez aniversario recentemente. Convida 

a todos os vereadores em nome dos pastores Nelson Braido, Rodrigo e Mario Sergio, esses que estão orando 
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pela cidade, parabeniza a toda a equipe e que estão convidando para o culto cívico em comemoração aos 190 

anos da cidade de Ponta Grossa, que honra as autoridades civis e militares de Ponta Grossa, parabeniza o 

trabalho de oração e intercessão e convida a todos para estarem juntos e orando pela cidade e pelo povo, 

comenta ser um povo que sempre trabalha. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Inicia citando Salmo 90:12, comenta 

que se sesta no setembro amarelo aonde se busca alertar as pessoas sobre o suicídio, que 71% das  pessoa que 

sofrem da depressão buscam ocultar isso, faz apelo para que se preste mais atenção nos outros, que as pessoas 

precisam ser ouvidas e precisam de atenção, e quando aqueles que pensam em desistir pede para que se 

converse com alguém, comenta que houve o pedal solidário e que caminhou pela cidade alertando sobre esse 

mal secreto e nocivo que é o pensamento suicida, que fez levantamento e o número de tentativas tem um 

aumento de 120% no comparativo com 2019 que deve-se olhar uns para os outros, pede que as pessoas 

conversem e abram seu coração sem julgamentos e que deseja agradecer por todos os movimentos de pessoas 

que falam sobre assunto tão importante, comenta que esse final de semana conversou com pessoas da área da 

saúde e que recebeu um pessoal do SAMU, que chamou a atenção pois trouxeram todas as vestimentas que 

utilizam pois ainda estão em risco e em pandemia e esse que era motorista disse que não é apenas um condutor 

mas tem cursos e preparos e está auxiliando em todas as ocorrências, comenta que leva tempo para se utilizar 

toda a roupa que é um trabalho árduo e os trabalhadores ainda estão na linha de frente, que enquanto todos tem 

a sensação que está tudo melhorando eles ainda sentem na pele a pandemia, comenta que deseja velos 

valorizados e cuidados, parabeniza os 190 anos da cidade de Ponta Grossa aonde viveu, que é uma terra 

abençoada e que deseja ver a cidade crescendo e indo em frente. Parabeniza tambem os 18 anos de trabalho da 

guarda municipal, concede a palavra ao vereador Felipe Passos (PSDB) o qual parabeniza a vereadora 

Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) por participar do pedal solidário e que acredita que havia mais de 

100 pessoas, parabeniza a todos que participaram. Com a palavra novamente a vereadora Missionaria Adriana 

(SOLIDARIEDADE), comenta que tentaram juntar o útil ao agradável, que falaram sobre esportes e 

solidariedade, que arrecadaram quites de alimentos para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade, que 

falaram tambem sobre viver e prevenção ao suicídio que tudo foi muito bonito. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta a importância da participação popular e da sociedade 

nas sessões para se saber o que acontece e que as informações sejam divulgadas evitando atrocidades na 

política, comenta que o tema é a ciclo mobilidade, parabeniza a vereadora Missionaria Adriana 

(SOLIDARIEDADE), pelo pedal solidário ao qual não pode participar, mas que tentara ajudar nas próximas, 

que todas as pessoas que falam sobre esse tema são mais uma peça do enorme quebra cabeça que é a ciclo 

mobilidade que fica feliz de ver isso na cidade, que vê várias lojas com artigos para bicicleta, pessoas fazendo 

pedal toda a semana, não só para mais pessoas utilizarem a bicicleta  mas tambem para s pessoas que não 

conhecem e  não respeitam, que os pedestres e os ciclistas são os menores no transito, que mais uma vez tiveram 

de pedir um minuto de silencio por um ciclista que acabou falecendo essa madrugada lá na Souza Naves aonde 

fizeram uma obra gigantesca e gastaram milhões, que nem foi como as pessoas queriam, que foi feito audiência 

pública e não foi respeitado o desejo dos comerciantes daquela região mas essa é uma conversa para outro 

momento, o fato é que gastaram milhões naquela área da cidade e que não possui nenhuma ciclofaixa ou 

ciclovia para fornecer segurança a quem utiliza bicicleta, que o código de transito não proíbe o uso da via pelo 

ciclista mas que deve haver respeito mutuo, reforça clamo para a prefeitura de Ponta Grossa para que haja de 

maneira urgente uma área mais segura para quem utiliza a bicicleta na região do Nova Rússia e do Souza 

