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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 04/10/2021 

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

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. 
 

Encontrando-se presente na sessão a banda Lira dos Campos que receber Moção de Aplauso, o secretário da 

Cultura Beto Portugal, entrega de Moção aos líderes pastores da Igreja Evangélica Quadrangular e entrega de 

título ao Deputado Estadual Gilson de Souza, é informado pelo presidente da sessão sobre ser o primeiro evento 

posterior a pandemia sendo respeitado todos os protocolos de segurança e considerando o avanço da vacinação, 

o vereador Dr. Erick (PSDB) comenta sobre o significado e a importância da homenagem prestada e da banda 

Lira dos Campos, o vereador Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE), que reforça e elogia a banda e sua 

importância, comenta sobre a moção de aplauso que dará a pessoa que ficou por anos na polícia militar e que 

são graças a lei aprovada veteranos a anos, comenta sobre o avanço tecnológico para os militares, e reforça a 

parabenização dos veteranos e para quem estiver na ativa. É feita a entrega das moções. 

 É feito a entrega de título de cidadania ao Deputado Estadual Gilson de Sousa segundo secretário da assembleia 

legislativa do Paraná, é tocada a marcha de Ponta Grossa, e o Hino Nacional Brasileiro pela escola Lira dos 

Campos, a vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE), faz breve comentário sobre a história política 

do Deputado Gilson de Souza e o parabeniza, e agradece a todos os presentes. O Deputado Gilson de Souza 

utiliza da tribuna e divide a emoção da honra da cidadania honoraria de Ponta Grossa, cumprimenta todos os 

presentes, comenta que está na cidade a 63 anos por fazer parte da igreja quadrangular que está na cidade a 

esse tempo e que aonde estiver plantada a igreja tambem estará plantado e que essa igreja faz um trabalho 
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fundamental na área social, emocional e espiritual levando as pessoas a terem a consciência do compromisso 

como cidadão vendo o outro como semelhante de Deus não importando outras coisas, que  tem feito isso de  

diversas formas para as  pessoas tenham um futuro melhor e abençoe a cidade e que a igreja teve papel 

importante durante a pandemia, que a igreja esteve estendendo as mãos para essas  pessoas atendendo a 

necessidades físicas e espirituais, comenta  que como deputado tem tido parceria com esse município e que 

agora  recebendo esse título a responsabilidade aumenta muito mais  que tem procurado ouvir a demanda das 

pessoas e ouvindo as demandas tem procurado buscar soluções pois deseja apresentar soluções para que  se 

possa alegrar, reforça a importância  da parceria para que se possa trazer recursos e que se tem feito isso e 

deseja fazer ainda mais trazendo recursos e que trabalha defendendo a vida como líder da frente parlamentar 

em defesa da vida e da família e tem trabalhado contra o abuso de crianças, tráfico de pessoas e violência contra 

mulheres e idosos, que deseja fortalecer a família e os valores  cristãos aos quais acredita, reforça que a igreja 

quadrangular não tem partido e muitos que precisam d e ajuda também não tem partido, que é preciso olhar 

para essas necessidades e trabalhar por aqueles que mais precisam, reforça agradecimentos. 

TRIBUNA LIVRE: Parada Cultural LGBT que seja feito a fala pelo  membro Brendo Francis Carvalho, 

comenta ser professor da UEPG no departamento de Geociências e que a fala foi feito a convite da vereadora  

Josi do Coletivo (PSOL), e que tem tentado fazer sua fala e os protocolos tem sido perdidos nas  secretarias e 

comenta sobre a dificuldade por ser possível apenas uma fala por mês e que muitas pessoas desejam ir falara 

na Tribuna Livre, pede que se preste mais atenção para as outras pessoas que querem falar, comenta que está 

presente para falar sobre as PLs conhecidos como pacote da maldade, comenta ser professor de geografia 

política e reforça seu posicionamento, defende não existir neutralidade e que tem trabalhado várias  disciplinas 

e alguns projetos que  são da câmara e que no âmbito acadêmico alguns parecem bem inconstitucionais, 

comenta que deve destacar alguns mentiras ditas como que é gay e membro da parada LGBT, comenta nem 

possuir como pauta colocar linguagem neutra dentro do colégio, que como membro da comunidade possui o 

lugar de fala de dizer que não possui essa pauta, que luta pelo casamento civil igualitário, pela adoção para 

casal homoafetivo, ou direito a herança de um parceiro homossexual e não destruir a família que esse é um 

delírio que não é verdadeiro, que se houver projeto LGBT que questione a fonte, comenta  que defende  a 

criança pois a criança LGBT é esquecida, que deseja respeito, que as leis são bonitas pelo nome mas  ao ler a 

lei é mal feita e vira instrumento de perseguição da comunidade LGBT, que usam termos vagos que permitem 

a perseguição, que a Câmara tem sido manchete ao longo dos anos pois da corda  para ideias como palestra 

para  curar pessoas LGBT, entre outros baseados em Fake News e causam vergonha nacional, comenta que a 

função dos vereadores é limitada pela lei e atos fora dessas linhas são consideradas inconstitucional e que ao 

propor um projeto que interfere na educação não é função do município mas da União, comenta que dentro da 

Câmara deve reinar a constituição e comenta que a prefeita subiu no palco da parada LGBT e comenta que 

ficou decepcionado pois esperava que a base da prefeita votasse com o que a mesma se comprometeu e que a 

comunidade está vigilante com tudo que se é feito, comenta que deixarão a postura passiva e passarão a 

enfrentar esses ataques, que as leis inconstitucionais são aprovados pela ideia de que a cidade é conservadora 

e que nem todos da cidade são conservadores, comenta  que quando for feito essas votações irão enfrenta-las 

juridicamente. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR DR ERICK (PSDB): Declinou a palavra. 

VEREADORA  MISSIONARIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Reforça sobre  noticia de  mulher que 

foi salva de tentativa de suicido, que  mesmo  possuindo medida  protetiva do ex-marido o mesmo foi até a 

casa e a agrediu e a ameaçou de morte, por causa dessa agressão sentiu vontade de tirar a própria vida, ressalta 

que o filho de 10 anos ligou para o COPOM que de maneira sensível entendeu que não era um trote e 

mobilizaram uma grande equipe para essa casa, parabeniza os agentes envolvidos em persuadi-la a não retirar 

a vida, que a maioria são homens que se moveram para salvar a mulher, que há homens que cumprem suas 

,missão e salvam mulheres, reforça agradecimento a toda equipe, e pela rapidez no atendimento que a boa 

notícia é que a mulher que já estava com a corda no pescoço ao ouvir os policias recobrou a razão. Termina 

reforçando que a igreja e a fé desejam amar e respeitar todas as pessoas. 
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VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta tomar cuidado quando for se falar de bíblia, 

quanto a “leis da maldade” que as pessoas devem entender como quiser e que em todos os projetos nunca 

ofende ou colocou sigla alguma, e que os projetos não são para ofender mas lamenta pelas ofensas e ataques, 

comenta que foi na sexta feira num evento no batalhão da polícia militar e que entregou para dois veteranos 

que já estão na reforma, comenta  que foi falado sobre os veículos da época, que  antes andavam a cavalo, e 

sobre as histórias vindas dos veteranos, parabeniza aos veteranos da polícia militar e ao comando geral da 

polícia militar, comenta ser jovem e estar na reserva por questão de lei, que há pessoas que  estão a muito tempo  

lá, parabeniza o título ao deputado e comenta que tem certeza que esse tem defendido a família e se dedicado 

ao evangelho, comenta que seu telefone tocou três  vezes e comenta estar atendendo casos difíceis e que as 

