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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 27/09/2021 

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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

Municipal de Ponta Grossa. 
 

É feito a votação para os componentes da SEI da saúde aonde é eleito os vereadores Jairton da Farmácia (DEM), 

Joce Canto (PSC), Vereador Divo (PSD), Vereador Filipe Chociai (PV) e vereador Ede Pimentel (PSB). 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSD): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

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

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Comenta dados importantes, que uma mulher é 

assassinada no Brasil a cada duas horas, cinco mulheres são agredidas a cada dois minutos, entre outros 

números alarmantes, que 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de agressão, na maioria dos 

casos o agressor coloca a culpa na vítima, que muitos casos terminam em feminicídio pois ninguém age nos 

primeiros sinais de violência, que houve nesta casa no dia 7 desse mês uma denúncia de violência que foi 

protocolada a qual deve ser apurada, pede as vereadoras que ousam e ajudem investigando esse caso, pois 

situações como essa não devem ficar sem resposta, concede a palavra a vereadora Missionaria Adriana 

(SOLIDARIEDADE), comenta ser interessante a fala e os números assustadores, que se deve partir do princípio 
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que tudo inicia no empurrão, no grito e ai pode partir para coisas serias, que deve se reprimir qualquer ação 

inclusive que deve haver respeito independente se é homem ou mulher, que deseja que os dados sejam apurados 

para que seja reprimido qualquer violência para que isso não evolua, reforça a necessidade do respeito e a 

importância do significado desses números, com a palavra a vereadora Joce Canto (PSC), Comenta que por 

isso é necessário ter o projeto da procuradoria da mulher, que será votado futuramente e que dará proteção a 

todas as mulheres, a procuradoria será o abraço a essas mulheres, reforça a importância da procuradoria e que 

se deve investigar os fatos citados e dar direito ao contraditório, com a palavra novamente o vereador Leandro 

Bianco (REPUBLICANOS), comenta que houve nota do sindicato dos jornalistas pedindo explicações, 

concede parte a  vereadora  Josi do Coletivo (PSOL), a qual parabeniza a exposição dos números alarmantes e 

que possui conduta de esperar que as questões ganhe forma jurídica, mas levando em consideração do retorno 

dessa judicialização, estarão amparando a mulher, com a palavra novamente o vereador Leandro Bianco 

(REPUBLICANOS), comenta que assim como incentiva as vítimas a não se calar tambem não devem se calar 

e pede para que esse caso seja investigado, comenta  tambem que na última sessão dos integrantes da CPI do 

transporte que tiveram coragem de permanecer até o fim foram covardemente atacados, caluniados e difamados 

e que está aqui com o relatório final de uma CPI muito semelhante a esta, do ano de 2017e pelo que observou 

não houve nenhum pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, questiona porquê não houve essa quebra, que 

o vereador que os atacou sugeriu que estivessem atendendo a interesses particulares e que a última comissão 

não pediu e nesta não houve o pedido e o vereador que os difamou ficou até o final, que o motivo é por serem 

cristãos, pessoa que lutam contra o que o vereador acredita, que luta contra o aborto e contra a descriminação 

das drogas, coisas as quais o vereador acredita com seu partido, comenta que volte e meia é atacado a respeito 

de diárias e o desafia a devolver uma diária que utilizou no valor de R$ 250,00 reais se o vereador devolver R$ 

3.425,00 reais que o vereador já pegou de  diárias na casa, que a demagogia não pode haver na casa, reforça 

que todos que o ameaçam e caluniam que está perdendo tempo, que não está preocupado em construir uma 

carreira política, pois está cumprindo um chamado divino, reforça não possuir nada contra o vereador que o 

inimigo não é o vereador mas o que está dentro do mesmo, pede a outros vereadores para orar pelo vereador 

ao qual se refere, parabeniza a fundação de ação social pelo evento de encerramento da semana da pessoa com 

deficiência, por festa bonita que aconteceu, e que sempre que necessário pode contar com esse vereador. 

VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta que quando não são atendidos, como quando os 

vereadores comentam que o secretario não atende, comenta que possui prerrogativa do mandato para conversar 

com as pessoas, que quando é atendido e leva demandas importantes da população e que a demanda é atendida 

e se recebe resposta satisfatória, é importante que isso seja enaltecido e lembrado independente de questões 

políticas e ideológicas que se deve trabalhar em prol da população, que deseja agradecer o secretário Eduardo 

Marques por ter atendido alguns pedidos que são demandas importantes em especial que estão colocando 

fresado nas ruas do Distrito de  Guaragi, para melhora a qualidade de vida daquelas pessoas, que colabora para 

o tráfico e a saúde pública por diminuir  o nível de poeira, que nesta mesma linha da questão viária já foi 

protocolado a alguns dias moção de apelo para que seja dado atenção a sinalização viária, que o presidente da 

