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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 06/12/2021 

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 PARCIAL 

JUSTIFICADA 

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

Municipal de Ponta Grossa. 

É feita entrega de moção de aplauso destinada a Doutora Carina Rosires Cunha Medalha do grupo FAUNA, e 

é informado sobre o trabalho desempenhado ao Grupo Fauna, e concede a Tribuna Livre. 

TRIBUNA LIVRE: Agradece a Josi do Coletivo (PSOL) pela menção honrosa, comenta sobre a luta pelos 

animais em tantos anos, e quem anda pelos bairros da cidade conhece a situação dos animais na cidade, comenta 

que como ONG cobra do poder público mas as vezes a cobrança é insuficiente, comenta que todos os 

simpatizante [s da causa assaram do seu limite, pede ajuda para cobrar do Poder Público, comenta que 

infelizmente o Poder Público está insuficiente em termos de defesa e proteção dos animais, reforça o pedido 

de ajuda dos vereadores nas cobranças, comenta sobre pedir relatórios a respeito de castrações que se estiverem 

sendo feitas ainda não são o suficiente. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Parabeniza a vereadora Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE), por seu aniversário e que a atividade de sábado foi emocionante e que todos os dias  4 

de dezembro no município fara ações que  mudem a situação de violência que  muitas mulheres se encontram, 

com palestras e visitas a bairros, agradece a  presença do grupo FAUNA e que faz 10 anos que é colaboradora 

da causa animal e as vezes fata folego, que imagina a dificuldade do trabalho realizado pelo grupo FAUNA e 

deseja força, comenta que tiveram 5 meses com o programa de castrações parado no município, que não 

conseguiram recuperar essa pausa, que muito pelo contrário, que a forma como tem lidado com filhotes 
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morrendo, e a causa animal está em estado de calamidade, que é necessario investigar o que acontece e implora 

que não se pare as castrações, e comenta que não sabe se em 5 anos se recupera o tempo parado, que se deve 

evitar que haja eutanásia em massa no município, comenta caso de cavalo que foi morto semana passada por 

não ser possível tratá-lo, que isso é um absurdo, que imagina a dificuldade de um filhote de cachorro perdido 

na rua, que pessoas cruéis abandonam a esmo, comenta  não ter mais condições de receber mais animais em 

casa, comenta saber de protetores que estão devendo em clinicas e que deve achar uma saída para problemática 

da causa animal no município, que se for necessario uma CPI ou CEI pois muitos humanos estão desamparados 

para cuidar de seus animais, reforça apelo para os grupos que lutam pelos animais no município, comenta que 

doava de um a três animais por semana pelo facebook e hoje não consegue  doar esse número nem em um mês, 

concede a palavra ao vereador Celso Cieslak (PRTB), comenta acreditar que a prefeitura deve ceder um local 

para abrigar esses animais, que o órgão público que deve arcar com esses animais para que depois que os 

cuidasse doasse para eliminar esse problema  do município, comenta concordar e pegar toda a comissão de 

direitos humanos para ir falar com a prefeita, que esse problema não é de agora, comenta que os próprios 

vereadores deveriam ter usado as emendas para conseguir o local, comenta que doou 195 mil reais para a 

guarda municipal que estará reformando todo o canil deles, comenta sobre juntar valor para fazer canil, com a 

palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta sobre promover feiras de animais pela 

prefeitura, que deve-se começar a expor os animais, comenta que precisa pensar nessa possibilidade, comenta 

que já se pode planejar a verba do próximo ano, comenta que os animais possuem vida e direito de viver com 

bem-estar como todos os seres humanos. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV):Agradece aos membros da CPI do Transporte Coletivo e pelo 

trabalho e que hoje chegou ao relatório final ao qual irá relatar fatos de extrema importância, comenta terem 

sido quase seis meses de trabalhos para essa conclusão, comenta que protocolaram, e já entregaram ao 

Ministério Público e para a prefeita e agora segue os tramites da CPI, comenta que foram seis meses de análise 

e foram realizadas várias oitivas e que analisaram mais de 15 mil páginas e seus apontamentos demonstram 

que a VCG nunca teve prejuízo com a operação do Transporte Público Municipal, que os alegados prejuízos 

decorrem de uma gestão empresarial questionada especialmente no período 2015 e 2017 e foram identificados 

nesse período a restauração societária que impactou em significativa redução do capital social, distribuição de 

lucros vultuosos equivoco que geraram uma dúvida de 14 milhões que levaram a VCG a aderir ao Programa 

Especial de Recuperação Tributária, que a Comissão encontrou indícios que a margem mínima de lucro vem 

sendo cobrada em percentual superior ao proposto na decorrência publica, comenta que os índices são baseados 

em valores de veículos novos fazendo com que os valores sejam reajustados em valores superiores aos índices 

que demonstram a desvalorização da moeda no mesmo período, comenta que isso permite uma forma de lucro 

indireto, comenta que essa distorção podia ter sido corregida pelo poder concedente na época da renovação do 

contrato, momento adequado para rever todas as pandilhas visando tornar a tarifa acessível e a falta dessa 

atitude fez com que a tarifa aumenta-se, comenta que a VCG apresenta prejuízos acumulados e que a empresa 

vem sendo administrado de forma temerária e por isso é necessario que seja feita uma auditoria na empresa, 