pessoas criticam mas  que trabalha para Deus que é soberano e tem que haver reverencia, por ser a maior 

instituição e que se arrependeu ter feito o homem, que as pessoas que falam da bíblia devem ler e meditar sobre 

ela, que Deus olhou para Noé e preservou a família, e ai está a terra povoada com a família graças a Deus e 

que pede misericórdia que cuide das crianças e sabedoria para fazer lei para cuidar das  crianças, que continuará 

a fazer leis pois respeita a todos mesmo sendo muito desrespeitado, comenta ser uma cidade abençoada e que 

deseja paz. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que ouviu pessoas dizerem que as 21 irregularidades 

constatadas na auditoria da UPA Santana e Hospital Amadeu Puppi eram bobagem, besteira, ouviu de gente 

que detém a caneta na mão e que hoje houve dentro daquelas 21 irregularidades tem questões estruturais como 

mofo, degradação e moveis deteriorados que comprometem a estrutura e no final da auditoria os auditores 

técnicos conclui que o prédio põe em risco os pacientes e hoje pela manhã, recebeu ligação sobre queda de 

gesso em ala de pacientes internados, que foi até lá averiguar a situação e foi constatado o ocorrido que isso 

põe em risco os pacientes e os profissionais que estão trabalhando sobrecarregados que a UPA estava mais uma  

vez lotada, que quando ouve pessoas falarem que as irregularidades são besteira fica indignada pois esgota 

sendo colocado em risco os profissionais de saúde e  os pacientes, por isso a comissão precisa começar a 

trabalhar e investigar por isso fez registro tirou fotos e colheu relatos e mais esse fato para colocar dentro da 

SEI, fato que considera grave, comenta a tragedia que seria se o gesso caísse em cima de um paciente. Concede 

parte ao vereador Júlio Kuller (MDB), que declara apoio e comenta haver culpa do ex-prefeito que queria  

muito que a UPA fosse inaugurada e por isso muitas coisas foram feito às pressas inclusive fazendo campanha 

com a UPA pronta, e esse mesmo prefeito criticou muito o ex-prefeito Pedro Wosgral Filho quando na entrega 

da UPA Santa Paula e se apropriou de uma lei de sua autoria que proíbe a inauguração de uma obra que não 

está  concluída, e que criticou por entregar a UPA Santa Paula e fez isso para entregar a UPA Santana para que 

sua imagem aparecesse, que tem que punir pessoas que brincam com a saúde de Ponta Grossa que confia na 

SEI levantada mas que não deve se esquecer que um culpado está fora de alcance e a SEI vai alcança-lo, com 

a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC), reforça ser este  objeto da SEI apontas as pessoas que 

tenha se beneficiado de uma obra tão importante para a população. Com a palavra o vereador Izaias Salustiano 

(PSB), comenta  que para o gesso ter caído é porque há serviço mal feito e isso deve ser verificado que de 

imediato fara requerimento para saber das licitações que resultaram na reforça, ampliação e construção pois se 

há vicio construtivo deve ser verificado e que essas obras devem ter garantia, com a palavra novamente a 

vereadora Joce Canto (PSC), comenta que a manutenção dessas obras deve haver que inclusive do dia  1 do 

ano o UPA Santa Paula chovia até na lâmpada e que pediu manutenção das calhas com regularidade e que esses 

órgãos precisam de manutenção sempre e que sabe que no Pronto Socorro chove no centro cirúrgico, que irá 

investigar isso dentro da SEI, concede parte a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta sobre a importância 

de verificar sore possibilidade de interdição desses setores e que com isso os pacientes ficarão em situação 

mais  crítica que já estão. A vereadora Joce Canto (PSC), reforça sobre o risco para o paciente e o trauma 

causado, que essa situação deve ser investigada e que quando foi pela manhã uma empresa terceirizada já 

estava para resolver a questão do gesso. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre as placas de rua, que no departamento de 

urbanismo quando alguém quer fazer condomínio ou loteamento é exigido toda infraestrutura as vezes até 

acaba inviabilizando contudo o que se observa é que muito pouco é exigido das empreiteiras como por exemplo 

as placas, comenta que devesse tratar todos de forma isonômica e questiona por que os bairros mais antigos 
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tem seu CEP nas ruas e a empresa correios não entrega no Jardim América e que acredita que os outros 

conjuntos possuem o mesmo problema, não conseguindo receber encomendas e correspondência em suas casas, 

o que ocasiona muitas dificuldades para se desculpar para buscar correspondência ou encomenda, e sobre isso 

já pediu para verificar quem é o responsável para poder entender como funciona a logística no correio e 

entender o que dificulta o serviço dos correios por parte do município, comenta tambem sobre os Distritos 

como o de Guaragi que possui toda a infraestrutura urbana, mas a correspondência só chega a um local aonde 

os munícipes devem se dirigir até o local e isso dificulta gerando prejuízo social para essas pessoas e que é 

preciso que se tenha conhecimento para entender o ocorrido e no que se relaciona a administração pública, 

parabeniza a honraria ao deputado Gilson de Souza e comenta sobre o auxílio que isso significa para a cidade, 

que a cidade possui dois deputados estaduais que tem feito um trabalho bom parta a cidade e para a região dos 

campos gerais, comenta sobre  a importância de emendas e do apoio dos  deputados para questões importantes, 

agradece por círculo de amizade com o deputado Plauto Miro no Nova Rússia e sempre foi bem atendido e que 

durante os sete mandatos fez um importante trabalho na cidade e que foi atendido pelo mesmo sexta feira numa 

pauta por recursos e ele o liberou emenda de 4 milhões de reais que vai suprir necessidade importante na região 

do Nova Rússia, que será investido a partir da trincheira da Ernesto Vilela até a rotatória próximo a Toledo até 

chegar ao Santa Luzia haverá revitalização para a região, que recebera projeto importante que será licitado na 

sequência e que o deputado assegurou e nos próximos dias estará indo buscar esses recursos e este é um 

exemplo de um deputado antenado com as coisas da cidade, mas especialmente do deputado que valoriza o 

trabalho do vereador, reforça agradecimento ao deputado Plauto. Concede parte a vereadora Josi do Coletivo 

(PSOL), ao qual comenta ser bom saber que o deputado Plauto está investindo na região e que nesse momento 

que resolva a questão dos agrotóxicos que afeta as famílias da região, comenta sobre levar essa demanda 

tambem a o deputado, com a palavra o vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta ser esse o  primeiro recurso 

disponibilizado e que tem certeza que através do trabalho dele e do que tem disponibilizado atendera com 

outras demandas tambem  importantes. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta sobre  o ano da primeira eleição e que é sempre  bom 

lembrar disso e o sentimento que se deve  trabalhar e dar respostas a população, comenta que os hinos lhe dão 

sentimento de alegria e responsabilidade, parabeniza a banda Lira dos Campos e o título de cidadão honorário 

ao deputado, comenta ter sido pego com uma notícia que a VCG ameaça os colaboradores dizendo que talvez 

não tenha dinheiro para pagar os salários e que mais uma vez esse discurso mentiroso para colocar a prefeitura 

e a câmara numa situação delicada, comenta ter sido aprovado já uma ajuda aos colaboradores por ser muito 

triste ver vídeos de luzes sendo desligas, pessoas fazendo vaquinha para compra de sextas básicas e mais uma 

vez é alegado que não haverá recursos, comenta que se deve analisar algumas coisas, que as escolas estaduais 

retornara e os empregos também com as pessoas indo trabalhar, que a fotos de terminais lotados e os aplicativos 

