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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 29/09/2021 

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. 
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Cita  Gálatas 6:9, agradece a empresa 

Coopagricula pela parceria nas arrecadações de absorventes íntimos para mulheres em vulnerabilidade social, 

que encaminhou mais de 2 mil absorventes, cita nome de pessoas da empresa ao qual agradece, e que assim 

tem alcançado mulheres em vulnerabilidade social, comenta sobre o outubro rosa que lembra sobre a prevenção 

e o diagnóstico precoce do câncer da mama, que o mês é marcado pelas ações visando esse fim, comenta sobre 

as mulheres buscarem anomalias em seu corpo e se encontrarem procurar um médico, agradece a câmara e a 

prefeitura que neste mês os holofotes estão mudados de cor para chamar aa atenção das mulheres nesse 

importante assunto, comenta que o outubro rosa é celebrado desde os anos 90, objetivando compartilhar 

informações sobre o câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo de útero e assim contribuindo 

para a redução da mortalidade, reforça que as mulheres tenham essa consciência. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta ter protocolado projeto de lei no início do ano sobre a 

integração do transporte coletivo, que foi estudado muito a questão do transporte coletivo, o quanto sabe a 

importância dessa luta que deve ser tratada com respeito e seriedade, que deve ser feito pensando nas pessoas 

que utilizam do transporte coletivo e que se precisa trabalhar para que o transporte seja  transparente e justo, 

que esse projeto vem para otimizar o transporte coletivo da cidade, que antigamente era muito necessário os  
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terminais, muito mais do que atualmente, hoje já não há necessidade de todas as pessoas irem até alguns 

terminais para se deslocar, que pode-se muito bem integrar o transporte coletivo como já acontece em dois 

pontos da cidade os PLR, porem isso deve ser aumentado, que possui estudo solicitado da AMTT e incluiu a 

justificativa do projeto aonde já verificaram 15 pontos que já podem ser integradas agilizando a vida dessas 

pessoas deixando o transporte mais rápido, mais efetivo e permitirá mais tempo para seus usuários em seus 

dias, pois não há necessidade de se chegar ao terminal, e isso poderá funcionar se permitir que a pessoa desça 

em um ponto x, tenha 90 minutos até o ponto y para pegar outra linha, que foi protocolado esse projeto a 

comissão de justiça recebeu e compreenderam o cuidado que se deve ter com esse projeto, que se conversou 

com as pessoas técnicas da AMTT, que houve conversa com a prefeitura sobre esse projeto a fim que o projeto 

ficasse da melhor maneira a fim de que se compreenda e que a lei seja efetiva, que muitas vezes a lei até passa 

pela câmara mas não é aplicável, comenta que o substitutivo está sendo protocolado hoje, pede cerelidade para 

a Comissão de redação e justiça pois as pessoas precisam de um transporte coletivo melhor, de qualidade, que 

há estudos que a tarifa está chegando a 8 reais, comenta que não irá entrar sobre esse assunto mas que  seu 

mandato está tomando as medidas cabíveis para se ter um transporte público de qualidade e transparente, e esse 

projeto visa dar agilidade ao transporte, que já possui dois PLR funcionando que a pessoa pode integrar nas 

linhas de ônibus e um estudo mostrou que houve aumento de usuários nessas linhas, já que o transporte 

integrado é mais rápido, o PLR aumentou a quantidade de passageiros, o oposto de aumentar a tarifa e isso 

pode aumentar o fluxo de caixa que possui estudos que comprovam isso e está presente no projeto de lei, que 

Curitiba possui o transporte coletivo integrado com aqueles tubos que pode estudar isso para o próximo 

contrato, mas esse contrato e importante trabalhar neste para melhorar o próximo que já está acontecendo, que 

tem uma reunião importante amanhã sobre o transporte coletivo de Ponta Grossa, para que daqui a 10 anos não 

se diga que o contrato foi estragado, que devesse trabalhar por um sistema melhor e mais transparente. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta que fez sobre moção de apelo, indicação de 2015 

aonde pediu por reforma para a 1 Companhia da Policia Militar, comenta que destinou emendas para se 

reformar e ampliar as instalações e assim se fez ao longo dos anos, agradece a prefeita por ter feito o aumento 

que isso é dar dignidade aqueles que dão a vida pela sociedade, que cuidam da  população da cidade, reforça 

agradecimento a prefeita, comenta ter feito projeto de lei onde institui ao calendário municipal dia do veterano 

militar e das forças auxiliares, agradece aos vereadores da casa no ano de 2019, que aprovaram esse projeto 

que  hoje é lei, que os militares agora comemoram no dia 01 de outubro aos militares que estão na reserva, 

parabeniza a esses militares e comenta ter orgulho de  ser policial militar uma das melhores instituições do 

Brasil. Parabeniza a todos os veteranos do Exército Brasileiro que cuida das fronteiras e prestam um grande 

serviço de construção de estradas, pontes e executam excelentes obras e cuidam do Brasil. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Inicia parabenizando os membros da SEI que fara verificação 

sobre irregularidades do UPA Santana, se coloca à disposição no que for necessário, porem entende que o 

objetivo maior e principal da SEI é buscar melhorar o atendimento da população de Ponta Grossa, concede 

parte a vereadora Joce Canto (PSC), a qual reforça que objetivam apurar irregularidades, e que se houver 

comprovação de pratica ilegal deve ser punida mas a principal motivação é trazer a  melhora do sistema de 

saúde pois é inadmissível o tempo de espera de atendimento, que possui dois membros que estão sempre em 

contato com as pessoas na área da saúde e que tem certeza que o trabalho realizado será excelente. Com a 

palavra novamente o vereador Izaias Salustiano (PSB), reforça que essa pode ser a contribuição importante 

para a população, a melhoria do atendimento, comenta a aprovação de moção de apelo que pedia para que se 

manteve com as portas abertas pelo menos 4 pontos de saúde da cidade, manter aberto até as 22 horas, que 

embora crie despesa, a população não deve ficar desassistida que quando visitaram a UPA Santana ficaram por 

mais  de  duas horas conversando com as  pessoas, e que a grande maioria possui a pulseira azul e essas pessoas 