AMTT já atendeu alguns pedidos em relação a sinalização nos bairros e nas saídas da  cidade, aonde a 

deficiência seria de sinalização, cita ruas com essas deficiências, concede parte a vereadora Josi do Coletivo 

(PSOL), que comenta que hoje mesmo estava pensando em fazer indicação que o novo viaduto da Souza Naves 

esta pintado no asfalto 60 km mas não possui nenhuma placa e nenhum carro passa porei na velocidade indicada 

aonde não há placas e que fara essa sinalização com urgência, com a palavra novamente o vereador Izaias 

Salustiano (PSB), comenta que a Souza Naves é concessão e a policia rodoviária federal e a Rodo Norte tem 

obrigação contratual ali, que precisa fazer verificação se as marginais estão na atribuições da Rodo Norte ou é 

responsabilidade do município, se coloca a disposição para sanar essa dúvida, além da sinalização nas saídas 

da cidade outro problema é a deficiência na colocação das placas das ruas, reclamação dos profissionais de 

correspondência e comercio e que é uma grande dificuldade encontrar o nome das ruas, e em alguns lugares 

torna-se ainda mais difícil devido a pouca iluminação pública, que provoca até insegurança ter que perguntar, 

comenta saber que tem uma concessão que transfere essa responsabilidade a uma empresa e que está 

necessitando colocar essa lei em pratica, que tem percebido que foi colocado placas de sinalização no Costa 
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Rica e Santa Terezinha, mas é um problema que assola todos os bairros da  cidade inclusive o centro, que 

buscara verificar a questão e pedir que seja tomada providencia nesse sentido, outro tema que considera 

importante que  semanalmente passa  na rotatória do matadouro que possuem um gargalo muito grave e uma 

mobilidade urbana terrível em horários de pico, graças a disposição da linha ferra e que possui preocupação 

por ser via estreita e não é capaz de dar fluidez graças a alguns outros loteamentos em construção, que a 

rotatória deve ser melhorada pois tem acontecido acidentes, que fara moção de apelo a prefeita, comenta sobre 

outros vereadores assinem junto para poder fazer o orçamento para o alargamento da via, melhora da rotatória 

e construir mais um viaduto com recurso do FINISA que vai ser contratado nos próximos deias  já anunciado 

pelo governo municipal, reforça pedido de apoio e que irá protocolar e levar a prefeita que possui certeza que 

haverá sensibilidade a fim de dar fluidez ao transito naquela região. 
 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 27/09/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 255/2020: 

Dispõe sobre a criação, através de convênios, do aplicativa “PG Materna” no âmbito do Município de Ponta 

Grossa. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 109/2021: 

Denomina de TRAVESSA DOS SEVEROS, a travessa ainda sem denominação situada entre as Ruas Cornélio 

Procópio e Astorga, Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

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

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 143/2021: 

Dispõe sobre protocolo diferenciado de vacinação para aqueles que se recusarem a tomar a vacina contra a 

COVID-19 devido unicamente à marca do imunizante, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 203/2021: 

Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Glacy Carmargo 

Sêcco - Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 204/2021: 

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

Maria Sirlei Machado. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
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DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 81/2021: 

Autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula nº 47.205, 

do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável, vencido o voto da Vereadora Josi do Coletivo, que apresenta Voto 

em Separado, manifestando-se contrariamente à aprovação  

Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – 1 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 158/2021: 

Denomina de JOÃO OSÓRIO MIRANDA a Rua 13, do Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, neste 

Município. 

  

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 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

DA MESA EXECUTIVA 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2021: 

Autoriza a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT a ausentar-se do 

País. 

Votação Nominal - Aprovado – 17 votos favoráveis – Votos Contrários - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 

  

MOÇÕES 

  

Nº 482/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Aser encaminhada à Edgar Talevi De Oliveira por ser um professor exemplar do Quadro Próprio do Magistério 

da Rede Pública do Paraná, com conduta ilibada; licenciado em Letras pela UEPG; possui Pós-graduação em 

Linguística; é Pós-graduado em Neuropedagogia; Pós-graduado em Educação Especial; é também Bacharel e 

Mestre em Teologia 

  

Nº 483/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Aser encaminhada à Eduardo Pereira Vaz por sua atuação exemplar na área de comunicação há 16 anos; é 

graduando em Comunicação Social - Jornalismo, Master Mind em Liderança, Inteligência Interpessoal e 

Comunicação Eficaz; Hipnoterapeuta Clínico e Comportamental pelo Instituto Lucas Naves; produtor 

executivo de conteúdo sob DRT 8113/2012/PR 

  

Nº 484/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Carlos André Stuepp devido ao seu trabalho como professor universitário na cidade de 

Ponta Grossa e sua contribuição na luta pela conservação da natureza e conscientização ambiental.  

  

Nº 485/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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A ser encaminhada ao senhor Sandro Xavier de Campos devido ao seu trabalho como professor na cidade de 

Ponta Grossa, e sua contribuição na luta pela conservação da natureza e conscientização ambiental.  