menos acessíveis, que as  universidades voltaram as aulas com exceção de  duas que a demanda por transporte 

voltou que isso foi verificado em algumas planilhas, porem se está mais uma vez naquela situação delicada que 

não se sabe a movimentação bancaria da empresa  e de seus  sócios, comenta que ainda nessa semana haverá 

notícias sobre atitudes e frisa a importância do pedido dentro da comissão pois vê a VCG deixando seus 

colaboradores desesperados, com o salário parcelado, situação muito difícil e que algo deve ser feito, sobre o 

outubro rosa comenta entender na pele por ter convivido com alguém que teve câncer de mama e comenta para 

se saber o que essas pessoas passam que a cidade tem que se tornar referência na oncologia, mas é muito difícil 

conversar com a regional de saúde, a nível municipal, comenta ser extremamente delicado e que há muitas 

pessoas que sai do município em busca do tratamento e essa é uma cidade que deveria  ser referência nesse 

tratamento, que deve se pensar em prioridades que se deve pensar a médio e a longo prazo  para não passar 

vergonha, que acredita no bom desempenho da SEI, que foi utilizado da saúde das pessoa separa  campanha 

eleitoral que foi triste o que foi feito, que possui dó e pena dos funcionários que  trem feito o que podem e não 

podem para cuidar das pessoas da melhor maneira e precisam de uma estrutura melhor, que não é comum o 

teto cair, reforça a complexidade da situação e fala que se deve pensar nas pessoa que mais precisam e estender 

a mão ao próximo com empatia e pensando a longo prazo mas  o problema é o legado, e sobre o outubro rosa 

em conversado com a fundação da saúde e que precisa aumentar a verba para oncologia no município e que as 

pessoas venham a cidade para ter esse tratamento pois é uma cidade grande e deve se tornar referência nesse 
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assunto, que é inadmissível ter de enviar pessoas para Campo Largo para fazer procedimentos simples que 

poderia ser feito na cidade mas é necessário prioridades. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que o que falta no mundo é paz, cita Romanos 5:1, 

comenta que hoje é o dia nacional do agente comunitário de saúde pessoas com contato e conhecimento real 

com a população que fazem um grandioso trabalho mas sem estrutura, que o projeto Agentes de Saúde iniciou-

se na década de 80, que a grande maioria dos agentes comunitários são mulheres e dedica carinho a essas  

pessoas  que trabalham e conhecem as dificuldades das famílias e o sistema de saúde que deveria ser modelo  

mas  funciona bem no papel mas  no dia  a dia tem muita dificuldade, comenta  que protocolou com a vereadora  

Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE), a qual parabeniza pela honraria prestada, e que rendera muitos 

frutos a cidade tambem agradece por assinar projeto que distribui absorventes femininos para mulheres em 

situação de rua e também em abrigos para pessoas com deficiência, com a palavra Vereadora Missionaria 

Adriana (SOLIDARIEDADE), a qual agradece por poder ter assinado o projeto, e a sensibilidade, com a  

palavra novamente o vereador Júlio Kuller (MDB), comenta que o projeto foi protocolado hoje e que tem 

certeza que logo essas pessoas terão esse direito, comenta para que os vereadores  visitem o Centro da Saúde 

da Mulher que faz um trabalho ótimo sobre  o tratamento da mulher mas infelizmente a administração teima 

em aloca-los em um lugar menor, comenta não estar julgando ninguém mas o diálogo entre o legislativo e 

executivo deve acontecer e que pede para que se reveja essa posição e deixe o centro onde está e faz grande 

trabalho, comenta que tem médicos a disposição e enfermeiras especializadas para o atendimento as mulheres, 

comenta que se está  no outubro rosa e comenta sobre convidar tambem a prefeita para visitarem o local e 

conhecer as dificuldades que  eles  passam se  forem transferidos para  outro local e que defendam um trabalho 

que não tem reclamações, que como vereadores sempre recebem reclamações e não se  recebe do Centro de 

Atendimento a Mulher, que  não há necessidade de se  mexer  que  há outras prioridades concede parte a 

vereadora  Joce Canto (PSC) que reforça a razão e comenta que essas mudanças trazem muito transtorno que 

essa  gestão não dialoga  com a população quando vai fazer mudanças, que transferiram o PAI do hospital da 

criança e trouxe ao UPA Santa Paula e tem trazido transtornos a muitas famílias, pois muitas famílias não tem 

o dinheiro do transporte, que estão misturando crianças com covid-19 com crianças com suspeita e que falta o 

diálogo com a população o que define como lamentável, com a palavra novamente o vereador Júlio Kuller 

(MDB), conclui pedindo para que os responsáveis pela saúde do município busque informações sobre o 

atendimento e comenta sobre a importância de se cortar despesas mas a saúde precisa de investimento. 
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Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 2/2021: 

Promove alteração na Lei Orgânica Municipal, conforme especifica 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 111/2021: 

Cria o Selo Social de Ponta Grossa. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DAS VEREADORES JOCE CANTO, JOSI DO COLETIVO E MISSIONÁRIA ADRIANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 172/2021: 

Institui o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 176/2021: 

Denomina de Irmã IONE BÜTTENBENDER QUADROS a Rua nº 25 do Loteamento Residencial Jardim 

Royal, Bairro Neves, nesta cidade. 

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

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 187/2021: 

Altera a Lei nº 10.973/2012. 

Votação Nominal – Aprovado – 17 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. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 212/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 502.623,13, e dá outras 

providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

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

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 494/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 495/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

MOÇÃO DE APELO 

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 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.  

  

Nº 496/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Oslito Romão Pedrozo por seus 28 anos na Reserva da Polícia Militar do Paraná. 

  

Nº 497/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Luciano Myszynski por seus 37 anos na Reserva da Polícia Militar do Paraná. 
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Nº 498/2021 dos Vereadores IZAIAS SALUSTIANO e LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APELO 

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.  

 Total de Moções Aprovadas – 5 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereadores Izaias Salustiano (PSB) e Léo Farmacêutico (PV) - 1 

  

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1416/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e 

Cascalhamento na  Rua José Sales Rosa, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

  

Nº 1417/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente averiguação, investigação e aplicação das 

medidas necessárias em relação a uma invasão e construção irregular ocorrida no trecho final da rua José de 

Oliveira Franco, Sabará, Contorno, área de terreno pertencente ao Município de Ponta Grossa. 

  

Nº 1418/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando uma Operação no Cemitério São 

Sebastião na Rua João Donatílio Correia Ferreira, 204 - Chapada, Ponta Grossa 

  

Nº 1419/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

Riacho São Miguel, localizada no Jardim Esperança, Uvaranas, em toda sua extensão. 

  

Nº 1420/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

Pousada, localizada no Jardim Esperança, Uvaranas, em toda sua extensão. 

  

Nº 1421/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando 

a pavimentação asfáltica da Rua Invernada, localizada no Jardim Esperança, Uvaranas, em toda sua extensão. 

  

Nº 1422/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando 

a pavimentação asfáltica da Rua dos Tropeiros, localizada no Jardim Esperança, Uvaranas, em toda sua 

extensão. 

  

Nº 1423/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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 



 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

Santa Bárbara, localizada no Jardim Esperança, em toda sua extensão. 

  

Nº 1424/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente averiguação, investigação e aplicação das 

medidas necessárias em relação a uma ocupação irregular de terreno em área de beira de arroio, pertencente ao 

Município. 

  

Nº 1425/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

Lajeado Grande, localizada no Jardim Esperança, em toda sua extensão. 

  

Nº 1426/2021 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 reparação da Rua Recanto dos Papagaios, 

Gralha Azul, Bairro Contorno. 