poderiam ter sido atendido nas UBS dos bairros evitando que tenham que se deslocar até o centro da cidade 

para serem atendidas, e que as vezes não são devido a grande demanda, que esta tem sido a maior causa de 

reclamação, espera sensibilidade para abrir essas UPAs nos bairros, que deve ser rápido, comenta que compre 

de as dificuldades mas e há a possibilidade de atender, e que as pessoas que não possuem atendimento no bairro 

se dirigem ao UPA Santana, comenta que moção foi aprovada, que está sendo feito trabalho em cima  das 
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irregularidades e tudo no sentido de contribuir para a melhoria do serviço, outro tema  importante é a entrada 

do Costa Rica aonde tem ocorrido muitos acidentes, congestionamentos e alto fluxo de veículos e com o retorno 

das aulas presenciais a mais um incremento, comenta que seja feito estudo para melhorar aquela situação, e 

que mais pessoas irão residir na região agravando ainda mais o problema, comenta que será contratado recursos 

que acredita que seria uma boa opção de investimento naquela região por isso protocolou moção de apelo e 

estará lá verificando a situação. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta ser um dia especial pois será votado o PL 

172?2021 que possui autoria das três vereadoras dessa casa de leis e tem por objetivo a criação do dia de 

combate ao feminicídio, a previsão do feminicídio como qualificadora do homicídio está presente na lei federal 

13.104 de 2015, caracteriza o feminicídio como o crime contra a vida da mulher por razoes da condição de 

sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação a 

condição de mulher, em meio ao distanciamento social o Brasil contabilizou 1.350 casos de feminicídio em 

2020, um a cada seis horas e meia, destaca que o feminicídio é a última forma de violência que a mulher pode 

sofrer dentre tantas outras previstas na  lei Maria da Penha, tais violências que podem ter o desfecho final no 

assassinato da  mulher são consequências de uma sociedade estruturada pelo machismo onde a desigualdade 

perdura seja pela diferença salarial para a mesma função, ou o desemprego, sobre tudo de mulheres negras, 

seja nos ambientes de trabalhos ou não, onde são silenciadas e descredibilizadas, seja até mesmo dentro dos 

lares aonde aprende-se desde cedo que o fato de ser mulher é condição para se doar a trabalhos não 

remunerados, os cuidados do lar, essa cultura que pendura como se os corpos não lhes pertencesse e estão a 

trabalho de todos pode ser verificado no caso de ontem que envolveu a estudante de direito Andressa Lustosa 

de 25 anos que enquanto pedalava no município de Palmas foi assediada por um homem que passava de carro, 

o assedio a levou a cair e ter vários ferimentos além do psicológico, que a desigualdade é estrutural e que o 

combate ao feminicídio não se pode esquecer que deve se combater todos os outros tipos de violência contra a 

mulher e o machismo estrutural, que o partido PSOL levanta a bandeira do feminismo geral e que luta pela 

igualdade de homens e mulheres e luta pela reestruturação da sociedade capitalista, pede para que seja votado 

sim no PL sobre o combate do feminicídio, concede parte a vereadora Joce Canto (PSC), a qual comenta que 

a luta pela mulher não tem partido, cor ou religião, tanto que as três mulheres da casa se uniram em um projeto 

que é este que será votado hoje que institui o dia municipal de combate ao feminicídio, três mulheres 

completamente diferentes, cada uma com sua ideologia mas que estão para defender as mulheres por isso é 

importante apoiar esses projeto e aprovar projeto de prevenção e conscientização, pois o feminicídio está  muito 

ligado ao machismo, não é um crime passional, reforça que o silencio mata e a importância da denúncia, 

comenta os números para a denúncia 180 e190. Com a palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), 

comenta que não é nada mais legítimo que três mulheres levantarem a bandeira das mulheres, embora conta 

com o apoio dos homens de votar a favor das pautas feministas, de estar junto nesta luta pois e lentamente que 

se derrubara essa questão pois não se mata por paixão, se mata por machismo, maldade e posse. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que a CPI fara grande contribuição para a sociedade e 

para o novo contrato, comenta que podem contar com ele no projeto e na pauta abordada anteriormente, que 

no dia 01 de outubro se comemora no Brasil tambem o dia do idoso dia importante para um pais que está 

ficando idoso, comenta número de idosos no Brasil e dados referente a condição de vida dos mesmos, e que se 

deparou na semana que passou com uma pessoa de 101 anos e que ficou na UPA quase que o dia todo para ser 

transferido, diz não conhece-lo mas recebeu ligação para que pudesse tentar intervir nessa situação, comenta  

ser desagradável imaginar que uma pessoa dessa idade tenha de passar por isso, que o cidadão contribuiu para 

a cidade estar assim como está hoje e que assim que o governo trata os idosos, concede a palavra a vereadora  

Joce Canto (PSC), que comenta que com a idade de 101 anos teve i atendimento negado no Pronto Socorro e 

UPA Santana, teve quatro bolsas de colostomia, uma situação horrível, depois de  tantas pessoas mexendo no 

caso foi levado ao UPA Santana e posteriormente ao UPA Santa Paula e posteriormente ao Regional fazer 

cirurgia, que é uma situação muito triste para os idosos, com a palavra novamente o vereador Júlio Kuller 

(MDB), diz confiar na comissão formada na casa que vai tratar e esmiuçar o que está acontecendo na saúde da 

cidade que este é o papel do vereador, fazer esta verificação, que quando se paga imposto esse deve ser 
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devolvido em qualidade de vida, que deve ser feito o papel do vereador e confia na comissão e em seu resultado, 

que se aproxima do dia do idoso e que desejava que não se comemorasse apenas mas que se apresentasse coisas 

que vão de encontro com o que esperam, que os idosos estão em casa ficando doentes e não há  uma sinalização 

se quer da prefeitura para que possa traze-los de  volta aos movimentos, que na semana passada teve a 

comemoração da semana da pessoa com deficiência, que foi trazido os medalhistas mas questiona quais os 

avanços para os deficientes do município, comenta que comemorar é fácil, que se comemora o dia do militar, 

dia do idoso o dia do parlamentar mas tem que comemorar trazendo benefícios, comenta o caso de  101 anos 

de contribuição para quando precisa ficar de espera na UPA se coloca a disposição para conversa que o poder 

executivo deve usar mais os vereadores que tem maior contato com a população que se deve ter maior diálogo 

entre os dois prédios, comenta que a diretora do selo social trouxe uma demanda e que fez uma emenda e 

assume que fez erro na emenda e pedira que seja votado em destaque o artigo 1 e 4 da emenda assim não 

paralisa o trabalho do selo social que a vida toda fez um grande trabalho na cidade que muitas empresas fazer=m 

seu trabalho social e de meio ambiente gratuitamente recebendo apenas um selo e jamais faria algo para 

prejudicar esse trabalho.  