Naves, comenta que o ônibus e o aplicativo está caro, que a cesta básica subiu absurdamente, que as pessoas 

recorrem a bicicleta não apenas por amor mas tambem por falta de condição que essas pessoas devem ser 

respeitadas e merecem atenção e que pede mais uma vez, mais um oficio que desde 2017 pedem áreas seguras 

para as pessoas que utilizam bicicleta, e outro pedido que fizeram que necessita de alguns olhos de gato na 

extensão da ciclofaixa, e pede para que seja colocado esses itens de segurança na ciclofaixa do Passo do Puppo, 

que é um pedido de todos que utilizam a bicicleta, reforça o convite ao culto cívico,  e que a cidade está 

convidada para que se possa abençoar e conversar sobre a cidade. Comenta possuir alegria de fazer parte do 

poder público de Ponta Grossa, que tem a oportunidade de fazer comidas boas que ficarão na história, 
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parabeniza a cidade e as pessoas da cidade, cidade universitária e de mão de obra qualificada, que deseja sempre 

se orgulhar de forma positiva e se lembrar da cidade em todas as votações e pedidos. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Comenta estar feliz por falar da cidade de Ponta Grossa, ao 

qual foi bem recebido e observa o grande progresso da cidade, comenta que quando chegou seu bairro tinha 

poucas residências, e hoje muitas coisas ainda precisam ser melhorados, mas está bem melhor, parabeniza a 

cidade e diz que todo o cidadão do município deve se orgulhar de morar nessa cidade, comenta que deseja falar 

sobre projeto que tramita na casa de número 182, aonde se vê a grande dificuldade das crianças com problema 

de engasgamento, à dificuldade da mãe e do pai para fazer a manobra de Heimlich que com um pequeno esforço 

médicos e enfermeiros poderiam orientar o pai e a mãe de evitar a morte de seu filho, que esses dias passados 

chamaram um bombeiro em uma moção de aplauso por ter salvo uma criança e que demonstrou que um gesto 

e 5 minutos de orientação do pai  e da mãe podem salvar uma criança, que é importante quando os pais estão 

no hospital que é de extrema importância quando ele recebe essa orientação, que hoje será lido o projeto e 

conta com todos, concede a palavra a vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE), que parabeniza o 

projeto e a sensibilidade para a área da saúde que sua vinda a Ponta Grossa foi muito bom para a cidade, reforça 

que uma ação de 5 minutos pode salvar uma criança, que já viu vídeo e reportagens sobre esse salvamento, que 

não é uma manobra difícil mas deve ser ensinada, que acha de grande valia o projeto, para que as pessoas 

tenham a possibilidade de aprender e os pais saberem o que fazer quando uma criança engasgar. Com a palavra 

novamente o vereador Léo Farmacêutico (PV), o qual comenta que 700 crianças morrem por ano por 

engasgamento e 600 delas são menos de 1 ano, comenta que sábado à noite foi ao UPA Santana levar um 

amigo, e que pode ver o grande sofrimento dos agentes, enfermeiros, recepcionistas que estão se desdobrando 

para atender a cidade de Ponta Grossa, que se deve olhar muito para esses 40% que se deve apoiar essa honrosa 

profissão, que a pandemia não acabou e que a refeita olhara com carinho os trabalhadores da área da saúde. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Não se encontra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Não se encontra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Diz ser triste entrar no plenário e ver os cartazes que 

demonstram não ter sido resolvido a triste situação que é o corte dos 40% de insalubridade para os trabalhadores 

que ainda estão na linha de frente do combate do covid-19, que a pandemia ainda não acabou, que é uma estrada 

longa para que ela acabe, que as vacinas amenizam mas não resolvem o problema, que ainda estão carregando 

o peso das vestimentas, angustias e desvalorização, que espera de coração que a moção seja lida e ouvida pela 

prefeita, que na semana que vem quando passar pelo aniversário da cidade possa haver notícias melhores para 

os trabalhadores da saúde, parabeniza a cidade e reforça que ainda há muito a se fazer para chamar a cidade de 

cidade dos sonhos, que só quem caminha pela periferia onde tudo é longe, que conversa com os trabalhadores 

da periferia para entender as dificuldades dos trabalhadores que  mais lutam para sobreviver, que a cidade tem 

muito para melhorar, quem dera fosse a cidade dos sonhos, com ruas intransitáveis e cultura decentralizada, 

com mais trabalho e menos periferia, que a periferia fica a cada dia mais longe que gosta  muito de viver na 

cidade mas  não está feliz pois pouco está sendo feito para a população mais carente, que a partir do momento 

que se faz corte de gasto de profissionais de saúde não se está pensando na população vulnerável, que tem 

muito o que comemora, pois, a cidade existe cheia de planos e sonhos mas tambem há muito para lamentar e 

lutar, que a cada dia que passa a cultura, esporte e a própria cidade  está mais longe do povo, concede parte ao 

vereador Dr. Erick (PSDB), falando a respeito da periferia comenta que a cidade vem crescendo muito de forma 

horizontal e esse crescimento vem de contraponto com questões ambientais que nesse fim de semana 

identificou três pontos de crime ambiental severo que amanhã estará protocolando oficialmente aos órgãos 

competentes, que entende que a cidade precisa crescer, mas é importante e necessário o crescimento 

sustentável, que precisam de tecnologia  mas são seres biológicos, faz apelo para que os órgãos fiscalizadores 

prestem mais atenção, que sobre a agricultura grandes latifundiários tem utilizado de mecanismos no mínimo 

imoral com as reservas nativas, quando tem pequenas reservas da mata nativa alguns agricultores realizam uma 

limpeza em volta buscando diminuir a mata nativa que possui documentação e fotografia e estão levando aos 
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órgãos ambientais que isso vai de encontro com a periferização da cidade, que vai crescendo e invadindo a 

parte verde e de encontro com a agricultura. Com a palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), 

comenta que quando a prefeitura atende primeiramente os anseios do mercado imobiliário em detrimento dos 

anseios do meio ambiente é isso que se vê, arroios com cheiro insuportável, que encontrou arroio próximo ao 

centro da cidade contaminado que isso é pensar no lucro acima de tudo e de todos. 
VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 13/09/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

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. 