comenta que o relatório final cumpriu o objetivo da CPI e que irá cobrar o poder concedente em busca de 

auditoria na VCG, comenta que foi entregue no ministério público e eles darão continuidade na apuração desse 

relatório, concede a palavra a vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE), que o parabeniza como 

relator da CPI, comenta ter conseguido aprendizado cm a CPI, e que foi feito o que estava dentro da 

competência dos vereadores, e que deseja ver o resultado daqueles que possuem o poder para tal. Com a palavra 

novamente o vereador Léo Farmacêutico (PV), comenta que leu vários apontamentos e faz questão de deixar 

registrado para o futuro. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que na última terça-feira ocorreu uma fatalidade na cidade 

onde faleceu Guilherme um bebe de 45 dias na UPA Santa Paula, que a mãe tentou diversas vezes o 

atendimento e apenas quando a situação se agravou que tentaram fazer a transferência do Guilherme, que 

acabou morrendo dentro de uma ambulância, comenta que  fez requerimento e chegou a resposta onde solicitou 

a relação dos médicos do município, que estão dentro do MAI e naquele projeto que doa o prédio para a UEPG 

constava que os profissionais do município dentro do primeiro mês 15% retornariam ao município, no segundo 

mês 25%, no terceiro mês 60% retornaria ao município, a resposta do requerimento chegou e a prefeita 
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responde que os médicos mencionados continuam na estrutura do MAI com exceção de uma devido a processo 

administrativo, ou seja dos 9 médicos 8 continuam no MAI, médicos pagos com o dinheiro do município, 

comenta entender que o MAI e a UEPG precisam se adequar mas esta tambem nesse projeto que os médicos 

deveriam retornar para o município, comenta ser evidente a necessidade desses médicos, comenta ter casos de 

crianças esperando atendimento e comenta que há profissionais médicos pagos com o dinheiro do Município e 

estão no MAI concede parte ao vereador Filipe Passos (PV), comenta que dentro do artigo quinto do projeto 

coloca a possibilidade que o município mantenha no quadro de pessoal do MAI até que quem esteja assumindo 

a UEPG possa completar isso, comenta que acredita que os profissionais atenderão, comenta que há uma 

estrutura limitada e que no dialogo esses profissionais retornem ao município. Com a palavra novamente a 

vereadora Joce Canto (PSC), comenta sobre o parágrafo sobre a possibilidade de ceder os profissionais, mas 

que tambem está precisando desses profissionais no município. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO (AVANTE): Comenta  sobre sua visita a mesquita Imam Ali 

que foi invadida e foi queimado o Alcorão, e que foi cobrado de forma concreta, comenta que fez moção de 

repúdio que será votada hoje, comenta que é contra essa intolerância, e sobre respeitar a religião de cada um, 

comenta possuir sua religião desde que nasceu e comenta que religiosidade não leva ninguém a nada, que 

quando não se respeita a fé entra nessa guerra religiosa, comenta ser a favor a liberdade religiosa, comenta que 

não gostaria que queimassem uma bíblia, declara solidariedade e respeito, comenta sobre o direito do pai e 

lider religioso de orientar seus filhos, comenta que numa situação dessa são famílias que são atingidas, comenta 

ter certeza que nenhum parlamentar é favorável a uma atitude intolerante dessas, concede parte ao vereador 

Filipe Chociai (PV), comenta que a Câmara deveria ter se manifestado mais cedo, comenta ser importante que 

a instituição se manifeste e deixe esse repúdio, comenta sobre o respeito apesar de pensar diferente, comenta 

que as religiões podem aprender com as outras de houver respeito e que o ato praticado não cabe ao município, 

se solidariza a mesquita, e comenta que o Estado está envolvido nisso, com a palavra novamente o vereador 

Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE),  comenta que é importante registrar isso e que não manche a cidade pois 

foi um caso isolado, que a cidade é ordeira e respeita as figuras religiosas, comenta ser uma cidade de pessoas 

trabalhadoras, que há situações mas a maioria da população levanta cedo, pede misericórdia ao autor desses 

atos, e reforça respeito a todos e seu posicionamento contra a intolerância. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre a sessão de hospital a UEPG, comenta que 

sabe que o profissional medico trabalha com a equipe e se o profissional medico presta serviço no MAI então 

as equipes estão lá, comenta que é certo que excepcionalmente poderá o município ceder profissionais médicos, 

e que não viu nenhuma excepcionalidade para que os médicos continuem lá prestando serviço com o custo na 

folha de pagamento do município quando há necessidade desses profissionais em toda a cidade, comenta não 

ter visto nenhum atendimento de especialidade cumprido que justifique essa situação, e o povo está pagando 

esse preço, comenta saber que na UPA Santa Paula não tem estrutura necessária por mias esforço que façam 

os servidores que já vem desgastados com a pandemia não há estrutura para a demanda existente, e a saúde não 

pode esperar, lembra a importância quando o executivo cumpre a lei, e a responsabilidade quando não se 

cumpre a lei, comenta que a UEPG e a direção do Hospital Regional, não tomou nenhuma medida, que fazem 

mais de cinco meses e havia uma degradação do pessoal a partir do primeiro mês, reforça que o povo está 

pagando o preço pela falta de dar cumprimento à lei, comenta que chega a ser lamentável pelo risco de perder 

vidas em razão disso, pois quem busca o atendimento é quem está precisando, comenta referente a reforma 

administrativa que chegou três projetos de lei que pretendem a extinção da  Prolar, da CPS e uma intervenção 

retirando todo o repasse para a FUNEPO, manifesta contrariedade e preocupação para com esses projetos de 

lei, comenta que tem visto que estão trabalhando na contramão da realidade sabe a responsabilidade envolvida 

em aprovar esses projetos, que implicam na prestação do serviço para a população, comenta sobre as atribuições 

da Prolar são importantes e que hoje tem projeto sobre um programa de governo em prol da regularização de 

imóveis, comenta que não sabe nem se a mesma estará existindo em 2022, comenta ver com preocupação esses 

projetos como tambem da CPS que tem muitas obras para concluir, concede parte ao vereador Filipe Chociai 