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 29/09/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

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. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 158/2021: 

Denomina de JOÃO OSÓRIO MIRANDA a Rua nº 13 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, 

nesta cidade. 
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Votação Nominal – Aprovado - 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 111/2021: 

Cria o Selo Social de Ponta Grossa. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS  - Favorável 

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

  

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Júlio Küller 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

É pedido destaque nos artigos 1 e 3 pelo vereador Júlio Kuller (MDB) - Votação Nominal – Rejeitado - 

Votos Favoráveis - 17 Votos Contrários - Abstenções 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DOS VEREADORES JOCE CANTO, JOSI DO COLETIVO E MISSIONÁRIA ADRIANA 
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Projeto de Lei Ordinária nº 172/2021: 

Institui o dia 04 de dezembro como o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio na cidade de Ponta Grossa. 

  

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

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

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 176/2021: 

Denomina de IONE BUTTENBENDER QUADROS a Rua nº 25 do Loteamento Jardim Royal, Bairro 

Uvaranas. 

  

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

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

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 187/2021: 

Altera a Lei nº 10.973/2012. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  -  

                         CSAS    - Favorável 
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EMENDA MODIFICATIVA, apresentada pelo Vereador Divo (Aprovado) 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CECE   - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 234/2021: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, por doação pura e simples, o imóvel que menciona. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 486/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 
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Nº 487/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APELO 

À 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. 

JUSTIFICATIVA 

A presente moção de apelo justifica-se em razão de os munícipes estarem necessitados deste auxílio de R$150 

de vale-mercado, considerando que ainda estamos num momento de pandemia, com taxa de desemprego alta 

e outras questões que tornam esse auxílio útil para as pessoas mais necessitadas. 

Por assim ser, rogamos pela compreensão e apoio do Poder Público Municipal no sentido de atender ao presente 

apelo. 

  

Nº 488/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Pizzaria O Forno, devido aos serviços de excelência prestados à comunidade de Ponta 

Grossa.  

  

Nº 489/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Jornalista Patrícia e estendendo a todos os colaboradores do Jornal Diário dos Campos pelo excelente 

trabalho e imparcialidade 

  

Nº 490/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Clínica RadioMed, devido aos serviços de excelência prestados à comunidade de Ponta 

Grossa.  

  

Nº 491/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
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MOÇÃO DE APELO 

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 

Garibáldi. 

  

Nº 492/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

À CUFA ( Central Única das Favelas), em reconhecimento a sua atuação nos âmbitos político, social, esportivo 

e cultural. 

 Total de Moções Aprovadas – 7  

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 1392/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

instalação de uma lombada elevada em frente à Escola Municipal Deodoro Alves Quintiliano, situada na Rua 

Carajás, 318, Cará-Cará.  

  

  

  

Nº 1393/2021 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 lombadas 

localizadas na rua Francisco Otaviano, sendo que uma fica em frente ao número 2105 e a outra em frente ao 

número 2099, Vila Palmeirinha, Nova Rússia, nesta cidade.  
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Nº 1394/2021 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 

fiscalização do Trânsito - Guarda Municipal em frente à Escola Municipal Deodoro Alves Quintiliano, na Rua 

Carajás, 318, Cará-Cará.  

  

Nº 1395/2021 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, que tome providências  objetivando 

operação tapa buraco na Rua 14 Bis, Cará-Cará, proximidades entre os números 426 e 404. 

  

Nº 1396/2021 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 Florestópolis, esquina com Rua Campo Largo, Oficinas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

Município.  

  

Nº 1397/2021 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 Maringá - Palmeirinha, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1398/2021 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 Nito Manoel Gutoch, Parque Tarobá, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  
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Nº 1399/2021 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 Sebastião Ivo Borges, Colônia Dona Luíza - Santa Maria, no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

Município.  

  

Nº 1400/2021 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 Sebastião Ivo Borges, Colônia Dona Luiza - Santa Maria, no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

Município.  

  

Nº 1401/2021 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 

das Ruas do Piriquitos, Vila Romana e Jardim Planalto, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1402/2021 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 Reinaldo Ribas Silveira - Ronda, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1403/2021 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 

das ruas Oscar Clock e Rolândia - Nova Rússia, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1404/2021 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 inclusão 

das ruas da Vila Santa Luíza, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1405/2021 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 Praia da Gávea - Dom Bosco, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1406/2021 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 Maria Úrsula de Abreu, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1407/2021 do Vereador DIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade para que seja fechada a cratera que está se abrindo na Rua 

Roberto Rizental frente ao n° 404, esquina com a Rua Ernani Pilati, no Parque Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 1408/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento da Rua Bem-te-vi, Vila Borato, Chapada.   

  

Nº 1409/2021 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 
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da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco e manutenção com o caminhão 

Asfaltruck na Rua Almirante Custódio de Melo, em frente ao Número 315, Centro. 

  

Nº 1411/2021 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 Joaquim Tomaz Sabino no Distrito de Guaragi. 

  

Nº 1412/2021 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 Prefeito Antonio de Sousa Dias no  Distrito de Guaragi. 

  

Nº 1413/2021 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 com urgência a 

limpeza do terreno na Rua Ibiporã, frente ao nº732, esquina com a Rua Marcílio Dias, Bairro Nova Rússia, 

nesta cidade. 