Votação Nominal – Aprovado - 18 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 que menciona. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 180/2021: 
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Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil 

Professora Itamara Aparecida Alves de Almeida. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DA VERADORA JOCE CANTO 

Projeto de Lei Ordinária nº 142/2021: 

Denomina de Professora LUCIANE APARECIDA a Rua nº 03, do Loteamento Residencial Cidalta, situado 

nesta cidade. 

  

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 - 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 181/2021: 

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

2022. 

  

PARECER:  CFOF    - Pela aprovação 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO 
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Projeto de Lei Ordinária nº 182/2021: 

Promove alterações na Lei nº 12.854, de 04/08/2017, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 199/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 28.643,48, e dá outras 

providências. 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

Nº 431/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  



 

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

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

Nº 432/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 433/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

  

Nº 434/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

  

Nº 436/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos Profissionais TÉCNICOS DE RX da UPA SANTA PAULA, que estão na Linha de Frente no 

combate ao COVID-19. 

  

Nº 437/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

À Dra. EDICLÉIA SANTI DICKEL, uma das maiores juristas em Lei Geral de Proteção de Dados do país. 

  

Nº 438/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
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MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Francielly da Rosa, coautora do livro Crônicas dos Campos Gerais. 

  

Nº 439/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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 

  

Nº 440/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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

de Tóquio de 2020. 

  

Nº 441/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida Eliseu dos Santos atleta paralímpico de bocha, 44 anos, por sua participação nas Olimpíadas de Tóquio 

de 2020. 

  

Nº 442/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida Flávio Reitz atleta paralímpico de atletismo, 29 anos, por sua participação nas Olimpíadas de Tóquio 

de 2020. 

  

Nº 443/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida Laércio Martins atleta guia de atletismo, anos, por sua participação nas Olimpíadas de Tóquio de 

2020. 
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Nº 444/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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

Tóquio de 2020. 

  

Nº 445/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Giovane Vieira de Paula atleta paralímpico de canoagem, 23 anos, por sua participação nas 

Paralimpíadas de Tóquio de 2020. 

  

Nº 446/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Marli Santilli atleta paralímpica de canoagem, 43 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de 

Tóquio de 2020. 

  

Nº 447/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Giovane Vieira de Paula atleta paralímpico de canoagem, 23 anos, por sua participação nas 

Paralimpíadas de Tóquio de 2020. 

  

Nº 448/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Marli Santilli atleta paralímpica de canoagem, 43 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de 

Tóquio de 2020. 

  

Nº 449/2021 dos Vereadores CELSO CIESLAK, DR. ERICK, EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO, 

IZAIAS SALUSTIANO, JAIRTON DA FARMACIA e JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APELO 
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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. 

  

Nº 450/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Bruno Becker atleta paralímpico de natação, 25 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de 

Tóquio de 2020. 

 Total de Moções Aprovadas – 19 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 2 

Vereador Jairtom da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 10 

Vereadores Celso Cieslak (PRTB), Dr. Erick (PSDB), Ede Pimentel (PSB), Geraldo Stocco (PSB), Izaias 

Salustiano (PSB), Jairton da Farmácia (DEM) e Joce Canto (PSC) - 1 

INDICAÇÕES 

Nº 1267/2021 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 recuperação da Rua Marcílio Dias, 

entre as ruas Sabáudia e Jaguapitã, na Vila Palmeirinha. 

  

Nº 1268/2021 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 a reforma de duas  pontes 

localizadas nas proximidades da comunidade do Carazinho, Distrito de Itaiacoca, neste município.  
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Nº 1269/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Ponta Grossa 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, que tome providências objetivando a troca de 

lâmpada do poste localizado na Rua Palmas em frente ao número 215, na Vila Santana. 

  

Nº 1270/2021 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 inclusão 

da Rua Ayrton Berger, situada no Bairro Contorno,  no Plano de Pavimentação do Município Ponta Grossa. 

Enquanto as obras não iniciem, seja realizada manutenção com patrolamento, cascalhamento, manilhamento e 

limpeza dos bueiros. 

  

Nº 1271/2021 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 cascalhamento e patrolamento na 

Rua Paulo Shafranski na Vila Sabará.. 

  

Nº 1272/2021 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 retirada de lixo acumulado, e instalação 

de placa proibindo jogar lixo, próximo ao Rancho Dallas, Santa Mônica. 

  

Nº 1273/2021 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 regularização de endereçamento das ruas Julia 

Caillot, Nicolau Borochok Massalak e Amalio Tozzeto, Contorno. 

  

Nº 1274/2021 da Vereadora JOCE CANTO 
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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 

realização da Coleta de Lixo na Vila Francelina, localizada no Bairro de Uvaranas. 

  

Nº 1275/2021 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 melhorias e reparo no asfalto na Rua 

Alvorada do Sul no bairro Bonsucesso. 