Total de Moções Aprovadas – 4 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1359/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de um 

ponto de ônibus na Rua Rodrigo Otávio, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1360/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

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

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

Patrolamento e Cascalhamento na Vila Ernestina       

  

Nº 1361/2021 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 Manutenção da Praça na Rua 

Francisco Otaviano entre a Rua Jaguapitã, na Vila Palmeirinha. 

  

Nº 1362/2021 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 objetivando solicitar a manutenção do viaduto 

localizado no bairro Santa Maria. 
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Nº 1363/2021 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 Reforma da Praça Ilda Santos, 

localizada na Rua Domingos Ferreira, na Vila Isabel.  

  

Nº 1364/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção no 

asfalto na Rua José Kalinoski, frente ao nº 450, Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1365/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de vaga 

para carga e descarga na Rua Dezenove de Dezembro, Centro, nesta cidade. 

  

Nº 1366/2021 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 Estudos necessário no sentido de 

tornar o trecho  entre o viaduto do Santa Paula até a rotatória do Santa Paula com três faixas. 

  

Nº 1367/2021 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 objetivando solicitar a notificação do proprietário  

do  terreno, que encontram-se com acumulo de entulhos e lixos,  na Rua Alceu Dejar Marques Guimarães 

Bairro Ronda endereço ao lado do numero 52. 

  

Nº 1368/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
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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 o  patrolamento, cascalhamento ou a 

colocação de fresado em toda a extensão da Rua Laércio Gama Durante no Bairro da Ronda. 

  

Nº 1369/2021 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 Júlio César Barbosa - Santa Paula, Contorno, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1370/2021 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 Xavier Pinheiro - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1371/2021 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 Eduardo Novack Sobrinho - Santa Paula, Contorno, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1372/2021 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 Marlin Azul - Jardim Cachoeira, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1373/2021 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 José Pedro Silveira Godoy Gomes - Parque Nossa Senhora das Graças, Boa Vista, no Plano de 

Pavimentação Asfáltica do Município. 

  

Nº 1374/2021 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 Henrique Ligeski - Jardim Paraíso, Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1375/2021 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 Carlos Frederico Margraf - Jardim Mezzomo, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1376/2021 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 Aviador Frare Batista, Olarias,  no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1377/2021 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 manutenção da Chafic azim, Bairro Jd. Carvalho. 

  

Nº 1378/2021 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 manutenção da rua Lourival de Oliveira Guedes, 

Bairro Jd. Carvalho. 
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Nº 1379/2021 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 manutenção da rua Henrique Ligeski, Bairro Jd. 

Paraiso. 

  

Nº 1380/2021 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 para realização de alteração de posição de poste 

de iluminação pública situado á Rua Gerônimo Carraro, frente ao nº 155, situado no Bairro Lagoa Dourada 

  

Nº 1381/2021 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 para verificação de estudos e viabilidade para 

realização de cascalhamento, patrolamento, adequação de galerias de águas pluviais, como também estudos de 

pavimentação asfáltica para a Rua Gerônimo Carraro, Bairro Lagoa Dourada. 

  

Nº 1382/2021 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 Estudos necessários para a 

construção de uma Lombada Elevada na Rua Iskandar Assad Zammar em frente ao N°245, na Vila Contorno. 

  

Nº 1383/2021 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 da 

Rua Alberto Oliveira em frente ao numero 1247 no Bairro Palmeirinha. 

  

Nº 1384/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
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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 substituição das tampas da galeria 

pluvial que se encontram quebradas, na confluência da rua Iskandar Assad Zammar e José Borato na Vila 

Monte Belo, Contorno. 

  

Nº 1385/2021 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 INCLUSÃO NO PROGRAMA 

FINISA A RUA LENI BRAZ, na Vila Monte Belo, Contorno. 

  

Nº 1386/2021 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 Estudos necessário para  a construção 

de um redutor de velocidade ou colocação de placas de sinalização na Rua José Kalinoski, entre a Rua José 

Bernardi e a Rotatória da Santa Paula.  

  

Nº 1387/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de um 

redutor de velocidade na Rua Praia das Águas Claras, Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

  

Nº 1388/2021 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 uma via de mão dupla 

na Rua Carlos de Carvalho, esquina com a Rua Capistrano de Abreu, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1389/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
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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 instalação de bancos, com reserva 

de vagas para idosos, gestantes e demais grupos prioritários, na área do parquinho infantil, localizado na entrada 

do Lago de Olarias, nesta cidade.       

  

Nº 1390/2021 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 urgente retorno do ônibus, linha 208 - Baraúna, 

que passava às 22h25min próximo ao Colégio Estadual Prof. Meneleu Almeida Torres, Rua Graciliano Ramos, 

20, Jardim Carvalho. 

  

Nº 1391/2021 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 de terreno/imóvel localizado 

sito a Rua Álvares de Azevedo, nº 303, bairro da Ronda. 