  

Nº 1414/2021 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 estudos para implantação de 

lombadas nas ruas Idalina Pereira, rua Corredor A, rua RQ, Vila Porto Seguro, Bairro Colônia Dona Luíza, 

nesta cidade.  

  

Nº 1415/2021 do Vereador DIVO 

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

Plenário, seja oficiado Á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade para que seja feita uma lombada na Rua Isaías da Luz, em frente 

ao n° 284, esquina com a Rua Mario Kowalski, no Jardim Atlanta, Bairro Boa Vista. 

Total de Indicações Aprovadas – 23 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 14 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Divo (PSD) - 2 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 28 de setembro de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
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VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta vir mais uma vez para fazer a contagem regressiva e hoje 

estão faltando 458 dias para Ponta Grossa estar 100% asfaltada, reforça que o pessoal pode esperar que o asfalto 

está chegando. 

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

repudio ao que aconteceu com a ciclista Andressa Lustosa no município de Palmas no estado do Paraná, dois 

homens a assediaram e a mesma foi derrubada  da bicicleta felizmente não se feriu tanto fisicamente, questiona 

sobre a lamentável situação para as mulheres saírem na rua, parabeniza as autoridades que já prenderam os 

responsáveis por ter feito aquilo hoje mesmo, reforça a importância  de falar sobre a ciclo mobilidade. Com a 

palavra vereador Izaias Salustiano (PSB), se soma ao ato de repudio, e agradece ao deputado Federal Aliel 

Machado que embora tenha compromissos na região dos campos  gerais, tem desembolsado muitos milhões em 

emendas, que já possui obras concluídas e comenta sobre emenda de 1,5 milhões para pavimentação, e 200 mil 

para reforma do ginásio de esportes de Guaragi, 400 mil reais disponibilizados para a UEPG, 250 Mil reais para 

agrupamento de Bombeiros da Policia Militar, comenta possuir cópia de documento Câmara Federal valores já 

depositados na conta de Ponta Grossa, que já está pedindo uma reunião com o secretario de finança e secretario 

d e planejamento para que se posa viabilizar os projetos para que esses valores possam ser aplicados, reforça 

agradecimento ao deputado federal Aliel Machado e que haverá novos recursos no próximo ano, comenta saber 

de sua atuação importante em Brasília e que não em medido esforços para atender as pautas do Brasil e da 

Camarás Municipal. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Faz em nome do mandato para fazer um convite de apelo aos 

vereadores a respeito de uma demanda importante sobre a saúde mental no município, comenta que encaminhara 

as emendas impositivas no orçamento do próximo ano e metade do montante será repassado para a saúde, e que 

há uma situação precária no Centro de Atenção Psico social de Transtorno Mental com imóvel alugado pela 

prefeitura no valor de 10 mil reais e que não oferece toda a estrutura necessária para esse CAPS-TM, de acordo 

com a informação repassada pelo secretário de saúde que elencou que uma das principais demandas elencadas é 

a construção de um prédio próprio para alocar o CAPS – TM, comenta que um vereador sozinho não terá valor 

total necessário para a construção que foi orçado em 1, 2 milhões porém, se se unirem podem destinar 

conjuntamente parte das emendas de saúde para essa finalidade, por isso faz convite para se abraçar essa 

instituição que se encontra em prédio inadequado e paga 10 mil por mês de aluguel que pode ser usado para 

contratar o neuropediatra. 

VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Parabeniza sobre o dia primeiro ser dia 

do pastor e da pastora quadrangular, que seus pastores entregam seus esforços a comunidade e parabeniza todos 

os pastores da igreja quadrangular, que a igreja foi atuante nesse tempo de covid-19. 

 

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

niao=27/10/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

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

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

         Aos vinte e nove 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" 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=27/10/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=27/10/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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- Terceiro Secretário, com a ausência justificada do Vereador Celso Cieslak 

(Requerimento nº 319/21), 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 71/21 (Projeto de Lei 

nº 260/21), altera a Lei nº 11.646, de 21/01/2014, conforme especifica. Mensagem nº 

72/21 (Projeto de Lei nº 261/21), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 201.043,51, e dá outras providências. Of. nº 1937/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1112/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

2068/21-GP, em atendimento a Indicação nº 480/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 2069/21-GP, em atendimento a Indicação nº 420/21, de autoria do Vereador 

Geraldo Stocco. Of. nº 2070/21-GP, em atendimento a Indicação nº 524/21, de autoria do 

Vereador João Vitor Maciel. Of. nº 2071/21-GP, em atendimento a Indicação nº 436/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2072/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

701/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2073/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 96/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2074/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 345/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 

2075/21-GP, em atendimento a Indicação nº 344/21, de autoria do Vereador Julio Küller. 

Of. nº 2078/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1107/21, de autoria do Vereador Valdir 

Antônio Pedroso. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 

255/21, denomina de SALAMIR SUTIL DO NASCIMENTO a Rua nº 11 do Loteamento 

ECO PARK Pilão de Pedra, Bairro Neves, nesta cidade. DA VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO - Projeto de Lei nº 256/21, denomina de JOSÉ KANAWATE a Rua nº Sete, 

Bairro Uvaranas, entre a Rua Manoel Marques e a Rua Serra do Cadeado, nesta cidade. 