(PV), comenta sobre a aprovação de lei referente a Reforma PG, comenta que se aprovado determina a criação 

de um departamento de habitação, comenta que algumas pessoas estão espalhando de forma mentirosa que esse 
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projeto acaba com a política de habitação da cidade de Ponta Grossa, que caso seja extinta a Prolar suas 

atribuições passam para o departamento competente assim como o projeto Reforma PG, com a palavra 

novamente o vereador Izaias Salustiano (PSB),  comenta que há razão no que diz de se criar um departamento, 

porem sabe o que representa moradia e o que implica em extinguir uma companhia que cuida da habitação. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta sobre a CPI do Transporte Coletivo, e parabeniza seus 

integrantes, que entrou na metade desse trabalho e que ficou feliz com a serenidade que foi tratada, comenta 

que a prefeitura tem feito acompanhamento e preparação para novo contrato cabe a câmara avalizar o novo 

contrato do transporte coletivo, que o que foi feito foi um erro sem tamanho, que esse erro fez os munícipes 

sofrerem demais e acaba dessa forma que está sendo vista no dia de hoje, concede parte ao vereador Leandro 

Bianco (REPUBLICANOS), agradece ao vereador Julio Kuller (MDB) por ter feito parte e contribuído com a 

CPI assim como todos os outros, comenta acreditar que foi feito o melhor dentro do possível e foi feito 

importantes apontamentos para o município, comenta que foram parabenizados pelo trabalho realizado e o 

Ministério Publico tomara providencias em cima dos apontamentos da CPI, comenta que entregou o relatório 

a prefeita que informou ter autorizado essa auditoria tão esperada na VCG, comenta esperar que não dê em 

“Pizza”, é concedida parte ao vereador Léo Farmacêutico (PV), agradece ao departamento jurídico da casa, 

que os auxiliaram e sem os mesmos o relatório não seria o que foi, com a palavra novamente o vereador Julio 

Kuller (MDB), comenta que uma das coisas que o deixou mais constrangido é que o valor de lucro da empresa 

beira os 10%, e isso dói pois é uma incumbência da prefeitura essa fiscalização que nunca houve, comenta 

sobre a responsabilidade com relação ao próximo contrato, o dever de fiscalizar e fazer os apontamentos 

necessários para que essa gestão não erre, como no passado, escravizando a cidade por todo esse tempo, tanto 

que a colocação feita por essa CPI fez com que sugiram a não colocação dessa empresa no próximo certame 

licitatório da cidade, reforça a felicidade de participar da CPI, comenta sobre os animais abandonados que 

crescem absurdamente na cidade, diz que enquanto não terceirizar esse serviço de verdade, alugar ou comprar 

uma chácara para abrigar esses animais de forma correta dando a possibilidade que alguém que se interesse 

pela causa poder exercer esse serviço, continuarão vendo gatos, cães aos montes nas ruas e cavalos 

abandonados no perímetro urbano, que nunca foi feito um planejamento correto com relação ao controle de 

animais, comenta que deve haver prioridades na gestão de uma cidade e os animais de rua nunca foram 

priorizados, comenta que a cidade de Florianópolis fez um plano de castração que resolveu o problema da 

cidade, e fez um planejamento e investiu com relação a isso, e priorizou o atendimento dos animais de rua na 

cidade, e que se deve mostrar à população que é prioridade ou então não se resolvera, concede a parte a 

vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta que se deve cobrar que não seja feita apenas o valor mínimo 

obrigatório por lei, que já será um grande passo, comenta que necessita de um grande investimento e não pode 

ser dado pausa e o número de castrações deve ser aumentado, com a palavra novamente o vereador Julio 

Kuller(MDB), reforça a necessidade de se priorizar esse trabalho, comenta sobre o REFIS que termina no dia 

15 de dezembro, que é um plano do governo municipal para que as pessoas  pudessem quitar seus débitos, 

comenta que está fazendo oficio para que se prorrogue por mais 30 dias o REFIS, que há muitas pessoas que 

não conseguiram liberação no FORUM, e que aqueles que deram entrada na justiça gratuita para retirar já 

podendo fazer seus parcelamentos, isso fara que o município arrecade mais para um ano difícil, concede parte 

ao vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), se soma e comenta que alguns pedidos do fórum não retornaram 

ainda e está aguardando para ver se vira os retornos do FORUM se não a população não conseguirá, com a 

palavra novamente o vereador Julio Kuller (MDB), convida para que assinem junto o oficio pedindo que se 

prorrogue por mais 30 dias esse REFIS. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 06/12/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR DIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 202/2021: 