  

Nº 1276/2021 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 o cascalhamento na 

Rua Alceu Dejair Marques no Bairro Ronda. 

  

  

Nº 1277/2021 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 a manutenção e tapa buracos da 

Rua Biguá - Bairro Colonia Dona Luiza 

  

Nº 1278/2021 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 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 XV de Setembro, Neves. 

  

Nº 1279/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 
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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 substituição de lâmpadas na Praça 

Alfreda Urba, Bairro São José, nesta cidade. 

  

Nº 1280/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

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 quanto asfaltamento na Rua Luis de Paula, Vila 

Odete. 

  

Nº 1281/2021 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 o asfaltamento na Rua Aurora Ribas 

Dropa n° 130, no bairro Boa Vista, no município de Ponta Grossa. 

  

Nº 1282/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

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 na manutenção da rede pluvial na Rua Elias 

Wakim Bittar n°284, bairro Contorno. 

  

Nº 1283/2021 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da boca de lobo 

(sumidouro), na Rua Alberto de Campos, n° 2005, no bairro Cará-cará, no município de Ponta Grossa 

  

Nº 1284/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Desentupimento de 
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Bueiro e Colocação de Tampa na Rua Cinamomo, frente ao nº642, esquina com Rua Nogueira, Bairro 

Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1285/2021 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 

ampliação da linha do transporte coletivo para a região do Distrito de Uvaia, mais precisamente na localidade 

da Trindade. 

  

Nº 1286/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente limpeza e instalação de grelha e tampa do 

bueiro da Rua Dimas Rudek Potoski, esquina com a Rua Rio Negro, Neves. 

  

Nº 1287/2021 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 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 Avenida Ana Rita, Coronel Claudio, Uvaranas. 

  

Nº 1288/2021 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 

ampliação dos dias de atendimento médico na Unidade de Saúde Jean Maurice Faivre, situada no Distrito de 

Uvaia. 

  

Nº 1289/2021 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 
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da Rua Dovanil Vitórino de Mattos,  Jardim Residencial Lagoa Dourada, Bairro Neves, no plano de 

pavimentação de Ponta Grossa. Enquanto as obras não iniciem, seja realizada manutenção da via com 

Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento. 

  

Nº 1290/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos e aplicação para sinalização 

vertical e horizontal de advertência e de regulamentação para todas as ruas do bairro Jardim Nova Ponta Grossa, 

situado na região de Uvaranas. 

  

Nº 1291/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando limpeza/poda de terreno/imóvel e 

corte especializado de árvores em imóvel localizado á Rua Fagundes Varela, nº 242, esquina com a Rua 

Campos Sales, localizado no Bairro da Ana Rita em Uvaranas. 

  

Nº 1292/2021 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 

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

construção de uma entrada alternativa ou ampliação da via para os bairros LAGOA DOURADA, COSTA 

RICA, LONDRES, PANAMÁ, BAIRRO FLORESTA, na região do NEVES    

  

Nº 1293/2021 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 a colocação de lombada ou redutor 

de velocidade na Rua Caramuru no Jardim Maracanã em frente ao número 319. 

  

Nº 1294/2021 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 manutenção e aplicação 

de fresado na Rua Padre João Pedro Medaile. 

  

Nº 1295/2021 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 averiguação e aplicação de sanção a um 

crime ambiental ocorrido na Rua Henrique Gromanovski Grissai, 64. 

  

Nº 1296/2021 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 averiguação e aplicação de sanção a um 

crime ambiental ocorrido na Rua Henrique Romanovski Grissai, 64, Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1297/2021 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 averiguação e aplicação de sanção a um 

crime ambiental ocorrido na Travessa Domingos Ferreira Maciel, esquina com a Rua Padre Anchieta, Colônia 

Dona Luíza. 

  

Nº 1298/2021 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 averiguação e aplicação de sanção a um 

crime ambiental ocorrido ao final da Avenida Jardim, no núcleo Santa Terezinha, divisa com Jardim Canaã, 

coordenada geográfica 25°06'58.4”S 50°12'39.5”W. 

Total de Indicações Aprovadas – 32 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 
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Vereadora Joce Canto (PSC) - 5 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 4 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 9 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

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

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

SUPRIMIDO.  

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

niao=13/09/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

(XVIII LEGISLATURA) 

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

Municipal de Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do 

Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado pelos Vereadores Dr. Erick - Primeiro 

Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo ainda parte da Mesa 

os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro 

Secretário, presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira 

Antunes - Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, 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. 

Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador Ede Pimentel propôs um minuto de 

silêncio em memória ao ex-servidor desta Casa, Welington Fagundes que perdeu sua vida 

no final de semana, somada  à solicitação do Vereador Geraldo Stocco, estendendo a 

homenagem a Welington Soares dos Santos, que era ciclista e perdeu sua vida em 

acidente de trânsito, quando pedalava na Avenida Souza Naves. O Senhor Presidente 

acatou os pedidos, concedendo um minuto em nome das pessoas que perderam suas 

vidas e a seus familiares enlutados. Agradeceu a presença do Ex-Presidente desta Casa e 

atual Secretário de Governo Sebastião Mainardes Júnior, desejando-lhe boas vindas. 