Projeto de Lei nº 257/21, institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o "Dia do 

Respeito à Diversidade Religiosa". Projeto de Lei nº 258/21, institui no âmbito do 

Município de Ponta Grossa a Semana Municipal dos Contadores de Histórias e dá outras 

providências. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 

259/21, altera a Lei nº 4.712, de 27 de abril de 1.992. DO VEREADOR DR. ERICK - 

Moção de Apelo nº 494/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth 

Silveira Schmidt, para que realize medidas administrativas e gestione junto aos Órgãos 

competentes para que o pronto atendimento infantil seja transferido da UPA Santa Paula 

para a UPA Santana, Centro. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Moção de Apelo 

nº 495/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT,  a fim 

de determinar aos departamentos competentes através da Secretaria Municipal da 

Fazenda, especialmente o Departamento de Orçamentos e Programação - DOP, para que 
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promovam o acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) na disponibilidade orçamentária 

destinada à Secretaria Municipal de Esportes - 28.000.00.000.0000.0.000 a ser incluída 

para o Departamento de Esportes - 28.002. A anulação será promovida pelo DOP. DO 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 496/21, a ser 

encaminhada ao Oslito Romão Pedrozo por seus 28 anos na Reserva da Polícia Militar do 

Paraná. Moção de Aplauso nº 497/21, a ser encaminhada ao Luciano Myszynski por seus 

37 anos na Reserva da Polícia Militar do Paraná. DOS VEREADORES IZAIAS 

SALUSTIANO E LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Apelo nº 498/21, dirigida à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, 

solicitar aos departamentos competentes do Poder Executivo, para que seja efetuado 

estudos técnicos para viabilizar a inclusão no PROGRAMA FINISA, a contrução da Ponte 

e/ou Viaduto, e também a duplicação da Estrada Municipal Sebastião Bastos, via de acesso 

ao Jd Lagoa Dourada, Panamá e Costa Rica. DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

INVESTIGAÇÃO, instituída através do Requerimento nº 315/21 - Informando que foi 

eleito o Vereador Filipe Chociai para figurar como presidente e o Vereador Ede Pimentel, 

como Relator. Solicita ainda que seja disponibilizado pessoal, profissionais técnicos que 

possam auxiliar nos trabalhos da presente CEI, mormente um (a) advogado (a) do quadro 

dos funcionários efetivos e 1 (um) assessor jurídico para acompanhar junto à Presidência, 

bem como um estagiário do curso de direito para auxílio no manuseio dos documentos 

que serão recebidos pela Comissão. Finda a leitura do Expediente, deram-se início às 

manifestações da COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA: Iniciou proclamando o Evangelho, em Gálatas 6,9, "Não nos 

cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, oportuno colheremos, se não 

desanimarmos". Agradeceu à empresa da Coopagrícola pela parceria nas arrecadações de 

absorventes íntimos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, representando 

mais de duas mil unidades, através de campanha dos funcionários, tendo encaminhado em 

data anterior. Agradeceu nas pessoas de Karem Paola, Karem Franciele Carvalho Peixe, 

Larissa Binin, Sandra Maria Sovinski e Diretor Luiz Marcelo Cagvagnari, além do 

Presidente Gabriel Nadal. Destacou a campanha, realizada através das Unidas, estando 

fazendo a diferença. Comentou a respeito de estar se aproximando o mês em que se revive 

o OUTUBRO ROSA, que lembra a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama 

e colo do útero conhecido como mês marcado por ações afirmativas relacionadas à essa 

prevenção, registrando a frase "Mulheres, Se Toquem", para procurar anomalias e se 

acontecer, imediatamente que consultem um médico especialista. Agradeceu esta Casa de 

Leis e Prefeitura Municipal, registrando que conversando com o Senhor Presidente, até os 

holofotes que iluminam este parlamento externamente serão mudados para a cor rosa, no 

sentido de chamar atenção à esse assunto importante e delicado, cuja descoberta de forma 

precoce, favorece o tratamento. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para comunicar 

haver protocolado projeto de lei na metade do corrente ano, dispondo sobre integração do 

transporte coletivo, agradecendo o ex-vereador Aguinel pela ajuda nessa questão, estando 
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representando o Deputado Federal Aliel Machado, onde estuda muito esse assunto, não 

sendo de hoje, considerando luta importante para a cidade que tem de ser tratada com 

respeito, seriedade e pensando nas pessoas usuárias. Destacou que o referido projeto vem 

para otimizar o sistema na cidade, destacando que antigamente eram extremamente 

necessários os terminais que hoje em dia, podendo muito bem integrar o transporte 

coletivo como ocorre em dois pontos da cidade, não havendo necessidade dos usuários se 

dirigirem até os mesmos. Tem estudo realizado, onde solicitou à AMTT a inclusão na 

justificativa do projeto, ocasião em que se verificaram quinze pontos que podem ser 

integrados, agilizando a vida das pessoas, deixando o transporte na cidade mais rápido e 

efetivo. Mencionou haver realizado substitutivo à referida matéria, após haver conversado 

com todos os órgãos responsáveis pela sua implantação e vereadores desta Casa, no 

sentido do mesmo ficar da melhor maneira para entendimento dos demais pares. Solicitou 

à CLJR que analise o mais rapidamente possível a matéria. Comentou ainda a necessidade 

de fiscalizar a VCG, objetivando transporte púbico de qualidade e transparente, onde o 

projeto vem para auxiliar as pessoas se locomoverem na cidade de maneira mais ágil. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para falar a respeito da sua corporação, 

lembrando da indicação nº 1874/2015, na qual solicitou para que fosse reformada e 

ampliada a Primeira Companhia da Polícia Militar, logo após em 2.016, destinou com suas 

emendas, além da Moção de Apelo nº 80/2016, na gestão de Marcelo Rangel, objetivando 

essa ampliação e reforma. Hoje agradece à Senhora Prefeita Municipal, pela realização do 

aumento daquela companhia, dando dignidade àqueles que dão seu dia a dia para cuidar 

do povo e famílias da cidade, do povo trabalhador, honesto que está nas ruas. Comentou 

que elaborou o Projeto de Lei nº 268/2019, em que institui no calendário oficial do 

Município o Dia do Veterano Militar, das Forças Armadas Brasileira e das Forças 

Auxiliares, logo após virou lei, agradecendo aos vereadores que faziam parte daquela 

legislatura e que aprovaram a matéria, a qual se transformou na Lei nº 13.530 que "Fica 

instituído no âmbito do Município de Ponta Grossa o Dia do Veterano Militar, das Forçar 

Armadas Brasileira e das Forças Auxiliares, a ser comemorado anualmente no dia 

primeiro de outubro. Sexta-feira, registrando assim o seu abraço a todos os policiais que 

estão na reserva remunerada, na reforma que deram seu tempo de serviço, clamando a 