  

Nº 1427/2021 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, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Buraco do Padre, Gralha 

Azul, Bairro Contorno. 

  

Nº 1428/2021 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 
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competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de um semáforo no cruzamento da Rua 

Lizandro Alves de Araújo com a Rua Salatiel de Paula, Chapada. 

  

  

Nº 1429/2021 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 das ruas do Bairro Mezzomo, 

Região do Jardim Carvalho. 

  

Nº 1430/2021 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 Manoel Bernardes, Boa Vista, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1431/2021 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 Gregório da Fonseca - Ronda, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1432/2021 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 de Bom Jesus - Dom Bosco, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1433/2021 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 Francisco Fajardo, esquina com a Rua Cristiano Otoni - Olarias, no Plano de Pavimentação Asfáltica 

do Município.  

  

Nº 1434/2021 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 Lysandro Antunes Sampaio, Ronda, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1435/2021 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 Cesário Alvim - Olarias, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1436/2021 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 Domício da Gama - Olarias, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1437/2021 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 Goioerê, Vila Santana, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1438/2021 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 República do Panamá - Ronda, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município. 
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Nº 1439/2021 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 Itapetininga - Vila Princesa, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1440/2021 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 

Rua Marques de Sapucaí - São Francisco, Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1441/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Desentupimento de 

Bueiros e Limpeza de Calçada na Rua Paulo Wagner, frente ao nº 366, Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 

  

Nº 1442/2021 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 Dr. Michel Namur, frente 

ao numeral 615 e frente ao numeral 585, Bairro Nossa Senhora das Graças. 

  

  

Nº 1443/2021 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 Troca de Lâmpadas 

na Rua Teodoro Kluppel, Bairro Olarias, nesta cidade. 

  

Nº 1444/2021 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 a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e a colocação de 

Fresado na Rua Jaguapitã em frente ao Nº 46, na Vila Palmeirinha.  

  

Nº 1445/2021 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 Instalação de uma Lixeira na Rua 

Jaguapitã em frente ao Nº46, na Vila Palmeirinha.  

  

Nº 1446/2021 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 Jesuíno Antônio de Oliveira entre a Rua José Pedro Silveira Godói Gomes e Francisco Ferreira, na Vila 

Parque Nossa Senhora da Graças.  

  

Nº 1447/2021 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 Construção de um novo pontilhão 

na Rua Francisco Otaviano, próximo ao N°2660, na Palmeirinha. 

  

Nº 1448/2021 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 limpeza do mato na Associação 

Reviver, na rua Manoel Soares Dos Santos, Na Vila Órfãs. 

  

Nº 1449/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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/colocação de pedras 
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na estrada que liga a comunidade de Pinheiro Bonito à Comunidade de Sete Saltos de Cima, no distrito de 

Itaiacoca. 

  

Nº 1450/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a manutenção com o 

Asfaltruck na Rua Francisco Camerino, entre a Rua Anita Garibaldi e a Rua República Argentina. 

 

Total de Indicações Aprovadas – 35 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 5 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 6 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 7 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 11 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 01 de outubro de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR DR. ERICK(PSDB): Concede a palavra ao vereador Felipe Passos (PSDB), agradece por ter  se 

reunido com representante da secretaria de esportes e ao secretário e  com a entidade UTFPR entre outros onde 

tratou em r elação sobre a conversa de alguns meses e que já acreditava que daria certo junto a instituição UTFPR 

a questão de dar retorno a natação de Ponta Grossa, comenta que teve uma reunião online muito produtiva, e que 

será oferecido as pessoas o retorno da natação, que a UTFPR retornara as atividades já amanhã, mas esse 

convênio possível, essa possível parceria vai ser organizada e que deseja que seja feito o mais rápido possível 

tendo em vista as competições, no fim do mês tem os jogos para deficientes abertos do Paraná e necessita  de 

local para esse treinamento, que será uma grande possibilidade de retorno para inúmeros atletas da cidade, 

comenta  ser trabalho realizado de forma gradativa, que é de tentativas que se vai conseguindo e que fica na 

expectativa da prefeitura que possa implantar o sistema de aquecimento no ginásio arena, pois aquela piscina é 

boa para os treinamentos. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que infelizmente as notícias não são boas, que a 

chuva era muito esperada mas para algumas  famílias isso se tornou um problema, os rios urbanos foram 

responsáveis pela fixação dos primeiros habitantes da região e agora é o pesadelo de famílias que possuem seus 

lares invadidos nos períodos de chuva intermitente, mas essa situação não tem haver apenas com intemperes 

climáticas mas com a falta de uma política de recuperação de arroios desse governo como de outros passados, 

que necessita de uma imediata política pública de recuperação dos rios urbanos, que sua drenagem se faz 

necessário e urgente o plantio de matas ciliares, mas as dificuldades não são apenas de natureza ambiental, que 

necessita de política social sobre moradias pelos dados do plano local de habitação produzido mas nunca 

implantado são mais de 14 mil famílias que moram em favelas no município a maioria localizada nos fundos de 

vale dos rios urbanos, que o mandato se solidariza as famílias que tiveram as casas invadidas pela agua e 

denunciar o descaso das autoridades públicas municipais na questão ambiental em especial a limpeza de rios e 

arroios urbanos e que cobra a imediata efetivação do plano local de habitação de interesse social, que está na 

hora das boas intenções  gravadas no papel saírem da gaveta de nossos governantes, comenta que há casas 

abandonadas, casas da Prolar que necessita imediatamente fazer um levantamento, que há famílias em estados 

deploráveis inclusive um colega que simplesmente inundou a casa desde sábado, comenta ter havido apoio da 

defesa civil de forma satisfatória, mas é necessário apoio definitivo para os moradores de fundo de vale.  

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL) - (PELA OPOSIÇÃO): Comenta que deseja lembrar que no 

Brasil em 2020, 15,5% de morte por câncer foi por  mulheres, que o câncer de  mama é o câncer  mais incidente  

no Brasil após o câncer de  pele, comenta  que mais de 1 milhão de mulheres não fez exame de câncer de mama 

em 2020 em decorrência do covid-19, que quando não detectado a  tempo mata mas se diagnosticado no início 

tem chance de cura que a pandemia atrasou muitos diagnostico,  que em 2021 já devia estar se falando sobre 

novas tecnologias na localização da doença pelo SUS, mas está sendo falado de rastreamento e busca de mulheres 

para fazer o exame, que está se encontrando muitos casos avançado da doença, comenta que embora haja 

campanha é necessário buscar essas mulheres nos confins e fundos de vale, para  acabar com o câncer de mama 

o detectando no início mas é necessário apoio do município, concede a palavra ao vereador Izaias Salustiano 

(PSB), que apoiou a fala anterior, sugere a respeito dessa situação dos arroios e rios que cortam a cidade e sobre 

a educação ambiental, e que é necessário políticas públicas de recuperação de matas ciliares, e para evitar  que 
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seja feito moradias em áreas irregulares, mas especialmente os arroios que trasbordam em época de chuva está 

diretamente ligada a falta de conscientização da população que joga lixo desordenadamente nas beiras de rios e 

isso traz problema social e é importante uma política pública de  conscientização, talvez vinculando a secretaria 

de educação utilizando o ensino fundamental e desenvolvendo cartilhas, comenta vincular com a verba de 

publicidade para que se faça um amplo programa de conscientização ambiental, que não adianta gatar dinheiro 

público removendo lixos e detritos das galerias e dali alguns meses o problema volte então é importante uma 

política de concretização ambiental, e valorizar as pessoas que fazem coleta de recicláveis. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que a cidade já poderá contar com veículo inteligente que 

identificara os problemas na rua da cidade, que a tecnologia ajuda bastante e que a princípio será um teste  na 

cidade  e não haverá custo ao município, mas  futuramente  não se sabe quanto custaria implantar esse carro com 