Denomina de LUCIANO MAURICIO MANDU a Rua Nº 07 do Loteamento JARDIM BOREAL 2, situado na 

Vila Borato, Bairro Piriquitos, nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 
  

DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 236/2021: 
Dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no 

Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea -  REDOME. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 286/2021: 

Institui o “Dia Municipal da Proclamação do Evangelho” e dá outras providências. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 223/2021: 

Denomina de GIOVANI PAULO FLORENTINO a Rua 11, do Loteamento JARDIM BOREAL II, situada na 

Vila Borato, Bairro Piriquitos, nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 17 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 
Projeto de Lei Ordinária nº 255/2021: 
Denomina de SALAMIR SUTIL DO NASCIMENTO a Rua nº 11 do Loteamento ECOPARK Pilão de Pedra, 

Bairro Neves, nesta cidade. 
  

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 17 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
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                        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 262/2021: 
Altera a Lei nº 8.106, de 05/06/2005. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

  

EMENDA MODIFICATIVA, apresentada pelo Vereador Júlio Küller 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Subemenda de Redação em apenso (Aprovado – 18 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

                         CFOF    - Favorável, observada a Subemenda de Redação confeccionada pela CLJR 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Subemenda de Redação apresentada pela CLJ 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 273/2021: 

Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DO MEMORIAL DO BASQUETEBOL DE PONTA 

GROSSA, com sede nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CECE    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR CELSO CIESLAK  
Projeto de Lei Ordinária nº 275/2021: 

Declara de utilidade pública municipal a SOCIEDADE CRISTÃ MADALENA APÓSTOLA DOS 

APÓSTOLOS, com sede nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 16 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 292/2021: 
Altera a Lei nº 9.472, de 07/04/2008, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 307/2021: 
Institui o programa de melhoria habitacional “REFORMA PG”. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CSAS   - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 320/2021: 

Denomina de EDSON LEVANDOSKI a Rua “B”, localizada no Loteamento Malibu, Bairro Boa Vista, nesta 

cidade. 
  

PARECERES:  CLJR   - Pela admissibilidade 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 642/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida ao restaurante Paco Loco e seus proprietários, Thalyta Carneiro e Elton Alves, pelo excelente trabalho 

prestado em Ponta Grossa e apoio a projetos sociais da cidade. 
  

Nº 643/2021 dos Vereadores FILIPE CHOCIAI e PASTOR EZEQUIEL BUENO 
MOÇÃO DE REPÚDIO 
Em razão dos ataques realizados contra a Mesquita Imam Ali, na cidade de Ponta Grossa. Invasores adentraram 

à Mesquita e queimaram o Alcorão (livro sagrado muçulmano), atearam fogo em um quadro que continha os 

princípios do islamismo. 
  

Nº 644/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
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Dirigida a Casa de Apoio ao Cidadão Emergente na pessoa de Juliano Correa Ferreira  e estendido aos demais 

colaboradores pelo trabalho social desenvolvido em nossa cidade. 
  

Nº 645/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada ao Zé Rafael, atleta profissional de futebol, nascido aqui em Ponta Grossa, pelos títulos 

conquistados atuando pelo Palmeiras. 
  

Nº 646/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Projeto Quali&Tec, idealizado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, que 

recebeu o Selo ODS, o qual traz reconhecimento para indústrias, empresas, instituições de ensino, públicas e 

organizações da sociedade civil que estão atuando em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
  

Nº 647/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada ao senhor Silvestre Alves, pelo seu trabalho como músico, compositor, escritor sobre o 

tropeirismo, folclore e meio ambiente. 
  

Nº 648/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 

administrativas a fim de que seja aberto Concurso Público para provimento de cargo de Operador de Máquina 

Agrícola. 
 Total de Moções Aprovadas- 7 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 

Vereadores Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE) e Filipe Chociai(PV) - 1 

INDICAÇÕES 
  

Nº 1788/2021 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 que medidas cabíveis sejam tomadas em relação a 

um caminhão estacionado na esquina da Rua Tulipa, Santa Terezinha. 
  

Nº 1789/2021 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 das 

Estradas do Caçador, Itaiacoca. 
  

Nº 1790/2021 do Vereador FELIPE PASSOS   

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando um estudo de viabilidade técnica para 

a implantação de uma lombada na Rua General Barbedo, em frente ao n° 870. 
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Nº 1791/2021 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, um estudo técnico para verificar a possibilidade inclusão 

da Rua João Pedro Silveira Godoy Gomes, no programa de pavimentação Municipal - Parque Nossa Senhora 

das Graças, Região da Boa Vista. 
  

Nº 1792/2021 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, um estudo técnico para verificar a possibilidade inclusão 

da Rua Antonio Schemberger, no programa de pavimentação Municipal - Santa Luzia, Região da Chapada. 
  

Nº 1793/2021 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 limpeza de dois terrenos públicos localizados entre 

as ruas Cerejeira e Chorão, cortadas pela Travessa Ozório Biscaia, Contorno. 
  

Nº 1794/2021 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 cascalhamento, 

patrolamento e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Ayrton Berger, Contorno. 
  

Nº 1795/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando o conserto da iluminação da Avenida Visconde de 

Taunay, trecho próximo ao trevo do Bairro Santa Paula. 
  

Nº 1796/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando Estudos necessários para a 

construção de uma Rotatória na Rua João Batista Franca e Silva, entre a Rua Francisco Ferreira, na Parque 

Nossa Senhora das Graças. 
  