Deus bênçãos a todos. Parabenizou o Dia do Veterano Militar que será comemorado em 

primeiro de outubro. Registrou seu abraço ao Comandante Geral, Coronel Hudson, 

destacando que autorizou a colocar em sua farda a frase escrita Veterano, substituindo 

pela frase Reforma. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Parabenizou os integrantes da 

CEI que ao longo dos noventa dias estarão realizando trabalhos em relação às 

irregularidades que foram apontadas na UPA SANTANA, cumprimentando Vereador 

Filipe Chociai, presidente e Joce Canto, relatora que foi propositora da idéia, se colocando 

à disposição se caso for necessário para contribuir. Entende que o objetivo maior e 

principal é buscar ferramentas para que possa ser melhorado o atendimento médico e 

hospitalar à população de Ponta Grossa. Somou-se à sua manifestação em parte a 
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Vereadora Joce Canto, ressaltando que além de apurar as irregularidades, se houver 

comprovação de pessoas que realizaram prática ilegal, devem ser punidas, mas a principal 

motivação ao abrir a CEI é trazer melhora do sistema de saúde às pessoas, considerando 

inadmissível ficarem até oito horas à espera de atendimento. Ressaltou dois membros, 

como Vereadores Jairton da Farmácia e Presidente da Comissão de Saúde e Ação Social, 

Vereador Divo que estão em contato sempre com pessoas da área da saúde, tendo certeza 

da realização de trabalho excelente através dos membros da CEI. Retornando à fala, 

Vereador Izaias lembrou haver sido aprovado na Casa Moção de Apelo, no sentido de que 

a Fundação Municipal de Saúde pudesse manter com as portas abertas pelo menos em 

quatro pontos importantes da cidade, contemplando os bairros, onde como sugestão citou 

Oficinas, Uvaranas, Nova Rússia, além da Santa Paula, mantendo atendimento no mínimo 

até as vinte e duas horas para assistir a população. Contribuiu dizendo que na visita que 

fez na UPA SANTANA com os Vereadores Ede Pimentel e Geraldo Stocco, ficaram por 

duas horas conversando com servidores, verificando pessoal que estava aguardando e em 

sua grande maioria portava pulseira azul que poderiam muito bem ter sido atendida nas 

UBS dos bairros, evitando deslocamento até o Centro da Cidade, causando grande 

demanda, ficando até oito horas e voltando muitas vezes para casa, sendo essa a maior 

causa de reclamação. Espera que haja sensibilidade, que possam ser abertas as referidas 

UBS, conforme relatou na sua moção. Outro assunto, para comunicar haver protocolado, 

com assinatura de apoio do Vereador Léo Farmacêutico, proposição quanto a rotatória do 

antigo Matadouro Municipal, na região do Costa Rica, sabendo da ocorrência de muitos 

acidentes além do congestionamento natural em razão do alto fluxo de veículos, 

principalmente no horário de pico e agora com a volta das aulas presenciais, mais um 

incremento para complicar o trânsito naquela região. Assim solicita estudo através da 

Secretaria de Planejamento para melhorar aquela situação, levando-se em conta que estão 

sendo construídos mais dois ou três loteamentos, havendo perspectiva que mais de dez mil 

pessoas venham a residir na localidade e se algo não for feito hoje, certamente irá agravar 

ainda mais a situação. Citou contratação de recursos na ordem de cem milhões de reais, 

noticiado pelo Executivo, onde pede ações, entendendo ser uma boa opção de 

investimento na região, razão de haver protocolado a referida moção de apelo. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para comemorar o dia em que será votado o 

Projeto de Lei nº 172/21, de sua autoria, juntamente com as Vereadoras Missionária 

Adriana e Joce Canto, no qual institui o dia 04 de dezembro como Dia Municipal de 

Combate ao Feminicídio na cidade de Ponta Grossa. Ilustrou a matéria, dizendo que a 

previsão do feminicídio como circunstância qualificadora do crime se encontra na Lei 

Federal 13.104/2015, de autoria da então Presidenta Dilma Roussef, citando que de 

maneira genérica se caracteriza como feminicídio o crime contra a vida da mulher, por 

razões da condição de sexo feminino, considerando que as razões dessa natureza, quando 

envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo e discriminação à condição de 

mulher. Em meio isolamento social, relatou que o Brasil contabilizou mil, trezentos e 
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cinqüenta casos de feminicídio apenas em 2.020, um a cada seis horas e meia, segundo o 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 0,7% maior comparado ao total de 2.019. 

Destacou que o feminicídio é a última forma de violência que a mulher pode sofrer, se 

encontrando dentro de uma lista de formas de violência, como violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral, prevista na Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 

Penha, de autoria do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Comentou que uma a 

quatro mulheres acima de dezesseis anos afirma haver sofrido algum tipo de violência no 

último ano no Brasil, segundo a pesquisa Data Folha, divulgado em julho desse ano. 

Ressaltou que a cultura que inculta na sociedade que as vidas e corpos não as pertencem, 

como se fossem apenas algo a serviço de todos, também pode ser lamentavelmente 

verificada, no caso que envolveu ontem a estudante de direito Andressa Luszota de vinte 

e cinco anos que enquanto pedalava nas ruas do Município de Palmas, no Paraná, foi 

apalpada, assediada por um homem que passava dentro de um carro, levando a mesma a 

cair e ter vários ferimentos, além do ferimento moral, psicológico. Citou que a 

desigualdade de gênero é histórica, cultural e estruturante na sociedade, desta forma, 

quando fala ao combate ao feminicídio, não pode esquecer que não se combate sem se 

combater todos os outros tipos de violência contra a mulher, sem se combater ainda o 

machismo estrutural que hoje baseia a sociedade em que se vive. Destacou ainda que faz 

parte de mandato feminista, pertencente a partido feminista, que luta pela igualdade entre 

homens e mulheres, mesma luta pela reestruturação da sociedade capitalista que tem na 

desigualdade social seu fundamento principal. Pediu aos nobres colegas que votem sim 

no referido PL. Em aparte, a Vereadora Joce Canto registrou que a luta contra a violência 

contra a mulher não tem cor, partido político e religião, tanto que as mulheres 

representantes desta Casa se uniram em torno do referido projeto, totalmente com sua 

ideologia, mas que estão para defender as mulheres, considerando importante que seja 

aprovado. Frisou que não é crime passional, sendo importante alertar as mulheres quanto 

a denunciar quando verem casos de agressões. Em questão de ordem, a Vereadora 

Missionária Adriana registrou suas boas vindas ao Vereador Julio Küller na CPI DO 