Inteligência Artificial, por isso devem ficar atentos a possíveis licitações pois a tecnologia custa caro, que isso 

foi identificado na CPI do Estar, comenta que o Poder Executivo precisa estar  atento que não precisa de um 

veículo para identificar os problemas da cidade, mas  que deve ter milhares de solicitações e protocolos falando 

sobre os problemas da cidade ou olhar para o outro lado da rua aonde é feito indicações sobre o assunto, reforça 

que é bom o uso de tecnologias  mas a muito tempo há protocolos da população e essa casa auxiliando para falar 

sobre essas questão de ruas e melhorias então é só dar uma melhor atenção, comenta que a 20 anos existia um 

carro que  via essas questões e se chamava gabinete móvel do prefeito, o prefeito Jocelito é quem estava no 

bairro e é o que a prefeita deveria fazer, comenta que falta 453 dias para uma Ponta Grossa 100% asfaltada. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

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

niao=04/10/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 

ATA DA SEXAGÉXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

         Aos quatro dias do mês de outubro 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 (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 Questão de Ordem, se manifestou a Vereadora Missionária Adriana, para 

agradecer a presença dos líderes pastores da Igreja do Evangélico Quadrangular, que 

lideram as igrejas na cidade, acompanhados do Reverendo Bispo Rubenir Cadernal, além 

de obreiros credenciados. O Senhor Presidente anunciou a presença do Excelentíssimo 

Senhor Secretário de Cultura Beto Portugal e músicos da Banda Lyra dos Campos, em 
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seguida interrompeu a presente sessão, solicitando à Mestre de Cerimônias Ana Claudia 

Gambassi para assumir o cerimonial, a qual desejou boas vindas a todos, anunciando que 

esta Casa homenageia nesta data, com a entrega de Título de Cidadania o Deputado 

Estadual Gilson de Souza, Segundo Secretário da Assembléia Legislativa do Paraná, 

convidando a proponente, Vereadora Missionária Adriana para conduzi-lo ao Plenário, 

acompanhado da Marcha de Ponta Grossa, interpretada pela Banda Lyra dos Campos. O 

Senhor Presidente nesta oportunidade registrou suas boas vindas ao homenageado. Todos 

foram convidados a se colocar em pé para ouvirem o Hino Nacional Basileiro. 

Manifestou-se também a Vereadora Missionária Adriana, fazendo apresentação do 

homenageado. Nesta oportunidade, o Deputado Estadual Gilson de Souza recebeu das 

mãos de sua proponente, Vereadora Missionária Adriana a honraria concedida através da 

Lei nº 14.041, tendo sido convidado a se manifestar da Tribuna em agradecimento. O 

presente ato solene foi finalizado com uma interpretação musical da Banda Lyra dos 

Campos. Manifestou-se em questão de ordem, o Vereador Dr. Erick para fazer menção à 

entrega nesta data de Moção de Aplauso aos integrantes da Banda Lyra dos Campos, 

agradecendo a cada um pela arte com que brindam a cidade, sob a administração de Beto 

Portugal e Maestro Cassiano. O Senhor Presidente agradeceu a apresentação da Banda 

Lyra dos Campos. Em seguida anunciou a TRIBUNA LIVRE, convidando a se manifestar 

nesta oportunidade, representando a Parada Cultural LGBTQIA+ pelo seu membro 

Brendo Francis Carvalho, Professor de Geografia Política do Departamento de 

Geociências da UEPG, o qual criticou a apresentação de projetos por vereadores da Casa 

que foram denominados de "pacotes da maldade". Também apresentou as pautas pelas 

quais lutam enquanto comunidade LGBT, informando que estão vigilantes a tudo o que é 

discutido e aprovado no espaço político. Foi procedida pelo Vereador Dr. Erick a leitura 

do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte:  DA 

SENHORA PRERFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 77/21 (Projeto de Lei nº 269/21), 

autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a integralização de capital social da 

Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR no valor de R$ 1.202.930,21, 

conforme especifica. Mensagem nº 76/21 (Projeto de Lei nº 265/21), estabelece o 

Orçamento Geral do Município de Ponta Grossa para o exercício de 2.022. Mensagem nº 

75/21 (Projeto de Lei nº 262/21), altera a Lei nº 8.106, de 05/06/2005. Of. nº 2106/21-GP, 

solicitando os bons préstimos no sentido de promover a devolução do Projeto de Lei nº 

136/21, apenso à Mensagem nº 35/21, objetivando adequações formais da proposição. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Of. nº 2076/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.062. Of. nº 2102/21-GP, comunicando haver 
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sancionado a Lei nº 14.065. Of. nº 2105/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

298/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2110/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 297/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2147/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 307/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2182/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 290/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 2100/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 263/21, de autoria do 

Vereador Felipe Passos. Of. nº 2080/21-GP, em atendimento a Indicação nº 144/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2083/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

885/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 2088/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 982/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2089/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1027/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2090/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1053/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 

2091/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1052/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 2092/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1022/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2093/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1110/21, 

de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1094/21-GP, em atendimento a Indicação nº 902/21, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2095/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

805/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 2096/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

983/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2097/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1054/21, de autoria do Vereador Delmar Pimentel. Of. nº 2099/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1102/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. 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 225/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.047. Of. nº 

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

2112/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1174/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 2111/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1109/21, de autoria do Vereador Valdir 

Antônio Pedroso. Of. nº 2113/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1207/21, de autoria 

do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2114/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1191/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2115/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1190/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1116/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 11882/1, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. 
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nº 2117/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1180/21, de autoria do Vereador Celso 

Cieslak. Of. nº 2118/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1179/21, de autoria do 

Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2119/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1178/21, de 

autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2120/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1177/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 2121/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1170/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 2122/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1198/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. 

nº 2123/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1197/21, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 2124/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1195/21, de 

autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 2125/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1194/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 2126/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1193/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 2127/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1192/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 

2128/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1185/21, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 2129/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1184/21, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2130/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1181/21, de 

autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2131/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1176/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2132/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1269/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2133/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1239/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 2134/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1104/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

2135/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1280/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 2136/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1281/21, de autoria do 

Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2137/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1205/21, de autoria 

do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2138/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1203/21, de 

autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2139/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1202/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2140/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1199/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 2141/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1200/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. 

nº 2143/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1210/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 2144/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1175/21, de autoria do 

Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2145/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1204/21, de 

autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2146/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1206/21, 

de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 2148/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

133/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2149/21-GP, em atendimento a 
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Indicação nº 1256/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2151/21-GP, em 

atendimento a  Indicação nº 1254/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2153/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1248/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 2154/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1246/21, de autoria do Vereador Divo. DO 

VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 263/21, dispõe sobre a criação da 

Lei do Cicloturismo em Ponta Grossa. Projeto de Lei nº 264/21, concede Título de 

Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor DAVID DE SOUZA JACCOUD FILHO. 

DA VEREADORA JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 266/21, denomina de DANIEL 

GAIDEX, a rua 27 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade. 