Total de Indicações Aprovadas – 33 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 5 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 8 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 8 

Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 3 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 
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_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 24 de setembro de 2.021. 
  
  

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

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

que é mais um dia que vem cobrar importante tema na cidade, que final de semana um ciclista foi atropelado na 

Vicente de Mauá, via extremamente movimentada e que é preciso mais conscientização e sinalização e sabe que 

a AMTT tem feito importante trabalho mas é importante incentivar políticas públicas que projetam os menores 

nos trânsitos, felizmente não houve óbito, e infelizmente foi o mesmo acidente que levou o falecimento do 

Estelio, um carro abrindo a porta sem prestar atenção se estava vindo alguém, que  foi um acidente muito feio, 

muito trágico e se precisa falar sobre isso, que levanta esse tema desde ante do mandato e que muitos vereadores 

estão fazendo ações com relação a isso, que teve a semana nacional do transito e que se deve trabalhar para que 

o transito fique mais seguro, e se deve bater nesse tema que possa avançar nesse tema, reforça que cresceu o 

número de ciclistas na pandemia e que se deve cuidar e cobrar do poder executivo e dos deputados. 

VEREADOR DR. ERICK(PSDB): Comenta sobre as invasões de terra pertencentes ao município, que é sério 

pois as pessoas invadem as terras e constroem moradias irregulares, e isso cria problemas crônicos de difícil 

solução, que é inadmissível que o município tenha tanto terreno sendo invadido e é necessário uma forma de 

embargar essas inversões, no último fim de semana esteve na região a qual a um mês atras denunciou que estava 

sendo preparado terreno para a invasão, um mês depois havia uma casa construída então não adiantou nada falar 

com o setor de patrimônio, isso e o problema gerado e ontem verificou outra região cidadão com camionete S-

10 preparando o terreno para outra construção irregular, que já fez denuncia e espera ver se haverá algo nesse 

sentido, reforça que precisa de melhor fiscalização pois o município está perdendo terreno e futuramente não 

possuirá terreno para construção, pede atenção para se evitar que se vire um problema maior. 

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

niao=27/09/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 
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 ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

         Aos vinte e sete 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, com a ausência justificada do Vereador Celso Cieslak, presentes os 

Vereadores Missionária Adriana, 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 anteriormente realizada, 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 Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA 

MUNICIPAL - Mensagem nº 74/21 (Projeto de Lei nº 254/21), consolida os Anexos da 

Lei nº 4.284/1989 e define as atribuições de Funções Gratificadas (FG) e Empregos em 

Comissão (CC), e dá outras providências. Of. nº 2077/21-GP, comunicando Veto Parcial 

da Lei nº 14.051 (§ 2º do Art. 4º-A, com a redação determinada através do Art. 1º da 

referida lei). EMENDA MODIFICATIVA ao Projeto de Lei nº 192/21, dando nova 

redação a tabela do Grupo II do Anexo I do Projeto de Lei epigrafado. Of. nº 1678/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.021. Of. nº 1969/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.044. Of. nº 1970/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.048. Of. nº 2025/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.047. Of. nº 

2026/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.058. Of. nº 2028/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 292/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2055/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.050. Of. nº 2056/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.053. Of. nº 2057/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.054. Of. nº 2059/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.057. Of. nº 2079/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 168/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1973/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 90/21, 

de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro e outros. Of. nº 1983/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1035/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1984/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1031/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1985/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1030/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

1986/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1077/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 1987/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1032/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. nº 1988/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1026/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. nº 1989/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1083/21, de autoria do 
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Vereador Dr. Erick. Of. nº 19990/21-GP, em atendimento a Indicação nº 119/21, de 

autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1991/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1018/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1992/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1105/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1993/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1182/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

1994/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1139/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 1996/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1143/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. nº 1997/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1144/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. nº 1998/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1145/21, de autoria do 

Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1999/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1123/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2000/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1133/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2001/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1135/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2005/21-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 336/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 

2011/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1134/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 2012/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1136/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. nº 2013/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1137/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. nº 2014/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1155/21, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 2015/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1154/21, de 

autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 2016/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1159/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2017/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1153/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 2018/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1152/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 

2019/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1122/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 2020/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1151/21, de autoria do Vereador 

Jairton da Farmácia. Of. nº 2021/21-GP, em atendimento a Indicação nº 150/21, de autoria 

do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2022/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1149/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2023/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1146/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2024/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1138/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2029/21-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 392/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. 