TRANSPORTE COLETIVO, destacando sua contribuição e olhar atento. Também deixou 

registradas as boas vindas do mesmo à referida CPI o Vereador Leandro Bianco, 

destacando a contribuição dada por aquele parlamentar aos trabalhos, lembrando que após 

a sessão, todos os membros da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO estão convocados 

para participarem de reunião na Sala das Comissões. VEREADOR JULIO KÜLLER: 

Registrou a presença nesta Casa, de sua filha. Deseja contribuir no processo para que 

possam tirar as informações possíveis e não errar da forma como foi feito o antigo contrato 

do Transporte Coletivo, onde dará grande contribuição para a sociedade pontagrossense, 

sem dúvidas. Colocou-se ainda à disposição às vereadoras da Casa, na aprovação do 

Projeto de Lei nº 172/21, bem como na pauta que as mesmas defendem em prol das 

mulheres. Destacou o Dia Primeiro de Outubro, onde além do Dia do Militar da Reserva, 

se comemora no Brasil o Dia do Idoso, considerando uma data importante para um país 
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que está ficando velho. Citou no Brasil a existência de 37,7 milhões de pessoas acima de 

sessenta anos, desses, 85% moram em casas com outras pessoas, sejam filho, filha, netos, 

parentes mais próximos, 75% contribuem com pelo menos metade da renda familiar, 58% 

tem algum tipo de comorbidade e se depararou semana que passou com o Senhor  

Guilherme Martins de Oliveira, com 101 anos que ficou na UPA quase o dia todo para ser 

transferido. Recebeu ligação de parentes e amigos para tentar intervir nessa situação, 

dizendo ser desagradável imaginar pessoa que chegou nessa idade e passar por isso, 

considerando o quanto contribuiu para o progresso do país, para Ponta Grossa. Nesse 

sentido, como representante da população, tem que perguntar se isso é vida. Tomou de 

aparte a Vereadora Joce Canto, relatando que o referido cidadão teve atendimento negado 

no Pronto Socorro Municipal e na UPA SANTANA, portando quatro bolsas de colostomia 

de sangue, em situação terrível, tendo ido até UBS, que orientou a retornar ao Pronto 

Socorro Municipal, tendo sido negado atendimento, até que uma pessoa da Secretaria, em 

função de tantas pessoas mexendo no caso fez com que o SAMU fosse até sua casa e o 

levasse novamente para a UPA SANTANA, tendo sido transferido para a UPA SANTA 

PAULA e nessa foi bem atendido pelos profissionais, sento então transferido ao Hospital 

Regional para realização de cirurgia, dizendo ser situação terrível para os idosos da cidade. 

Retornando, Julio Küller disse que na Comissão que foi formada nesta Casa, é o papel do 

legislador: ir a fundo, fiscalizar o que é obrigação da prefeitura, devolver em investimentos 

aos moradores e contribuintes. Comentou que no Dia do Idoso, esperava que se 

apresentassem coisas factíveis, que viessem de encontro aquilo que esperam. Lembrou 

que semana passada teve comemorado pela Prefeitura a Semana da Pessoa com 

Deficiência, com apresentação de medalhista, considerando maravilhoso, porém indagou 

o que é que fizeram para os deficientes e quais foram os avanços? Colocou que tem que 

se comemorar trazendo benefícios, devolvendo a contrapartida da contribuição. Citou que 

a Diretora do Selo Social trouxe demanda através do Dr. Erick, onde elaborou emenda, da 

qual assumiu erro, ocasião em que irá solicitar votação em destaque os Artigos 1º e 4º da 

mesma, apresentada ao Projeto de Lei nº 111/21, que dispõe sobre a criação do Selo Social 

de Ponta Grossa. Atendendo solicitação do Vereador Dr. Erick, o Senhor Presidente 

destinou um minuto de silêncio pelo falecimento de Galeno Severo, avô de seu assessor 

parlamentar, estendendo a outras famílias enlutadas da cidade. Também em Questão de 

Ordem, a Vereadora Josi do Coletivo convocou os membros da Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente para reunião após o término da 

presente sessão. Encerrada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO 

DIA - EM SEGUNDA 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, Filipe Chociai, Geraldo 

Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, 
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Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak e ainda do Vereador Felipe 

Passos, cuja solicitação foi aprovada pelos demais pares, em razão de estar ausente no 

momento da digitalização do voto. Fica ainda registrada a manifestação da Vereadora Josi 

do Coletivo, informando que votou de maneira equivocada, quando sua posição é contrária 

à matéria em questão. PROJETO DE LEI Nº 158/21 (Vereador Julio Küller), denomina 

de JOÃO OSÓRIO MIRANDA a Rua nº 13 do Loteamento Residencial Jardim Royal, 

Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada as ausência justificada da 

votação do Vereador Celso Cieslak e ainda do Vereador Felipe Passos, cuja solicitação 

foi aprovada pelos demais pares, em razão de estar ausente no momento da digitalização 

do voto. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 111/21 (Poder 

Executivo), cria o Selo Social de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registrada a 

ausência justificada do Vereador Celso Cieslak e ainda do Vereador Felipe Passos, cuja 

solicitação foi aprovada pelos demais pares, em razão de estar ausente no momento da 

digitalização do voto. EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Julio Küller: 

APROVADA, (ressalvados os destaques solicitados aos Arts. 1º e 3º pelo seu autor, os 

quais foram votados separadamente), ficando registrada a ausência justificada da votação 

do Vereador Celso Cieslak. VOTAÇÕES DOS DESTAQUES: Art. 1º, com a redação 

determinada pela Emenda Modificativa: REJEITADO, ficando registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. Art. 3º, com a redação determinada pela 

Emenda Modificativa: REJEITADO, ficando registrada a ausência justificada da votação 

do Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 172/21 (Vereadoras Joce Canto, Josi 

do Coletivo e Missionária Adriana), institui o dia 04 de dezembro como o Dia Municipal 

de Combate ao Feminicídio na cidade de Ponta Grossa: 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. PROJETO DE 

LEI Nº 176/21 (Vereador Felipe Passos), denomina de IONE BUTTENBENDER 

QUADROS a Rua nº 25 do Loteamento Jardim Royal, Bairro Uvaranas: 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. 