DOS VEREADORES JULIO KÜLER E MISIONÁRIA ADRIANA JAMIER - Projeto 

de Lei nº 267/21, promove alterações na Lei nº 14.048, de 08/09/2021, conforme 

especifica.  Projeto de Lei nº 268/21, promove alteração na Lei nº 3.573, de 15/08/1983, 

conforme especifica. DOS VEREADORES GERALDO STOCCO, EDE PIMENTEL E 

JAIRTON DA FARMÁCIA - Substitutivo Geral ao Projeto de Lei nº 185/21, que promove 

altarações na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 499/21, a ser encaminhada à 10° 

Igreja Presbiteriana Renovada de Ponta Grossa do Pastor Luiz Carlos de Lima que está 

celebrando 37 anos de existência. Moção de Aplauso nº 500/21, a ser encaminhada ao 

Pastor Odilton Jose Castelo Antunes por seus 10 anos de ministério junto a ONG Mais 

Amor, esta que atua no tratamento e prevenção do uso e abuso de drogas, realizando com 

excelência seu trabalho perante à comunidade ponta-grossense. O Senhor Presidente 

informou a todos que se encontra à disposição via intranet a proposta de lei orçamentária 

para 2.022, sob o título "proposta LOA 2022", e em função da Proposta à LOM 02/21 

comunicou que se aprovada, interferirá diretamente na apresentação de emendas. 

Comunicou ainda que no decorrer da semana o Departamento Jurídico desta Casa estará 

se reunindo com a Secretaria de Fazenda para definir a forma correta de apresentação das 

mesmas. Seguindo, disse que na próxima Quarta-feira, estará informando sobre o 

andamento do processo. Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Ressaltou notícia de 

uma mulher de vinte e sete anos que foi salva de tentativa de suicídio na cidade, na 

madrugada de sábado para domingo, dizendo que mesmo tendo medida protetiva do ex-

marido, esse se dirigiu até sua casa e além de tê-la agredido, ameaçou a matá-la. Por causa 

dessa agressão, relatou que a citada mulher sentiu vontade de tirar sua própria vida, 

ocasião em que seu filho de 10 anos de idade ligou para equipe do COPOM que de maneira 

sábia entendeu que não era trote. Agradeceu nesta oportunidade pela Soldado Cíntia, Sub-
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Tenente Custódio, Soldado Andriakzyk e também do trânsito ao Cabo Fernando que 

interagiu diretamente para persuadi-la a desistir a tirar sua vida, também estavam juntos 

Cabo Lara, Soldado Tozeto, Soldado Rutz, além de integrantes da Radio Patrulha da 

Primeira Companhia, as pessoas Soldado Cupo e Soldado Moro. Rogou que a matemática 

de homens que salvam seja maior do que aqueles que machucam e oprimem. Deixou seu 

agradecimento à toda equipe. Parabenizou também a Gloriosa Polícia Militar. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para lamentar a manifestação ocorrida na  

presente sessão, durante o uso da Tribuna Livre, dizendo que quando se for falar de bíblia, 

tem que tomar muito cuidado. Quanto às "Leis da Maldade", disse que cada um julga 

como quiser, destacando o projeto que proíbe  a utilização de verba pública no âmbito 

municipal de Ponta Grossa em eventos e serviços que promovam a sexualização de 

crianças e adolescentes e dá outras providências, dizendo que em seus projetos nunca 

ofendeu ou colocou sigla nenhuma, não estando para atingir ninguém, sendo suas matérias 

pontuais. Relatou na última sexta-feira, a realização de evento do Batalhão da Gloriosa 

Polícia Militar, com a presença dos veteranos, referendando a entrega de moção para dois 

integrantes que estão a trinta e sete anos na reforma remunerada, ressaltando a alegria dos 

mesmos em ser agraciados. Parabenizou ao Comando da Polícia através do Coronel 

Hudson, ressaltando que na próxima vez que vier fardado nesta Casa, estará escrito no 

lado de sua farda a palavra veterano. Estendeu seus parabéns ao Coronel Edmauro e 

Coronel Bezerra pelo evento, também à pessoa da Sargento Dirce, que abriu a Associação. 

Parabenizou ainda ao Deputado Gilson de Souza, por ter recebido título de cidadania nesta 

Casa, dizendo que tem defendido causas da família, das crianças, estendendo seu apreço 

aos colegas da Igreja do Evangelho Quadrangular. VEREADORA JOCE CANTO: 

Rebateu colocações que ouviu, de que as irregularidades que estavam na auditoria da UPA 

SANTANA e Hospital Municipal Amadeu Puppi eram bobagens, citando que dentro das 

mesmas tem questões estruturais, como mofo, infiltração, móveis deteriorados e no final 

os auditores técnicos da Terceira Regional ainda concluem que o prédio da UPA colocam 

em risco os pacientes que a freqüentam. Disse que hoje pela manhã, recebeu ligação 

informando haver caído o gesso da UPA SANTANA em uma ala em que se encontram 

pacientes internados, tendo constatado tal fato quando lá se dirigiu, dizendo que coloca 

em risco não somente os pacientes, mas os profissionais que estão trabalhando 

sobrecarregados, fazendo tudo o que podem. Ressaltou ser por isso que a CEI instaurada 

nesta Casa precisa começar a investigar, onde fez o registro no local, colhendo relatos e 

tirando fotos, como mais um fato para colocar nos autos da referida comissão. Em aparte, 

somaram às suas palavras os Vereadores Julio Küller, atribuindo também a culpa do 
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ocorrido na UPA SANTANA ao Ex-Prefeito Marcelo Rangel, relatando que na ocasião as 

coisas foram feitas no atropelo, inclusive tendo realizado campanha para agilizar sua 

inauguração. Lembrou que o mesmo criticou muito o ex-prefeito Pedro Wosgrau Filho 

quando da entrega da UPA SANTA PAULA e se apropriou de lei de sua autoria, como 

vereador, que proíbe inaugurações sem que a obra esteja acabada. Colocou que confia 

muito na CEI recém instaurada nesta Casa. Izaias Salustiano, comentando que se houve 

problema para cair o gesso é porque tem serviço mal feito que precisa ser verificado, onde 

estará elaborando requerimento para saber das licitações resultantes das obras e reformas. 

Josi do Coletivo, dizendo ser importante verificar se ocorrerá interdição desses setores, 

entendendo que com isso os pacientes ficarão em situação mais crítica do que estão. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: para discorrer a respeito das placas de ruas, 

assunto já comentado na semana passada, fazendo um paralelo, dizendo que no 

Departamento de Urbanismo, colocando que quando alguém quer fazer condomínio ou 

loteamento, é exigido toda infra-estrutura, desde a questão das áreas institucionais, 

pavimentação, galerias, iluminação pública, tudo o que é básico e essencial é exigido do 

empreendedor, assim também o "WAVE", contudo o que se observa na questão de placas 

de ruas nos conjuntos habitacionais é que muito pouco é exigido da empreiteira, não 

existindo exigências nesse sentido. Citou conjuntos habitacionais da cidade onde seus 

moradores não conseguem receber correspondências e encomendas em suas casas, em que 

pessoas tem que se deslocar até os correios para poder buscá-las. A par disso disse que já 

solicitou à sua assessoria para buscar na agência dos correios os responsáveis, para 

estabelecer uma conversa a fim de entender como está funcionando esse sistema de 

logística, desejando saber em que momento entra a Administração Pública Municipal e o 

que eventualmente está fazendo, que está dificultando o trabalho de maneira eficiente, sem 

contar ainda com a questão dos distritos. Cumprimentou a Vereadora Missionária Adriana 

por ter trazido até esta Casa a presença do Deputado Estadual Gilson de Souza, 

considerando importante o que representa seu mandato para a cidade de Ponta Grossa, não 

somente a honraria em si que recebeu nesta oportunidade. Registrou existir pela cidade 

dois deputados estaduais, que tem feito trabalho extraordinário, não somente para o 

município, mas para a região dos Campos Gerais, considerando importante os recursos de 

emendas e atendimento de demandas importantes. Agradeceu, considerando o círculo e 

amizade que nutre ao Deputado Plauto Miró Guimarães, destacando que toda vez que 

precisou do mesmo, ainda quando não era parlamentar da Casa, sempre o atendeu bem. 