Of. nº 2030/21-GP, em atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 253/21, de autoria 

do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2031/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

387/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 2032/21-GP, em atendimento a 

Moção de Sugestão Legislativa nº 66/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. 

nº 2035/21- GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 352/21, de autoria do Vereador 

Celso Cieslak. Of. nº 2041/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 351/21, de 

autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 2042/21-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 326/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 2043/21-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 416/21, de autoria dos Vereadores Izaias Salustiano e 
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Valdir Antônio Pedroso. Of. nº 2047/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 418/21, 

de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2048/21-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 415/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2052/21-GP, em 

atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 132/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 2053/21-GP, em atendimento a Indicação nº 364/21, de autoria do Vereador 

Ede Pimentel. DA VEREADORA JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 253/21, denomina 

de ANTONIO DE MELLO a área verdade localizada na Rua Jacinto Gomes, no 

Condomínio Rural do Guaragi. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Requerimento nº 

319/21, requer, nos termos do ARt. 36, § 1º da LOM, após deliberação do Plenário, seja 

concedida licença para tratamento de saúde até o dia 05 de outubro de 2.021, conforme 

atestado em anexo. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 486/21, a ser encaminhada a todos os 

alunos, diretores e professores que integram a Banda Escola Lyra dos Campos, por seu 

inestimável papel na construção da identidade cultural de Ponta Grossa. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 487/21, a Excelentíssima Senhora 

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

mantido/prolongado o pagamento do auxílio de R$150 (cento e cinquenta reais) do vale-

mercado que estava sendo fornecido aos munícipes. DO VEREADOR DR. ERICK - 

Moção de Aplauso nº 488/21, a ser encaminhada a Pizzaria O Forno, devido aos serviços 

de excelência prestados à comunidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR LEANDRO 

BIANCO - Moção de Aplauso nº 489/21, dirigida à Jornalista Patrícia e estendendo a 

todos os colaboradores do Jornal Diário dos Campos pelo excelente trabalho e 

imparcialidade. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 490/21, a ser 

encaminhada a Clínica RadioMed, devido aos serviços de excelência prestados à 

comunidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Apelo 

nº 491/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando a retomada da obra na Avenida Anita Garibaldi. DA VEREADORA JOCE 

CANTO - Moção de Aplauso nº 492/21, à CUFA ( Central Única das Favelas), em 

reconhecimento a sua atuação nos âmbitos político, social, esportivo e cultural. O Senhor 

Presidente informou haver recebido em seu gabinete o Presidente da Comissão Especial 

de Estudos e Projetos de Transporte Coletivo, regulamentado pela Portaria 20583/21, 

Senhor Marcio Henrique Martins de Rezende, o qual convida todos os vereadores para o 

dia trinta de setembro às quinze horas, na Sala de Reuniões do Gabinete da Senhora 

Prefeita Municipal, a fim de tratar de assuntos referentes ao transporte coletivo em relação 

à construção de um novo sistema para a cidade de forma a ser eficiente, viável, 

transparente e moderno na próxima licitação, estando agendado, estendendo aos demais 

Senhores Vereadores. Lembrou ainda da existência de protocolo em que é requerente e 

autor o Vereador Leandro Bianco, no qual solicita preenchimento da vaga da COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO RELACIONADO AO TRANSPORTE 
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COLETIVO, (instituída através do Requerimento nº 132/21), diante da renúncia do 

Vereador Geraldo Stocco, deixando em aberto às Lideranças Partidárias para que 

pudessem estar compondo a mesma até a próxima quarta-feira. Também anunciou a 

necessidade da paralisação da presente sessão para efetuar a composição da CEI, 

REFERENTE À UPA - SISTEMA DE SAÚDE, (instituída através do Requerimento nº 

315/21), solicitando também aos líderes partidários para que pudessem se reunir e indicar 

os membros, interrompendo os trabalhos por quinze minutos. Reabertos os trabalhos, o 

Vereador Leandro Bianco, em questão de ordem assim se manifestou: "Informo a todos 

que nó srecebemos aqui a indicação partidária do MDB, indicação do Vereador Julio 

Küller para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito e não havendo mais por parte 

dos partidos indicações, foi protocolado então o nome do Vereador". Nesta ocasião o 

Senhor Presidente ressaltou que fica de forma consensual pelas lideranças partidárias, o 

nome do VEREADOR JULIO KÜLLER, para preencher a vaga como membro da 

Comissão de Inquérito do Transporte Coletivo (instituída através do Requerimento nº 

132/21). Quanto à CEI instituída através do Requerimento nº 315/21 (referente a Auditoria 

da 3ª Regional de Saúde realizada no Hospital Municipal Amadeu Puppi), pelo fato de 

não haver consenso, estando inscritos os Vereadores Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, 

Ede Pimentel, Joce Canto, Josi do Coletivo e Divo, o Senhor Presidente abriu espaço para 

a votação de forma nominal, através de chamada feita pelo Vereador Primeiro Secretário 

em cinco nomes, ou se abster. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA votou em 

Divo, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Ede Pimentel e Joce Canto; VEREADOR 

DANIEL MILLA FRACCARO votou em Jairton da Farmácia, Divo, Ede Pimentel, Filipe 

Chociai e Joce Canto; VEREADOR DIVO votou em Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, 

Ede Pimentel, Joce Canto e Divo; VEREADOR EDE PIMENTEL votou em Filipe 

Chociai, Jairton da Farmácia, Ede Pimentel, Joce Canto e Divo; VEREADOR DR. ERICK 

votou em Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Ede Pimentel, Joce Canto e Divo; 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO votou em Ede Pimentel, Jairton da 