Informou haver inscrito para utilização da palavra, representando o CMDMPG - Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher de Ponta Grossa,  Maria Cristina Rauch Batanoski, e em 

razão da mesma não estar presente, autorizou ao Vereador Primeiro Secretário a efetuar 

a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do 
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seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 63/21 (Projeto de Lei nº 

237/21), altera a Lei nº 13.345, de 03/12/2018, conforme especifica. Emenda 

Modificativa ao Projeto de Lei nº 191/21, alterando o ARt. 18 do Projeto de lei supra 

epigrafado, com a redação que especifica. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 

194/21, dando nova redação ao Inciso IV do ARt. 2º, conforme especifica. Of. nº 1898/21-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 260/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. 

Of. nº 1899/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 262/21, de autoria do Vereador 

Valdir Antônio Pedroso. Of. nº 1900/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

266/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1907/21-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.036. Of. nº 1908/21-GP, comunicando haver sancionado a 

Lei nº 14.037. Of. nº 1909/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.038. Of. nº 

1910/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.040. Of. nº 1911/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.046. Of. nº 1912/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.049. Of. nº 1916/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

259/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1917/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 261/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1918/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 265/21, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 

1933/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 263/21, de autoria do Vereador 

Felipe Passos. Of. nº 1950/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.052. Of. nº 

1967/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 269/21, de autoria do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1838/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1051/21, de 

autoria do Vereador Divo. Of. nº 1866/21-GP, em atendimento a Indicação nº 998/21, 

de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1906/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1063/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1913/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1119/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 

1914/21-GP, em atendimento a Indicação nº 804/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 1919/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1033/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 1920/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1097/21, de 

autoria do Vereador Dr. Zeca. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Projeto de Lei nº 

235/21, institui no Plano Municipal Programa de Combate à Pedofilia e dá outras 

providências. Projeto de Lei nº 236/21, dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em 

concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores 

de Medula Óssea (REDOME). DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 238/21, promove 
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alteração na Lei nº 7.570, de 11/05/2004, conforme menciona. DO VEREADOR DR. ZECA 

- Projeto de Lei nº 239/21, denomina de CLEVERSON LUIS DE SOUZA a Rua nº 14 do 

Loteamento GSP Life Ponta Grossa, no Bairro Cará-CArá, nesta cidade. DA VEREADORA 

JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 240/21, dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação 

de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar pelas empresas prestadoras de 

serviços contratadas pela Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do 

Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 241/21, 

denomina de LUIZ GRESKIV a Rua K, que abrange o trecho entre Rua Holga Holleben 

Mello e Rua Arnaldo José de Moraes, localizada na Vila Jardim Nova Ponta Grossa, Cará-

Cará. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 451/21, dirigida a Beatriz 

Carneiro atleta paralímpica de natação, 23 anos, por sua participação nas Paralimpíadas 

de Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 452/21, dirigida a Carminha Oliveira atleta 

paralímpica de esgrima, 20 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 

2020. Moção de Aplauso nº 453/21, Dirigida a Débora Carneiro atleta paralímpica de 

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

Aplauso nº 454/21, dirigida a Eric Tobera atleta paralímpico de natação, 27 anos, por sua 

participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 455/21, dirigida 

a Jady Malavazzi atleta paralímpico de ciclismo, 20 anos, por sua participação nas 

Paralimpíadas de Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 456/21, dirigida a Thiago da Silva 

atleta paralímpico de futebol de 5, 25 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de 

Tóquio de 2020. DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção de Apelo nº 457/21, à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência 

determine ao departamento competente a reabertura da Unidade Antonio Saliba, 

localizado no bairro Parque do Sabiá Moção de Apelo nº 458/21, à Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência determine ao 

departamento competente o Alargamento da Ponte do Matadouro, a qual dá acesso a 

região do San Martin, Lagoa Dourada, Costa Rica, Panamá, Londres e Alagados. DO 

VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Apelo nº 459/21, dirigida a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal Elizabeth Silveira Schmidt, pedindo o final do toque de 

recolher e a flexibilização dos eventos em Ponta Grossa. DA VEREADORA JOCE CANTO - 

Moção de Apelo nº 460/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, o retorno imediato do pagamento da insalubridade 

aos profissionais de saúde conforme estava sendo pago nos meses de Abril de 2020 até 
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Julho de 2021. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 461/21, 

a ser encaminhada ao Pastor Moisés Almeida membro mais antigo da AME (Associação 

dos Ministros Evangélicos) de Ponta Grossa. Moção de Apelo nº 462/21, a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, solicitando 

que seja feita uma análise para a construção de uma entrada alternativa ou ampliação 

da via para os bairros LAGOA DOURADA, COSTA RICA, LONDRES, PANAMÁ, BAIRRO 

FLORESTA, na região do NEVES, e que sejam feitos estudos para a adequação da via. DO 

VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 463/21, dirigida aos Policias 

da 5º Cia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, pelos relevantes serviços 

prestados a comunidade, e pela Ação Social realizada no dia 30 de Agosto de 2021. 