Colocou que durante os seus sete mandatos tem feito trabalho importante pela cidade e 

região. Lembrou a todos que na sexta-feira atendeu reivindicação, através de recursos a 
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fundo perdido, tendo liberado emenda de quatro milhões de reais, para suprir necessidade 

no Bairro de Nova Rússia, com investimento a partir da Trincheira da Avenida Ernesto 

Vilela, até a rotatória na confluência com a Rua Toledo, passando pelo Dallabona, 

Bonsucesso até o Santa Luzia, em revitalização, através de melhorias das suas vias. 

Deixou de público seu agradecimento ao referido deputado. Em aparte, a Vereadora Josi 

do Coletivo deixou sugestão que nesse momento de revitalização, o Deputado Plauto Miró 

Guimarães resolva a questão dos agrotóxicos de suas terras, que acabam afetando as 

famílias. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para lembrar do dia dois de outubro de 

2.016 ano de sua primeira eleição, manifestando seu sentimento que tem quando a eleição 

acaba, onde precisam dar respostas à população, destacando que esse sentimento de 

alegria e responsabilidade o toca quando ouve o Hino Nacional Brasileiro e Marcha de 

Ponta Grossa. Parabenizou pelas apresentações da Banda Lyra dos Campos, ao Dr. Erick, 

pela homenagem prestada aos seus integrantes, à Vereadora Missionária Adriana pelo 

Título de Cidadão Honorário entregue ao Deputado Estadual Gilson de Souza. Seguindo, 

disse que foi pego semana passada, com notícia, onde a VCG ameaça os colaboradores, 

dizendo que talvez não terá dinheiro para pagar seus salários, "mais uma vez esse discurso 

mentiroso, mais uma vez esse discurso para colocar a prefeitura, para colocar a Câmara 

Municipal numa situação extremamente delicada". Lembrou da aprovação de ajuda aos 

colaboradores da Viação Campos Gerais, mencionando pessoal fazendo vaquinha para 

comprar cestas básicas, em uma situação muito difícil. Citou escolas municipais, escolas 

estaduais, faculdades particulares que voltaram com as aulas presenciais, onde aumentou 

a demanda do transporte coletivo, porém estão mais uma vez em situação delicada, não 

sabendo a movimentação bancária da empresa e seus sócios. Está terminando ação, muito 

provavelmente  ainda nesta semana os vereadores terão notícias de suas atitudes, frisando 

a importância do pedido dentro da comissão, vendo a VCG chegar com a faca na Prefeitura 

Municipal, mentindo, deixando as pessoas desesperadas. Comentou sobre a questão do 

outubro rosa, sabendo na pele o que é isso, onde conviveu com pessoa que contraiu câncer 

de mama evoluindo para metástase, situação extremamente delicada. Nesse sentido disse 

que precisa tornar a cidade referência na oncologia, porém disse ser difícil conversar com 

a Regional de Saúde. Criticou pessoas que se dirigem até outras cidades para fazer 

tratamento de quimioterapia, quando Ponta Grossa deveria ser referência. Colocou a 

necessidade de se pensar a médio e longo prazo, esperando pelo bom trabalho da CEI DA 

SAÚDE. Disse que não pode achar normal o fato do teto de uma unidade básica de saúde 

haver caído. Precisam pensar nas pessoas que mais necessitam, estendendo a mão com 

projetos, idéias que a longo prazo dêem resultados concretos. VEREADOR JULIO 
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KÜLLER: Citou Romanos 5,1: "Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus 

por nosso Senhor Jesus Cristo". Falou do dia 04/10, data comemorativa: Dia Nacional do 

Agente Comunitário de Saúde, pessoas que tem contato diário com a população, com 

conhecimento real da saúde dos munícipes, realizando trabalho esplendoroso, muitas 

vezes sem estrutura alguma. Historiou que esse trabalho iniciou nos anos oitenta no 

Nordeste, como a nomenclatura de Agente de Saúde, nas cidades com muita dificuldade 

de atendimento e no interior de São Paulo e oficialmente foi criado como Agente de Saúde 

em 1.991 sendo na grande maioria mulheres, dedicando todo o carinho à essas pessoas 

que trabalham diariamente, conhecendo as famílias, as dificuldades do sistema e choram 

muitas vezes por não verem pessoas sendo atendidas nesse modelo de saúde. Parabenizou 

aos Agentes Comunitários de Saúde. Informou haver protocolado com a Vereadora 

Missionária Adriana, parabenizando-a pela concessão de título de cidadão ao Deputado 

Gilson de Souza, o qual verá Ponta Grossa com outros olhos, tendo condições de trazer 

investimentos e representar a cidade, assim como os outros dois deputados estaduais. 

Também agradeceu por ter assinado com a mesma, projeto que distribui gratuitamente 

absorventes íntimos femininos a mulheres em situação de rua e em abrigos para pessoas 

com deficiência. Em aparte, a Vereadora Missionária Adriana agradeceu ao mesmo pela 

sensibilidade, dizendo estar junto na caminhada. Gostaria de pedir aos vereadores e 

principalmente às representantes mulheres que visitassem o Centro da Saúde da Mulher, 

destacando o trabalho de excelência com relação ao tratamento da mulher, que outros 

municípios não tem centralizados num local só, e que infelizmente  a Administração 

Municipal teima em retirar e trazer em espaço menor, com muita dificuldade, deixará de 

dar todo o apoio e estrutura que já tem lá. Pediu especialmente para que reveja essa 

posição, deixando esse centro especializado onde já está, na Vila Liane. Conclamou as 

vereadoras a convidar a Prefeita Municipal para também visitar o local, para conhecer as 

dificuldades que passarão se forem transferidos daquele local. "O que está bom não há 

dificuldade de se mexer". Somou-se também em aparte a Vereadora Joce Canto, dizendo 

que essa gestão não conversa com a população quando vai fazer mudanças, lembrando 

que tirou o PAI - Pronto Atendimento Infantil do Hospital da Criança, trazendo para a 

UPA SANTA PAULA, que vem apresentando muitos transtornos para mães e pais, 

havendo necessidade de ser revisto isso. Estão misturando crianças com COVID com 

outras que não tem essa suspeita, lamentando. Retornando ao seu pronunciamento, 

Vereador Julio concluiu, pedindo para que as pessoas responsáveis pela saúde do 

Município busquem informações de como estão sendo atendidas as pessoas no Centro 

Municipal da Mulher, colocando que precisa ser investido mais para que as pessoas 
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tenham mais saúde. Concluída a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO 

DIA - EM REGIME ESPECIAL, EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE 

EMENDA À LOM Nº 02/21 (Vereadora Joce Canto e outros), promove alteração na Lei 

Orgânica Municipal, conforme especifica: 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco 

e Léo Farmacêutico. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Celso 

Cieslak e ainda do Vereador Paulo Balansin, cuja solicitação foi aprovada pelos demais 

pares, em razão de estar ausente no momento da digitalização do voto. EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - projeto de lei nº 111/21 (Poder Executivo), cria o Selo Social de Ponta 

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

Celso Cieslak e ainda do Vereador Paulo Balansin, cuja solicitação foi aprovada pelos 

demais pares, em razão de estar ausente no momento da digitalização do voto. PROJETO 