Farmácia, Filipe Chociai, Joce Canto e Divo; VEREADOR FELIPE PASSOS votou em 

Jairton da Farmácia, Ede Pimentel, Joce Canto, Filipe Chociai e Divo; VEREADOR 

FILIPE CHOCIAI votou em Jairton da Farmácia, Ede Pimentel, Joce Canto, Divo e Filipe 

Chociai; VEREADOR GERALDO STOCCO votou em Ede Pimentel, Jairton da 

Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo e Divo; VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO 

votou em Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Ede Pimentel, Joce Canto e Josi do 

Coletivo; VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA votou em Filipe Chociai, Jairton da 

Farmácia, Ede Pimentel, Joce Canto e Divo; VEREADOR JOCE CANTO votou em Joce 

Canto, Filipe Chociai, Josi do Coletivo, Jairton da Farmácia e Ede Pimentel; VEREADOR 

DR. ZECA votou em Ede Pimentel, Joce Canto, Jairton da Farmácia, Filipe Chociai e 

Divo; VEREADORA JOSI DO COLETIVO votou em Joce Canto, Josi do Coletivo, 

Jairton da Farmácia, Divo e Ede Pimentel; VEREADOR JULIO KÜLLER votou em Ede 

Pimentel, Divo, Josi do Coletivo, Joce Canto e Jairton da Farmácia; VEREADOR 
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LEANDRO BIANCO votou em Joce Canto, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Ede 

Pimentel e Divo; VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO votou em Divo, Joce Canto, Ede 

Pimentel, Jairton da Farmácia e Filipe Chociai; VEREADOR PAULO BALANSIN votou 

em Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Ede Pimentel, Joce Canto e Divo. Fica registrada 

nesta oportunidade, a ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. 

Encerrada a votação, ficaram indicados para compor a CEI INSTITUÍDA ATRAVÉS DO 

REQUERIMENTO Nº 315/21 os Vereadores Jairton da Farmácia, Divo, Ede Pimentel, 

Filipe Chociai e Joce Canto. O Senhor Presidente cobrou até a próxima sessão a escolha 

e divulgação do presidente e relator da referida comissão. A Vereadora Josi do Coletivo 

solicitou questão de ordem para propor um minuto de silêncio em face do passamento da 

Senhora Maria Julieta, mãe do cidadão Kennedy de Oliveira, correligionário, companheiro 

do PSOL. Somando à homenagem póstuma, o Vereador Ede Pimentel pediu em prol do 

falecimento da Senhora Ivanilda Dal Pizzol, sogra da servidora desta Casa Eliza Dal 

Pizzol. O Senhor Presidente acatou as referidas proposições, concedendo um minuto de 

silêncio, estendendo a todas as famílias enlutadas neste momento. Dando continuidade, 

anunciou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR LEANDRO BIANCO: 

Para discorrer sobre feminicidios, relatando que a cada duas horas uma mulher é 

assassinada no Brasil, cinco violentamente agredidas a cada dois minutos, ocorrendo um 

estupro a cada onze minutos. Quinhentas e três mulheres vítimas de agressão a cada hora, 

trinta por cento já sofreram algum tipo de violência doméstica, onde na maioria dos casos 

o agressor coloca a culpa na vítima e muitos casos terminam em feminicidio pois aos 

primeiros sinais de violência, ninguém faz nada. Citou nesta Casa, na sexta-feira, dia 

dezessete deste mês uma denúncia de violência protocolada, a qual deve ser apurada, 

solicitando às vereadoras Missionária Adriana, Joce Canto e Josi do Coletivo que ajudem 

nessa investigação, considerando que situações com essas não podem ficar sem resposta. 

Em aparte, se manifestaram Vereadora Missionária Adriana, dizendo que tem que partir 

do princípio que tudo começa em um empurrão, grito que pode partir para agressões mais 

sérias. Conversava com Josi Canto, dizendo que tem que reprimir qualquer ação, 

ressaltando nas palavras do Servidor Antonio Larocca que não importa se é homem ou 

mulher, onde tem que haver respeito e lisura na conversa. Nesse sentido disse que desejam 

que as situações sejam apuradas, visando reprimir qualquer ação de violência, para que 

não evolua. Joce Canto, somando, destacou a importância desta Casa poder contar com a 

Procuradoria da Mulher que será votado em breve, como órgão de defesa, que dará 

proteção à todas as mulheres, não somente servidoras, mas à comunidade em geral. Josi 

do Coletivo, parabenizando pela exposição dos números, dizendo que tem como conduta 

esperar as coisas se judicializarem, a partir de então entende que devem ocorrer 

manifestações para dar espaço ao contraditório. Levando em consideração o retorno dessa 

judicialização, destacou que então que a mulher estará amparando se isso aconteceu. 