PROJETO DE LEI Nº 187/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 10.973/2012: 

APROVADO, nos termos da Emenda Modificativa, apresentada pelo Vereador Divo, 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, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada 

ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 234/21 

(Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, por doação pura e 

simples, o imóvel que menciona: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor 
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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. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Celso Cieslak. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 

486, 488, 490/21, do Vereador Dr. Erick; 487/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 

489, 491/21, do Vereador Leandro Bianco; 492/21, da Vereadora Joce Canto e Indicações 

nºs 1392, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 

1406/21, da Vereadora Joce Canto; 1393, 1413/21, do Vereador Delar Pimentel, 1414/21, 

do Vereador Léo Farmacêutico; 1407, 1415/21, do Vereador Divo; 1408, 1409/21, do 

Vereador Dr. Erick; 1411, 1412/21, do Vereador Leandro Bianco. Em questão de ordem, 

o Vereador Geraldo Stocco cumprimentou a pessoa de Willian, agora Diretor Regional do 

Sindicato dos Trabalhadores por Aplicativo, representando a região de Ponta Grossa, junto 

ao Estado do Paraná. Abertas as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, se 

manifestaram: VEREADORA JOCE CANTO: Para lembrar da sua contagem regressiva, 

hoje estando faltando quatrocentos e cinqüenta e oito dias para Ponta Grossa estar cem 

por cento asfaltada, conforme promessa de campanha da então Prefeita Municipal 

Elizabeth Schmidt. VEREADOR EDE PIMENTEL: passando ao Vereador Geraldo 

Stocco, o qual manifestou seu repúdio ao fato ocorrido com a ciclista Andressa Lustoza, 

no Município de Palmas/PR, onde dois homens a assediaram, derrubando da bicicleta, 

tendo sido ferida fisicamente e psicologicamente, lamentando, parabenizando as 

autoridades do Estado por ter prendido os responsáveis ontem mesmo. Em seguida, 

utilizou da palavra  no horário solicitado, o Vereador Izaias Salustiano, se somando à 

manifestação do Vereador Geraldo Stocco no repúdio ao fato ocorrido com a ciclista. 

Cumprimentou e agradeceu ao Deputado Federal Aliel Machado por ter dispensado ao 

Município de Ponta Grossa muitos milhões de reais em emendas parlamentares, 

lembrando já ter obras concluídas na cidade, frutos de sua atuação em Brasília, como a 

Maternidade que está sendo utilizada como ala para a COVID anexo ao Hospital Regional, 

informando um milhão e quinhentos mil reais já depositadas no exercício de 2.021 para 

obras de pavimentação na Vila Hilgenberg. Também duzentos mil reais, atendendo 

solicitação deste vereador para utilização na reforma do Mini Ginásio de Esportes do 

Distrito de Guaragi; quatrocentos mil reais já disponibilizados para a UEPG; duzentos e 

cinqüenta mil reais para o Segundo Grupamento do Corpo de Bombeiros da Polícia 

Militar. Recebeu hoje cópia de documentos da Câmara Federal, anunciando valores já 

depositados e disponíveis na conta do Município de Ponta Grossa. Está através de sua 

bancada pedindo reunião com o Secretário de Finanças Claudio Grocoski e Secretário de 

Planejamento para que possam viabilizar os projetos no sentido de tais valores serem 

efetivamente aplicados, convidando a participar da reunião, do Vereador líder do governo 

Filipe Chociai. Para o ano que vem, anunciou a disponibilização de mais recursos para o 

Município, através de emendas impositivas do Deputado Federal Aliel Machado, para 

melhorar a infra-estrutura urbana e atender a comunidade de Ponta Grossa. 
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VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Em nome do mandato coletivo, estendeu convite 

e apelo aos Vereadores, quanto a demanda importante referente a saúde mental em nossa 

cidade. Disse que encaminhará emendas impositivas no orçamento para o próximo ano e 

metade do montante da quota de cada vereador deve ser repassada para a área de saúde. 

Citou a situação precária no atendimento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS/TM, 

Transtorno Mental, com imóvel alugado pela Prefeitura no valor de dez mil reais, sem 

condições de oferecer toda a estrutura necessária, de acordo com informação passada pelo 

Secretário de Saúde Rodrigo Manjabosco, dizendo que o mesmo elencou que uma das 

principais demandas da área da saúde é a construção de prédio próprio para alocar o 

CAPS/TM, destacando que as emendas impositivas somente de um vereador não terão os 

recursos necessários para tal, orçado em 2019 por um milhão e duzentos e cinqüenta mil 

reais. Nesse sentido disse que se unirem as forças, poderão destinar conjuntamente parte 

dos montantes das emendas que devem ir para a saúde para essa finalidade, convidando 

para que possam abraçar essa causa, colocando ainda que com esse valor pode ainda ser 

contratado neuropediatra para o Municípío. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: 

Registrou os parabéns especial, quando no próximo dia primeiro de outubro se comemora 

o Dia do Pastor e da Pastora Quadrangular, relatando existirem quase mil templos no 

Paraná, estando em muitos países pelo mundo, que em missão e chamado, entregam seu 

talento, trabalho, esforço para cuidar das ovelhas e comunidade onde a igreja é plantada. 

Relatou que em Ponta Grossa conta com quase trinta igrejas, onde a comunidade em que 

atua realiza trabalho espiritual, apoio em tempos difíceis, sendo atuante, atendendo de 

forma firme e corajosa, socorrendo pessoas em todas as áreas. Não havendo mais 

vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra 

para o dia quatro de outubro, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será 

publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição via rede de 

computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da 

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

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

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 18 de novembro de 2.021. 
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