DE LEI Nº 172/21 (Vereadoras Joce Canto, Josi do Coletivo e Missionária Adriana), 

institui o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio: APROVADO, ficando registrada a 

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

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

momento da digitalização do voto. PROJETO DE LEI Nº 176/21 (Vereador Felipe 

Passos), denomina de Irmã IONE BÜTTENBENDER QUADROS a Rua nº 25 do 

Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak e ainda do 

Vereador Paulo Balansin, cuja solicitação foi aprovada pelos demais pares, em razão de 

estar ausente no momento da digitalização do voto. PROJETO DE LEI Nº 187/21 (Poder 

Executivo), altera a Lei nº 10.973/2012: 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco 

e Léo Farmacêutico. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Celso 

Cieslak e ainda do Vereador Paulo Balansin, cuja solicitação foi aprovada pelos demais 

pares, em razão de estar ausente no momento da digitalização do voto. 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 Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 
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Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco 

e Léo Farmacêutico. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Celso 

Cieslak e ainda do Vereador Paulo Balansin, cuja solicitação foi aprovada pelos demais 

pares, em razão de estar ausente no momento da digitalização do voto. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJEO DE LEI Nº 212/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 502.623,13, e dá outras 

providências: 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, 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 494/21, do Vereador Dr. 

Erick; 495/21, do Vereador Paulo Balansin; 496, 497/21, do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno; 498/21, dos Vereadores Izaias Salustiano e Léo Farmacêutico e Indicações nºs 

1416, 1441, 1443/21, do Vereador Ede Pimentel; 1417, 1424, 1426, 1427, 1428/21, do 

Vereador Dr. Erick; 1418, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448/21, do Vereador Jairton da 

Farmácia; 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1425, 1449/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 

1429, 1442/21, do Vereador Izaias Salustiano; 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 

1437, 1438, 1439, 1440/21, da Vereadora Joce Canto; 1450/21, do Vereador Geraldo 

Stocco. Concluída a votação da Ordem do dia, o Senhor Presidente abriu espaço para o 

PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR DR. ERICK: passando ao Vereador Felipe 

Passos, que agradeceu, quando na sexta-feira pode se reunir com representantes da 

Secretaria de Esportes, nas pessoas de Marcelo, Secretário Marcos Rech, Hélio e entidade 

da UTFPR, na pessoa de Daniel e outra colaboradora, juntamente com o Professor 

Alexandre Pina da natação de Ponta Grossa e também Roberto, conhecido como mixirica, 

em relação ao que vinha conversando com instituições, onde imaginava que daria certo a 

questão de poder dar retorno à natação em Ponta Grossa, e em reunião on line puderam 

trabalhar alguns pontos se secretaria e prefeitura poderão em conjunto fornecer essa 

possibilidade para nossa cidade. Colocou que a parceria entre prefeitura e UTFPR está 

para se organizar, onde deseja que aconteça de forma mais brevemente possível, 

considerando a abertura dos Jogos Abertos do Paraná para Deficientes. Fica na expectativa 

que a prefeitura possa implantar aquecimento por calor no Ginásio Arena para que as 

atividades possam ser contempladas não somente com voleibol, mas natação. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: para relatar algumas famílias que sofreram 

transtornos com as chuvas, onde os rios, além de representar patrimônio natural e dádiva 
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da natureza, hoje representam pesadelos para centenas de munícipes que tem seus lares 

invadidos a cada período de chuva intermitente, cuja situação não tem a ver apenas com 

as intempéries climáticas, onde são resultados da falta de política voltada à recuperação 

dos arroios deste governo e de outros passados, urgindo essa política pública, com 

replantio de matas ciliares. Disse ainda que se faz necessário ter política social voltada 

para a questão de moradias, sendo cerca de quatorze mil famílias que moram em favelas, 

com uma grande maioria morando em fundos de vales e locais de situação de risco 

eminente. Ressaltou que o mandato coletivo do PSOL vem se solidarizar às dezenas de 

famílias que tiveram suas casas invadidas pelas águas, vindo ainda a denunciar o descaso 

de políticas públicas ambientais, em especial o abandono dos rios e arroios urbanos. 

Também cobram imediata efetivação do Plano Local de Habitação de Interesse Social, 

lembrando existirem casas abandonadas da PROLAR que precisam imediatamente fazer 

levantamento. Pelo horário da oposição lembrou que no Brasil em 2020 quinze vírgula 

cinco por cento dos óbitos por câncer ocorreram entre mulheres; o câncer de mama é o 

mais incidente em mulheres de todas as regiões após o câncer de pele e neo melanoma. 

Comentou que mais de um milhão de mulheres não fizeram exame de rasteio do câncer 

de mama em 2020 por conta do coronavírus, segundova do INSTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCIER - INCA. Quando não detectado a tempo é o que mais mata mulheres no país, 

porém se diagnosticado no início tem grandes chances de cura, só que a pandemia atrasou 

muitos diagnósticos. Disse que precisam buscar em casa essas mulheres, considerando 

estarem no outubro rosa, nos confins, fundos de vale, para que se reduzam essa incidência 

do câncer de mama. Passando ao Vereador Izaias Salustiano, o mesmo concordou com 

todas as colocações e palavras, tanto com assunto envolvendo questões ambientais, quanto 

em relação ao câncer das mulheres. Fez registro dando sugestão de programa de governo, 

citando a importância da educação ambiental, precisando desenvolver políticas públicas 

voltadas à recuperação das matas ciliares, e evitar que pessoas se instarem em áreas com 

situação de risco, mais especialmente à questão dos arroios que transbordam, estando 

diretamente ligado à conscientização da população, vendo lixo jogado às beiras dos rios. 

Disse da necessidade de se adotar política pública de esclarecimento da população, talvez 

vinculado à Secretaria de Educação, utilizando o ensino fundamental, colocando crianças, 

desenvolvendo cartilhas, com verbas de publicidades. Também no sentido de valorizar 

pessoas que fazem coleta de recicláveis, dando melhores condições de trabalho. O 

Vereador Filipe Chociai destacou estar tramitando na Casa, projeto de lei sob nº 250/21, 

referente a operação de crédito com o Município e Caixa Econômica, no qual cinco 

milhões de reais estão previstos para limpeza e canalização de córregos, além de constar 
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no Plano de Metas esse trabalho. VEREADORA JOCE CANTO: para discorrer a respeito 

de Ponta Grossa contar doravante com veículo de inteligência artificial que irá identificar 

os problemas nas ruas. Disse que a princípio será um teste realizado na cidade, sem custos, 

e mais para frente não se sabe quanto irá custar para a cidade. Em relação a isso, disse que 

o Poder Executivo tem que estar atento, não precisando de veículo com inteligência 

artificial para identificar problemas da cidade, afinal, devem ter milhares de solicitações 

e protocolos de munícipes falando sobre essas demandas, bastando então olhar para o 

outro lado da rua desta Casa, onde realizam solicitações para melhorias de ruas, onde além 

de protocolos de cidadãos, tem também esta Casa auxiliando para falar sobre questão de 

buracos de ruas e melhorias, restando somente dar atenção especial ao que já vem sendo 

feito. Lembrou que a mais de vinte anos atrás já existia um veículo que fazia esse trabalho 

na cidade, o qual se chamava Gabinete Móvel do Prefeito, com Jocelito Canto andando 

pelos bairros, coisa que a prefeita deveria fazer para ver como está a situação das ruas. 

Finalizando lembrou que faltam 453 dias para Ponta Grossa estar cem por cento asfaltada. 

Não havendo mais inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando 

a próxima para o dia seis do mês em curso, no horário regimental, informando que a 

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 quatro 

de outubro de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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