Seguindo, Vereador Leandro Bianco comentou a última sessão, em que os integrantes da 

Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo, que tiveram coragem de 
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permanecer até o fim, foram covardemente atacados, caluniados, difamados. Apresentou 

o relatório final de CPI semelhante à que está tramitando, a qual foi instituída em 2.017, 

destacando que não houve na mesma nenhum pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal, 

indagando os motivos, lembrando que o vereador que promoveu ataques sugeriu que os 

membros da CPI atual estivessem recebendo por fora, atendendo a interesses privados e 

particulares. Nesse sentido indagou: será que aqueles membros também estavam 

recebendo tais benefícios por não haverem solicitado a quebra do sigilo bancário, fiscal 

naquela oportunidade, apontando ainda o nome do vereador que levantou tais questões, o 

qual fazia parte como membro integrante, ficando até o fim para apurar os fatos. Citou 

ainda que o referido vereador o ataca a respeito do uso de diárias, lançando um desafio ao 

mesmo, onde devolverá uma diária que recebeu no valor de duzentos e cinqüenta reais se 

o mesmo devolver três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais que ocupou de diárias nesta 

Casa. Finalizou avisando a quem o ameaça, mente e calunia que está perdendo tempo, 

onde não irá se acovardar, não estando preocupado em construir carreira política onde está 

cumprindo um chamado divino, isso que acredita, não tendo nada pessoal, sendo o inimigo 

o que está dentro do vereador. Parabenizou a Fundação de Ação Social pelo evento de 

encerramento da Semana da Pessoa com Deficiência, na pessoa do Diretor Juliano e todos 

os envolvidos na festa que ocorreu no último sábado, no Lago de Olarias. VEREADOR 

IZAIAS SALUSTIANO, para comentar a respeito da prerrogativa do mandato do 

vereador em ser atendido por secretários municipais, diretores e própria prefeita, 

respeitando a pauta de compromissos de cada um. Por outro lado, comentou que quando 

é atendido e leva demandas importantes da população, é preciso que seja enaltecida, 

independentemente de questões políticas ou ideológicas. Dessa maneira agradeceu ao 

Secretário Eduardo Marques por ter atendido pedidos de sua autoria, em especial, dos 

quais desde semana passada estão sendo colocados fresados nas ruas do Distrito de 

Guaragi para melhorar as condições de vida da comunidade, principalmente quanto a 

saúde pública em vista de conter a poeira. Protocolou dias atrás, moção de apelo no sentido 

de que seja dado atenção especial à questão da sinalização viária, onde o Presidente 

Romualdo Camargo da AMTT atendeu seus pedidos através da estrutura da autarquia, em 

relação a sinalização horizontal e vertical em alguns bairros e nas saídas da cidade, 

principalmente na região da Nova Rússia, através das Avenidas Dom Pedro II  e Ernesto 

Vilela onde existe deficiência séria no indicativo de saída para a PR 151, Castro, Souza 

Naves, Norte do Paraná, também às BRs 277, 376, rumo à Capital do Estado. Em aparte 

a Vereadora Josi do Coletivo destacou que estava pensando em elaborar indicação, 

expondo que não tem nenhuma placa apontando a velocidade a ser desenvolvida no novo 

viaduto da Avenida Souza Naves, apesar de estar pintado no solo limite de 60km/h, onde 

nenhum veículo transita a menos que 80 km/h. Vereador Izaias lembrou que a referida 

avenida é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e Rodonorte, tendo obrigação 

contratual, onde estará fazendo verificação no sentido de saber se as marginais estão nas 

atribuições daquela concessionária ou do Município, assim se coloca à disposição para 
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sanar essa dúvida. Além da sinalização, apontou problema grave, dizendo que mesmo no 

centro existe deficiência grande na colocação de placas com o nome de logradouros e ruas, 

havendo reclamação dos próprios profissionais que entregam correspondência e empresas 

que atende à domicílio, que sofrem essa dificuldade. Sabe de lei aprovada nesta Casa, que 

transfere essa responsabilidade vinculada em termos de propaganda a empresas, para que 

possa explorar comercialmente essas placas, dentro de padrão fornecido pelo Município, 

porém entende que está precisando colocá-la em prática. Comentou a respeito da 

dificuldade de trânsito verificado em horário de pico na Rotatória próxima ao antigo 

Matadouro Municipal, apresentando grande dificuldade de mobilidade urbana, tanto na 

entrada para o Rio Verde, quanto no viaduto lá existente, existindo um gargalo por ser via 

estreita que não vai ser capaz de dar fluidez para o tráfego, considerando ainda que tem 

alguns outros novos loteamentos em construção. Irá elaborar moção de apelo à Senhora 

Prefeita, convidando outros vereadores a assinar juntos, para que se elabore orçamento de 

alargamento da via principal, além de melhorar a rotatória e construir um novo viaduto 

com recurso do FINISA que irá ser contratado nos próximos dias, já anunciado pelo 