Nº 1797/2021 do Vereador FELIPE PASSOS  
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências para a limpeza de terrenos na rua 

Conrado Schiffer, ao lado no n°497. 
  

Nº 1798/2021 do Vereador PAULO BALANSIN  
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a mudança de sentido da Rua Profa. 
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Judith Macedo Silveira, no trecho entre as Ruas Padre Lux e Teodoro Kluppel,  transformando sentido único 

centro/bairro. 
  

Nº 1799/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando  reparos 

como Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  Rua Terra Rica, Rua Sertanópolis, Rua João Vicente 

e Rua Afonso Vicente,  situadas no Parque Auto Estrada. 
  

Nº 1800/2021 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 ou determinar a limpeza do 

terreno que esta localizado na rua Camilo Augusto Píres em frente ao n.º 65, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta 

cidade.  

  

Nº 1801/2021 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 da galeria pluvial, na rua  

Paulo Nadal Júnior n°70, Jardim Boreal. 
  

Nº 1802/2021 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 implantação de sinalização 

viária, mais especificamente em relação a identificação da via preferencial, cujo a via preferencial é a rua 

Alberto José Mezomo, na Vila Rubini, Uvaranas, nesta cidade.  
  

Nº 1803/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

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

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

Asfaltruck da Avenida Rocha Pombo, Jardim Carvalho. 
  

Nº 1804/2021 do Vereador FELIPE PASSOS  
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para Asfaltamento na Rua Do Enfermeiro, Cristo 

Rei. 
  

Nº 1805/2021 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 

placas de sinalização de "Proibido a entrada caminhões" na rua Oscár Buturi com a Avenida Carlos Cavalcanti 

, no Vila Jardim Primavera, Uvaranas, nesta cidade.  
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Nº 1806/2021 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 reparo na pavimentação nas Ruas 

Luiz Migliorini e Leopoldo Lopes no Parque dos Pinheiros. 
  

Nº 1807/2021 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 

manutenção e limpeza dos bueiros na Rua Almirante Barroso, entre as ruas  Rio Jordão, Osmário Gonçalves, 

Capivari e Rio Bonito - situadas no Rio Verde. 
  

Nº 1808/2021 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 desobstrução da galeria Pluvial na 

Rua Sézinho Mattos de Souza,em frente ao n° 400, na Vila Margarida.  
  

Nº 1809/2021 do Vereador JULIO KULLER 
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 da Calçada de pedestres 

(passeio), em toda a extensão da Rua Sábia, no bairro Chapada, nesta cidade. 
  

Nº 1810/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção da rua na Avenida 

Botuquara- Bairro Gralha Azul, nesta cidade. 
  

Nº 1811/2021 do Vereador JULIO KULLER 

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 Reativação do Ponto de ônibus , 

em frente a  Concessionária Savanas, sentido bairro - centro, na Avenida Souza Naves, bairro chapada, nesta 

cidade. 
  

Nº 1813/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de um Parque Infantil ao 

lado do Mini Ginásio no Bairro Parque N. das Graças na Rua Zilda Arns. 
Total de Indicações Aprovadas – 25 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 6 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 3 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 3 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 
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Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 3 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

 

  
 

_________________________________________________________________________ 
  

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

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

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS) - (BLOCO CRISTÃO): Concede a palavra ao 

vereador Léo Farmacêutico (PV), comenta que tem nome e telefone e que ao invés de falar com ele manda 

recado, comenta que se não consegue falar, tem o gabinete e assessoria, reforça indignação sobre mandarem 

recado através de terceiros, sobre as indicações de emendas que não podiam ser contempladas, reforça que o 

gabinete e telefone estão à disposição e pede que não mandem recados, com a palavra o vereador Leandro Bianco 

(REPUBLICANOS), comenta ser bom se os secretários dessem atenção as indicações e moções, que fez 

indicação solicitando a poda de uma arvore que estava em situação d e risco e foi o que ocorreu com a queda da 

arvore danificou a casa e os fios de alta tensão. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB):Agradece as orações dirigida a ele pois teve problemas  de saúde e teve 

de ficar internado, comenta sobre a prefeita  que está mandando em correria a extinção de alguns órgãos do 

executivo, se posiciona que não se ve apto para fazer essa votação, pede a prefeita que deixe para o ano que vem 

essas votações para que se possa estudar melhor esses projetos, comenta estar contente com esse ano de  mandato, 

parabeniza o vereador Léo Farmacêutico(PV), que acompanha seus trabalhos na câmara e na rede social e que 

sobre essa questão dos secretários mandarem recado é um sofrimento de vários vereadores. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL):Parabeniza as novas diretores e diretores das escolas 

municipais, em sua maioria mulheres a frente da educação, parabeniza as professoras que deixaram seu cargo e 

enfrentaram uma pandemia e fizeram busca ativa de seus estudantes, que tiveram parceria da TV EDUCATIVA 

que está sofrendo algumas perseguições para ser extinta do município, comenta ser importante o papel da TV 

EDUCATIVA na educação dos munícipes, reforça parabenização aos diretores. 