Moção de Aplauso nº 464/21, dirigida a CARLA DAS NEVES APARECIDA DE CASTRO, pelo 

ato heróico realizado no dia 03 de Setembro de 2021. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Moção de Aplauso nº 465/21, a ser encaminhada ao Ministério Evangélico 

Manah, representado na pessoa do Pastor Maicon Jose Pereira Mariano, membro-

fundador e presidente deste Ministério, que terá sua nova sede inaugurada no dia 15 de 

setembro deste ano. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Moção de Apelo nº 466/21, à 

Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT, a fim de determinar aos 

departamentos competentes que promovam as medidas necessárias para que seja 

disponibilizado o imóvel destinado à construção de um campo de futebol society na 

localidade Vila Nova. Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para registrar seus parabéns a 

Cidade de Ponta Grossa que estará completando 198 anos de emancipação política, 

ressaltando a pujança e progresso, pedindo a Deus para abençoar a todos os 

trabalhadores que desejam seu crescimento. Também para agradecer a Senhora Prefeita 

Municipal por haver sancionado a lei nº 14.036, que proíbe o uso de linguagem neutra 

na grade curricular, destacando ser um avanço para a cidade, em favor da proteção das 

famílias e crianças. Comunicou que esteve com componentes da Guarda Municipal, que 

completou no sábado dezoito anos desde sua fundação, parabenizando e deixando seu 

respeito, dizendo todo aquele que vestiu a farda, defendeu a sociedade, está de uma 

maneira igualitária incluso na categoria, ressaltando o trabalho excepcional que tem 

desempenhado na cidade, segundo informação recebida, somente esse ano já 

apreenderam 160 kg de drogas. Parabenizou aos 250 agentes que tem desempenhado 

suas funções com bravura, disciplina, competência, e excelência. Paralelo a isso, 
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informou haver entregado moção de aplauso ao seu companheiro de farda Kossatz, que 

foi promovido a subtenente da polícia também, com muitos anos de trabalho, arriscando 

sua vida. Convidou a todos os vereadores, em nome dos Pastores Nelson Braido, Rodrigo 

e Mario Sérgio que é pastor do Exército da Igreja Cristã de Ponta Grossa e mais de 

duzentos intercessores, os quais com parceria da AV3 Associação dos Veteranos do 13º 

BIB, promove culto cívico em comemoração aos 198 anos da cidade de Ponta Grossa, dia 

15 de setembro, às dezenove horas no Centro de Convenções e Avivamento, estendendo 

a todos os parlamentares desta Casa. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Citou Salmo 

90, versículo 12, "Senhor, nos ensine a contar os nossos dias para que alcancemos 

sabedoria". Destacou a passagem do Mês Setembro Amarelo, onde se busca alertar as 

pessoas contra o suicídio, onde deu conta, após proceder leitura, que 71% das pessoas 

que sofrem de depressão procuram ocultar, sendo brincalhonas, contam piadas, 

sorriem, porém existe dor ferindo a alma e coração, apelando não somente como 

parlamentar mas como pastora que seja prestada atenção aos outros para conversar 

com aqueles que desejam dar cabo de suas vidas. Informou a respeito do pedal solidário 

realizado na cidade, com a presença de mais de 120 pessoas entre ciclistas e munícipes 

que caminharam, aproveitando o Trio Elétrico para alertar a população desse mal secreto 

e nocivo, o pensamento suicida. Apontou, segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná o 

número de tentativas de suicídios, que teve aumento de cento e vinte por cento 

comparado com 2019 aqui em nossa cidade, sendo 86 ocorrências de comportamento 

suicida, e ao longo de 2.019 a quantidade de emergências alcançou 39 chamadas 

somente em Ponta Grossa. Citou que a maioria são homens que tentam contra suas 

vidas, pedindo que as pessoas conversem umas com as outras, abram seu coração, sem 

julgamento e nenhum prejuízo. Agradeceu por todos os movimentos, mídia e pessoas 

que falam sobre esse assunto. Relatou que no final de semana conversou com pessoas 

da área de saúde, tendo recebido pessoal do SAMU que trouxeram todas as vestimentas 

que estão usando, considerando que ainda estamos enfrentando uma pandemia, vendo 

o quanto esses trabalhadores estão em risco se esforçando e se dedicando em prol da 

população, lutando com todos os cuidados contra a covid. Registrou seu abraço aos 

trabalhadores da área de saúde, onde deseja vê-los valorizados, amparados e cuidados. 

Registrou seus parabéns pelos 198 anos de emancipação de Ponta Grossa, dizendo que 

tem história para todos nós, uma terra amada e abençoada, desejando vê-la crescendo. 