Governo Municipal. Não havendo mais vereadores interessados em se manifestar, deu-se 

início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 255/20 

(Vereador Felipe Passos), dispõe sobre a criação, através de convênios, do aplicativo "PG 

Materna" no âmbito do Município de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 109/21 

(Vereador Julio Küller), denomina de TRAVESSA DOS SEVEROS, a travessa ainda sem 

denominação situada entre as Ruas Cornélio Procópio e Astorga, Bairro Nova Rússia, 

nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 143/21 (Vereador Julio Küller), dispõe 

sobre protocolo diferenciado de vacinação para aqueles que se recusarem a tomar a vacina 

contra a COVID-19 devido unicamente à marca do imunizante, no âmbito do Município 

de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 203/21 (Poder Executivo), declara a 

Utilidade Pública da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Glacy 

Camargo Sêcco - Educação Infantil e Ensino Fundamental: APROVADO, ficando 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE 

LEI Nº 204/21 (Poder Executivo), declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e 

Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Sirlei Machado: 

APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Celso 

Cieslak. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 81/21 (Poder Executivo), 

autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da 

matrícula nº 47.205, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 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, 
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Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registrados o 

voto contrário da Vereadora Josi do Coletivo e a ausência  justificada da votação do 

Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 158/21 (Vereador Julio Küller), denomina 

de JOÃO OSÓRIO MIRANDA a Rua 13, do Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, 

neste Município: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Celso Cieslak. EM DISCUSSÃO ÚNICA - PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/21 (Mesa Executiva), autoriza a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT a ausentar-se do País: 

APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Celso 

Cieslak. AINDA EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 482, 

483/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 484, 485/21, do Vereador Dr. Erick e 

Indicações nºs 1359, 1387, 1388/21, do Vereador Ede Pimentel; 1360/21, do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno; 1361, 1363, 1366, 1368, 1382, 1384, 1385, 1386/21, do Vereador 

Jairton da Farmácia; 1362, 1367/21, do Vereador Felipe Passos; 1364, 1365, 1387, 

1388/21, do Vereador Ede Pimentel; 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376/21, 

da Vereadora Joce Canto; 1377, 1378, 1379/21, do Vereador Izaias Salustiano; 1380, 

1381, 1391/21, da Vereadora Missionária Adriana; 1383/21, do Vereador Leandro Bianco; 

1389/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 1390/21, do Vereador Dr. Erick. Concluída a 

votação da Ordem do Dia, a Vereadora Joce Canto se manifestou em questão de ordem 

para lembrar que faltam 460 dias para Ponta Grossa estar com suas ruas cem por cento 

asfaltadas, conforme compromisso assumido pela Senhora Prefeita Municipal em sua 

campanha política. Manifestaram-se no PEQUENO EXPEDIENTE os Vereadores EDE 

PIMENTEL, passando a palavra ao Vereador Geraldo Stocco, o qual relatou com tristeza 

o atropelamento de um ciclista no final de semana na cidade, na Avenida Visconde de 

Mauá, relatando o grande fluxo de veículos e pessoas, havendo necessidade de mais 

conscientização e sinalização nas ruas, sabendo que a AMTT tem feito trabalho importante 

em cima desse tema, porém urge incentivar políticas públicas que protejam sempre os 

menores no trânsito, o ciclista e pedestre. Registrou que o acidente em questão ocorreu 

em função do motorista do veículo ter aberto a porta sem prestar atenção a quem vinha 

atrás. Relatou a respeito da Semana Nacional do Trânsito, precisando trabalhar, bater dia 

a dia nesse tema para que a cidade possa avançar, em face do crescimento exponencial do 

uso da bicicleta pela população, conclamando os deputados, lembrando da luta da 

Deputada Mabel Canto, auxiliando nas blitz que realizou na cidade. DR. ERICK, para 

apresentar assunto relacionado às invasões de terrenos do próprio município, considerando 

algo sério, onde pessoas ocupam e erguem construções irregulares, tornando problema 

sério de difícil solução, sem acesso a rede esgoto, luz e água. Disse que precisa de algo 

efetivo para embargar essas invasões. Lembrou haver denunciado ao setor de patrimônio 

semanas atrás, após terr presenciado terreno do município em local da cidade que estava 

sendo preparado para invasão e um mês depois, ao passar pela região, verificou uma casa 
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construída, não tendo adiantado seu aviso. Seguindo, registrou que na data de ontem 

verificou outra região em que um cidadão possuindo uma caminhonete estava preparando 

terreno novamente para construção irregular, onde espera que haja algo nesse sentido, para 

conter, havendo necessidade de fiscalização adequada, colocando que enquanto isso 

acontece o município está perdendo terreno principalmente para construção de praças e 

próprios públicos. Roga as autoridades do Executivo mais atenção à essas questões. Não 

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

convocando a próxima para o dia vinte e nove do mês em curso, no horário regimental, 

cuja Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, 

Primeiro Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por 

mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte e 

sete de setembro de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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