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

niao=06/12/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEPTUAGÉXIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA SEIS DE DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

                                Aos seis dias do mês de dezembro 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 
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- Primeiro Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo ainda parte 

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

- Terceiro Secretário, presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, 

Divonsir Pereira Antunes - Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro 

Bianco, 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 97/21 (Projeto de Lei 

nº 348/21), autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial 

Prefeito Cyro Martins, e dá outras providências. Mensagem nº 109/21 (Projeto de Lei nº 

350/21), autoriza o Poder Executivo a promover a alienação dos bens móveis, conforme 

especifica. Mensagem nº 110/21 (Projeto de Lei nº 351/21), revoga as Leis nºs 9.065, de 

15/08/2007; 10.967, de 27/04/2012; e 11.359, de 18/06/2013. Mensagem nº 113/21 

(Projeto de Lei nº 353/21), altera a Lei nº 6.857/2001. Mensagem nº 114/21 (Projeto de 

Lei nº 354/21), altera a Lei nº 13.678/2020. Substitutivo Geral ao Projeto de Lei nº 118/19, 

que dispõe sobre o parcelamento e ocupação do solo do Município. Of. nº 2608/21-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 369/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 

2655/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 350/21, de autoria da Comissão 

Especial de Investigação, encaminhando em mídia digital DVD-R, toda a documentação 

solicitada, consoante informações prestadas pela Fundação Municipal de Saúde. Of. nº 

2633/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.098. Of. nº 2665/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 377/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. 

Of. nº 2579/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1456/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 2580/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1462/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 2581/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1447/21, de 

autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2582/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1444/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2583/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 387/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 2584/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1427/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2585/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1426/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

2586/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1416/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 2587/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1309/21, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2588/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1428/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2599/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1482/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2600/21-GP, em atendimento à 

Indicação nº 1486/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 2601/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1494/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 

2602/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1490/21, de autoria da Vereadora Missionária 
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Adriana. Of. nº 2604/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1453/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 2605/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1457/21, 

de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2610/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1459/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2612/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1461/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

2613/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1503/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 2615/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1483/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2617/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1502/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2618/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1501/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2619/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1450/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2620/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1452/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

2625/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1509/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 2626/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1500/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2627/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1538/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2628/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1539/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2629/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1499/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

2630/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1540/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 2631/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1498/21, de autoria do Vereador 

Geraldo Stocco. Of. nº 2641/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1497/21, de autoria 

do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 2642/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1495/21, 

de autoria do Vereador Celso Cieslak. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO E 

OUTROS - Projeto de Lei nº 347/21, dispõe sobre a vedação do consumo de drogas ilícitas 

em logradouros públicos do Município de Ponta Grossa e dá outras providências. DO 

VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 349/21, declara a Utilidade 

Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO BRASIL SIKA GAKKAI INTERNACIONAL 

(SGI), com sede nesta cidade. Projeto de Lei nº 352/21, dispõe sobre o tratamento de dados 

pessoais pela administração pública direta e indireta do Município de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Substitutivo Geral ao Projeto de Lei nº 187/21, que 

institui o Programa Municipal de incremento à comercialização de alimentos, em veículos 

de propulsão humana no  Município de Ponta Grossa e dá outras providências. DO 

VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apelo nº 649/21, dirigida a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que urgentemente seja 

alocado um (a) técnico (a) em enfermagem na Unidade Básica de Saúde Félix Vianna, no 

Bairro Vila Hilgemberg, em tempo integral, para que a farmácia da Unidade possa 

funcionar durante toda a semana. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 

650/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, 

para que realize medidas administrativas a fim de que seja realizada licitação para a 

compra de pedalinhos para o Lago de Olarias. Moção de Aplauso nº 651/21, a ser 
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encaminhada a Sueli Maria Buss Fernandes, professora aposentada e escritora, referente 

ao seu excelente trabalho na criação de textos e crônicas sobre a cidade de Ponta Grossa. 

DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção de Apelo nº 652/21, dirigida a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para o retorno imediato da farmácia da 

Unidade de Saúde José Carlos Araújo, situada no Cará-Cará. DO VEREADOR DR. 

ERICK - Moção de Aplauso nº 653/21, a ser encaminhada a rede PontaFlex Colchões, 

pelo seu excelente atendimento comercial na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso 

nº 654/21, a ser encaminhada a rede Emerson Veículos, pelo seu excelente atendimento 

comercial na cidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de 

Apelo nº 655/21, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, 

para que seja executada a Lei 14.008 de 2021 a qual institui campanha de vacina contra 

fome, para doação espontânea de gêneros alimentícios não perecíveis junto ao serviço de 

vacinação contra o COVID - 19. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de 

Aplauso nº 656/21, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, 

para que seja executada a Lei 14.008 de 2021 a qual institui campanha de vacina contra 

fome, para doação espontânea de gêneros alimentícios não perecíveis junto ao serviço de 

vacinação contra o COVID - 19. Moção de Aplauso nº 657/21, dirigida a  Emerson Luís 

de Camargo por investir em nossa cidade gerando empregos e pelo trabalho social 

desenvolvido. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Apelo nº 658/21, a 

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

para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, a instalação de 

uma Faixa Elevada, na rua Visconde do Rio Branco, frente ao n° 477, no bairro Oficinas. 