Abraçou também a Guarda Municipal pelos dezoito anos de trabalho na pessoa da 
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Secretária Doutora Tânia, pedindo bênçãos de deus a todos. Em aparte, Vereador Felipe 

Passos parabenizou a oradora por estar ao lado do pedal solidário, estendendo à Tribo 

Leão Central e todas as pessoas que participaram. VEREADOR GERALDO STOCCO: 

Discorreu sobre o tema ciclo-mobilidade, parabenizando a Missionária Adriana pela 

realização do Pedal Solidário, se desculpando por não ter participado, porém se fará 

presente nos próximos, dizendo que fica feliz quando vê isso acontecedo na cidade, 

percebendo lojas que vendem artigos para bicicletas realizando rodas de conversas e 

pedal toda a semana, considerando muito importante para que mais pessoas utilizem 

desse meio de transporte e que se criem consciência de respeito em razão dos pedestres 

e ciclistas por serem os menores no trânsito. Relatou mais uma vez um ciclista que 

acabou falecendo esta semana na Avenida Souza Naves, onde fizeram obra gigantesca, 

tendo gasto milhões de reais, sem ocorrer o respeito do que a maioria dos comerciantes 

desejavam para a região, sem contar com sequer uma ciclovia e espaço mais seguro para 

as pessoas que utilizam da bike para poder transitar. Lembrou que o Código de Trânsito 

Brasileiro, prevê compartilhamento das faixas com respeito mútuo. Mais uma vez 

clamou à Prefeitura a implantação de ciclo-faixas e ciclo-vias, dizendo que ajudam a criar 

mais consciência. Espera que haja de maneira urgente área mais segura ao pessoal que 

utiliza a bicicleta na região do Nova Rússia, Souza Naves, onde se registram muitos 

trabalhadores e trabalhadoras que se servem da mesma como meio de transporte. Está 

assim enviando ofício à Prefeita e AMTT. Outro pedido relatando que os ciclistas que 

passam na cilovia do Passo do Puppo, verificaram a necessidade de  se instalar olhos de 

gato na sua extensão, aos moldes da Dom Geraldo Pellanda e Parque Linear, citando que 

aquele local ainda não conta com iluminação pública para proteger as pessoas que 

pedalam ao entardecer. Frisou o convite ao Culto Cívico no Centro de Convenções e 

Avivamento para que todos possam se fazer presentes, em homenagem ao aniversário 

da cidade de Ponta Grossa. Pessoalmente disse de sua alegria em poder fazer parte do 

Poder Público, onde tem oportunidade de ajudar muitas pessoas, tendo que aproveitar 

essa ocasião com todas as forças que tem, registrando seus parabéns à cidade. O Senhor 

Presidente estendeu o convite a todos quanto ao Culto Cívico que será realizado pela 

Igreja Cristã Presbiteriana, em parceria a Associação dos Veteranos do 13 BIB em 

comemoração aos 198 anos da cidade de Ponta Grossa, dia quinze de setembro às 19 

horas no Centro de Convenções e Avivamento. VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: Para 

falar dos 198 anos da cidade, relatando que foi bem recebido quando aqui chegou para 
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estabelecer moradia, vendo o grande progresso e crescimento. Registrou seus parabéns, 

dizendo que todo o cidadão pontagrossense tem que se orgulhar em morar nessa cidade. 

Outro assunto, para fazer menção ao Projeto de Lei nº 182/21, de sua lavra, constante 

na Ordem do Dia, onde vê a grande dificuldade das crianças com problemas de 

engasgamento, seja com objeto, leite ou como for, para a mãe ou o pai realizar manobra 

de Heimlich, sendo que com pequeno esforço dos médicos, enfermeiros podem orientá-

los para evitar a morte de seu filho. Referendou a entrega semana passada, de moção 

de aplauso a um soldado bombeiro, pelo fato de ter salvo a vida de uma criança, o qual 

explicou que apenas um gesto de orientação aos pais, podem salvar vidas. Conta com 

todos na aprovação da matéria. A Vereadora Missionária Adriana parabenizou o orador 

pelo projeto, considerando ser muito interessante, com ação de cinco minutos para 

salvar uma criança, dizendo ser questão da pessoa receber ensinamento para poder 

saber o que fazer em caso de engasgamento. Seguindo Léo Farmacêutico relatou sobre 

sua visita na UPA SANTANA, à noite, onde levou um amigo seu, tendo presenciado o 

grande sofrimento dos agentes de saúde, quanto a dificuldade que enfrentam onde 

estão se desdobrando para atender a cidade, havendo necessidade de analisar e dar 

apoio principalmente contemplando com os quarenta por cento que pleiteiam, tendo 

certeza que a prefeita os olhará com carinho. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Criticou 

ao perceber que ainda não foi solucionada questão triste e inimaginável, referente ao 

corte dos quarenta por cento de adicional de insalubridade aos profissionais da saúde 

que ainda estão na linha de frente ao combate a COVID-19, que tem estrada muito longa 

para acabar. Somou ao comentário da Vereadora Missionária Adriana, citando que ainda 

estão carregando o peso de suas vestimentas, do seu medo, de sua angústia e agora o 

peso de sua desvalorização. Continua se solidarizando onde elaborou moção da qual 

espera que seja lida e ouvida pela Prefeita Municipal e hoje essa demanda soma com 

pedido de mais vereadores, dizendo que semana que vem ao passar o aniversário da 

cidade, espera ter notícias melhores. Aproveitou para parabenizar a cidade, deixando 

claro que muito ainda há de se fazer para chamar Ponta Grossa da cidade dos sonhos, 

destacando que só quem caminha pela periferia, onde tudo é longe, e conversa com os 

moradores para entender o que é Ponta Grossa dos rincões, do distanciamento, do lucro 

imobiliário que quanto mais longe, melhor aos trabalhadores que lutam para sobreviver, 

em especial os braçais. Frisou: quem dera as ruas fossem transitáveis, quem dera 

encontrássemos nas periferias os pontos de ônibus com coberturas iguais às mais 
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próximas do centro. Quem dera encontrassem anfiteatros, culturas descentralizadas. 