Moção de Apelo nº 659/21, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos 

Deputados, Senhor Arthur Lira, que adote as medidas necessárias para que seja votado o 

Projeto de Lei n° 2564, de 2020, já aprovado pelo Senado Federal no último dia 24 de 

novembro, que estabelece o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de 

Enfermagem e da Parteira. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso 

nº 660/21, dirigida à Prof. Dr. h.c. Rafael S. N. Silva por incentivar a prática de atividades 

físicas através das artes marciais em nosso município. Moção de Apelo nº 661/21, à 

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

solicite ao departamento competente para que seja implantado nos Distritos do município 

o Programa Mercado da Família. Finda a leitura do Expediente, utilizou da palavra em 

questão de ordem o Vereador Léo Farmacêutico para registrar seus parabéns à Vereadora 

Missionária Adriana pela passagem de seu aniversário nesta data, pedindo bênçãos divina 

em razão de sua dedicação nos trabalhos que desempenha, sendo referendado pelo Senhor 

Presidente, acompanhado dos Vereadores Dr. Erick, Joce Canto e Leandro Bianco, tendo 

sido destacada ainda a presença do Vereador Ede Pimentel após haver restaurada a sua 

saúde. O Senhor Presidente ainda registrou a entrega de moção de aplauso à Dra. Karina 

Rosires Cunha Medaglia, Presidente do Grupo Fauna de Proteção aos Animais de Ponta 

Grossa, destacando a atuação dos demais dirigentes, cujo qual completou vinte e três anos 
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de fundação, em luta e defesa aos animais abandonados, concedendo a palavra à mesma 

nesta oportunidade, a qual agradeceu pela ocasião, especialmente à Vereadora Josi do 

Coletivo pela Moção de Aplauso nº 430/21, ora recebida, evidenciando a luta do grupo 

em prol dos animais abandonados, destacando a situação dos mesmos na cidade, dizendo 

ser insuficiente sua cobrança ao Poder Executivo, pedindo nesse sentido ajuda dos 

representantes desta Casa em prol do acolhimento e atendimento dos animais em risco, 

com transparência no sentido de serem sabedores dos relatórios principalmente quanto às 

castrações executadas em âmbito municipal através das ONGS. Ainda em questão de 

ordem se manifestou a Vereadora Missionária Adriana, para agradecer às Vereadoras Joce 

Canto e Josi do Coletivo pelo convite a fazer parte do Combate Municipal ao Feminicídio, 

através de projeto aprovado pela Casa, onde puderam estar em evento, dentro da Escola 

Desafio, da qual a Professora Luciane foi vítima cruel de assassinato, evidenciando essa 

luta em prol das mulheres. Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR os 

Vereadores JOSI DO COLETIVO: Primeiramente parabenizou à Vereadora Missionária 

Adriana pelo seu aniversário. Relatou a atividade desenvolvida no último sábado, em 

defesa às mulheres no combate ao feminicídio, dizendo ter ficado combinado que todo o 

dia quatro de dezembro farão ações que realmente mudem a situação de violência que 

muitas mulheres se encontram, com rodas de palestras, conversas nos bairros, 

comunidades, associações de moradores, destacando que realmente o segmento feminino 

precisa desse projeto tão bem preparado e organizado pelas representantes desta Casa. 

Agradeceu pelas presenças de Karina e Isabelle do Grupo Fauna que vieram receber 

homenagem desta Casa, através de Moção de Aplauso, ressaltando os vinte e três anos de 

trabalho desenvolvido pelo mesmo na cidade, dizendo ser colaboradora da causa animal e 

às vezes falta fôlego, imaginando o quão difícil é o trabalho que realizam. Citou que ficou 

por cinco meses em 2020 e seis meses no ano corrente, o projeto de castrações paralisado 

no Município, não tendo conseguido recuperar essa pausa - a forma como estão lidando 

agora, com a pandemia, com filhotes abandonados e morrendo de doenças graves, fêmeas 

dando a luz no mato, estão em estado de calamidade na causa, não existindo outro termo, 

precisando investigar o que acontece, implorando ao Poder Público para que não pare com 

as castrações, necessitando de toda uma logística nesse sentido, precisando evitar que 

ocorra eutanásia na cidade. Deixou assim registrado seu apelo em nome do mandato 

coletivo, do Grupo Fauna, ONGS e grupos independentes que estão passando por 

situações inimagináveis. Em aparte o Vereador Celso Cieslak somou-se à manifestação 

da oradora, onde entende que a Prefeitura deveria ceder local para abrigar animais 

abandonados e recolhidos, colocando que o órgão público que tem que arcar com tal 

responsabilidade, fazer triagem, utilizando dos trabalhos do Setor de Zoonoses, 

acadêmicos veterinários da UEPG, CESCAGE e após fazer doação, onde com as 

castrações será eliminado todo esse problema, estando na hora de formar comissão para 

conversar com a Prefeita, sendo também o caso de ter sido incluído através das emendas 

impositivas ao orçamento municipal, em vista à construção de um canil, ocupando espaço 
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ocioso existente. LÉO FARMACÊUTICO: Como relator, disse estar feliz com notícia, 

onde com sua equipe agradeceu de antemão ao Presidente da CPI instituída através do 

Requerimento nº 132/21 - CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, na pessoa do Vereador 