Uma cidade com mais trabalho, com menos preconceito, em especial às pessoas mais 

vulneráveis na distante periferia, a cada dia mais longe. Gosta muito de viver em Ponta 

Grossa, mas ainda não está feliz cem por cento, por saber que pouco está sendo feito 

pela população mais carente. A partir do momento que se faz corte de gastos para 

profissionais da saúde que utilizam o SUS desde sempre, não estão sendo pensadas a 

população mais vulnerável. "Temos muito que lamentar e lutar - a cidade está mais longe 

do nosso povo". "Ponta Grossa, feliz aniversário e que nosso povo possa comemorar". 

Em aparte, o Vereador Dr. Erick concordou com as palavras, dizendo que Ponta Grossa 

tem crescido de forma horizontal e esse vem também de contraponto às questões 

ambientais. Nesse fim de semana identificou três focos de crime ambiental severo, onde 

amanhã estará protocolando oficialmente aos órgãos ambientais, entendendo que a 

cidade precisa crescer, porém é necessário o desenvolvimento sustentável. Apelou a que 

os órgãos fiscalizadores prestem mais atenção, inclusive na área da agricultura, onde 

grandes latifundiários tem utilizado de mecanismos no mínimo imoral perante a flora 

nativa - alguns realizam limpeza em volta da mata ciliar, no sentido de tentar diminuir 

essa reserva, até chegar a sua completa eliminação, vindo de encontro também a 

questão da periferização da cidade. Não havendo mais vereadores interessados em se 

manifestar da Tribuna, foi anunciada a ORDEM DO DIA -  EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 

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. PROJETO DE 

LEI Nº 149/21 (Vereador Dr. Erick), denomina de JOÃO FERNANDES DE LIMA a via pública 

que menciona: APROVADO. 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. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 142/21 (Vereadora Joce Canto), denomina de 

Professora LUCIANE APARECIDA a Rua nº 03, do Loteamento Residencial Cidalta, situado 

nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 181/21 (Poder Executivo), 

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração dos Orçamentos do 

Município para o exercício de 2022: 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, 
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Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, 

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 182/21 (Vereador Léo 

Farmacêutico), promove alterações na Lei nº 12.854, de 04/08/2017, conforme 

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

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

Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, 

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

Balansin. PROJETO DE LEI Nº 199/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir 

um crédito adicional especial no valor de R$ 28.643,48, e dá outras providências: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, 

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

Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. 

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

Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Pastor Ezequiel Bueno convocou os 

vereadores que fazem parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para 

participarem de reunião após o término da presente sessão, na Sala de Comissões. 

Também para propor a supressão do uso da palavra no Pequeno Expediente da presente 

sessão e a realização de uma sessão extraordinária nesta mesma data, para apreciação 

em segundo turno, do Projeto de Lei nº 181/21, cujas solicitações foram aprovadas pelos 

demais pares. Também em Questão de Ordem, o Vereador Izaias Salustiano convocou 

os integrantes da CPI instituída através do Requerimento nº 137/21 para reunião 

deliberativa e aprovação do Relatório Final elaborado pela Vereadora Josi do Coletivo, 

para quinta-feira, dia dezesseis de setembro, às treze horas e trinta minutos na Sala das 

Comissões. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 431, 432/21, do 

Vereador Geraldo Stocco; 433, 434/21, do Vereador Filipe Chociai; 436/21, do Vereador 

Jairton da Farmácia; 437/21, do Vereador Julio Küller; 438, 439/21, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno; 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450/21, do Vereador Felipe 

Passos; 449/21, dos Vereadores Celso Cieslak, Dr. Erick, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, 

Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia e Joce Canto. Foi aprovada a solicitação do 

Vereador Felipe Passos, ficando justificada a sua ausência na votação da Moção nº 

499/21. Ainda em discussão única, foram APROVADAS: Indicações nºs 1267/21, do 

Vereador Jairton da Farmácia; 1268/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 1269, 1294/21, 

do Vereador Geraldo Stocco; 1270, 1274, 1285, 1288, 1289/21, da Vereadora Joce Canto; 
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1271, 1275, 1276, 1293/21, do Vereador Leandro Bianco; 1272, 1273, 1278, 1286, 1287, 

1295, 1296, 1297, 1298/21, do Vereador Dr. Erick; 1277/21, do Vereador Paulo Balansin; 

1279/21, do Vereador Celso Cieslak; 1280, 1282/21, do Vereador Felipe Passos; 1281, 

1283/21, do Vereador Dr. Zeca; 1284/21, do Vereador Ede Pimentel; 1290, 1291/21, da 

Vereadora Missionária Adriana; 1292/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Concluída 

a votação da Ordem do Dia e havendo sido suprimido  o Pequeno Expediente, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando os Senhores Vereadores para Sessão 

Extraordinária dentro de cinco minutos. 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 treze de setembro de 

dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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