Leandro Bianco e Vereadores Divo, Missionária Adriana e Julio Küller, pelo trabalho e 

mais de quinze mil páginas estudadas, analisadas para que chegassem hoje ao relatório 

final do qual destacou alguns fatos de extrema importância, analisando planilhas, 

realizando oitivas, por quase seis meses até chegar à conclusão final. Informou que na 

quinta feira passada já protocolaram, tendo entregado ao Ministério Público à Prefeita, 

agora seguindo os trâmites devidos. Procedeu nessa ocasião a leitura do relatório final 

após análise da Planilha de Custos da empresa concessionária do transporte coletivo da 

cidade, concluindo entre outros apontamentos, que a empresa vem sendo administrada de 

forma temerária, razão pela qual se faz imprescindível a realização de auditoria na empresa 

em questão, somente assim será possível constatar lucro real ou auferido pela 

concessionária. Em aparte, a Vereadora Missionária Adriana o parabenizou como relator 

da referida CPI, destacando o trabalho extremamente esclarecedor, dizendo que as oitivas 

e quinze mil páginas analisadas, foram escola para si, estando nas mãos do Ministério 

Público e Prefeita Municipal, aquilo que estava dentro da competência como vereadores 

foi realizado. VEREADORA JOCE CANTO: Comentou a fatalidade ocorrida na última 

terça-feira, na cidade, onde acabaram perdendo o pequeno Guilherme de quarenta e cinco 

dias na UPA SANTA PAULA, em que  sua mãe procurou por diversas vezes o 

atendimento e somente quando a coisa "apertou" que tentaram fazer a transferência, 

acabando falecendo dentro de uma ambulância do SAMU. Lembrou haver realizado 

requerimento, em que solicitou a relação dos médicos pagos pelo município que estão 

atuando ainda dentro do setor do MAI - Atendimento Materno Infantil, referendando 

projeto aprovado nesta Casa, em que foi doado o prédio para a UEPG, onde constava que 

os profissionais, dentro do primeiro mês, quinze por cento deveriam retornar para o 

município, no segundo mês, vinte e cinco por centro após o termo de doação, no terceiro, 

sessenta por cento, assim chegando a resposta de seu requerimento, ocasião em que a 

prefeita responde que os médicos mencionados permanecem na estrutura do MAI com 

exceção da Doutora Mônica Godino Lanskner devido a processo administrativo em curso, 

concluindo que dos nove médicos, oito continuam atuando, sendo pagos com dinheiro 

público, entendendo que deveriam retornar ao município, considerando a grande demanda 

existente. Cobrou nesse sentido à Prefeitura Municipal, para que tome providências. Em 

aparte, o Vereador Filipe Chociai registrou observação, dentro do Art. 5º § 1º, lembrando 

que aprovaram na Casa, onde coloca a possibilidade de que o Município mantenha nos 

quadros de pessoal do próprio MAI, estrutura médica de profissionais do município, até 

que a UEPG tenha possibilidade de completar esse quadro. Acredita que os profissionais 

retornarão a realizar o atendimento no município. PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para 

relatar sua visita à Mesquita Imam Ali, a qual lamentavelmente foi invadida, tendo sido 

queimado seu livro sagrado, o alcorão, dos muçulmanos, além de ter sido ateado fogo em 
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quadro com os princípios do islamismo, onde a cobrança que foi feita é concreta e 

juntamente com o Vereador Filipe Chociai apresentaram a Moção de Repúdio nº 643/21, 

constante da Ordem do Dia, deixando claro quanto a ignorância, a intolerância 

manifestada por uma pessoa, levantada através da Polícia Civil Administrativa, sendo 

totalmente contra, dizendo que a liberdade religiosa deve ser respeitada em todos os 

aspectos, não avançando no espaço em que cada um acredita estar fazendo o que é correto. 

Deixou registrada a sua solidariedade e respeito, dizendo que quando alguém é ofendido, 

é ofendida uma família - quem tem direito de orientar seus filhos à religião são os pais, 

por isso irá continuar protegendo as crianças, desde que não ultrapasse o limite do outro. 

Em aparte o Vereador Filipe Chociai agradeceu primeiramente a oportunidade de haver 

assinado a referida moção, dizendo ser importante a Câmara como instituição ter se 

manifestado mais cedo, porém em função dos trâmites legislativos chegou apenas no dia 

de hoje para votação o repúdio à esse fato que ocorreu dias atrás, somando junto ao orador 

quanto ao respeito à liberdade religiosa. Destacou que o próprio estado está envolvido 

nessa questão, através da Polícia Civil, onde capturaram imagens que estão ajudando na 

investigação do caso, o próprio Secretário de Segurança Pública do Estado, através do 

Deputado Hussein Bakri esteve conversando com representante da mesquita em Curitiba 

e se comprometeu também em dar todo o apoio nas investigações. Registrou a sua 

solidariedade a todos que sofreram com  essa intolerância. Pastor Ezequiel retomou 

dizendo da importância de contar com a ajuda da imprensa, no sentido de que esse caso 

isolado não venha a manchar a cidade onde vivem pessoas ordeiras e que respeitam as 

religiões, clamando que Deus tenha misericórdia à pessoa responsável pelo vandalismo 

na Mesquita Imam Ali. IZAIAS SALUSTIANO: Reportou-se à fala da Vereadora Joce 

Canto quanto a doação do Hospital da Criança para a UEPG, aprovado nesta Casa e 

sancionado no mês de junho, dizendo que a mesma foi feliz na sua fala em realizar 

requerimento em questão, sabendo que o profissional médico trabalha com equipe, sendo 

obvio que ao encontrar-se prestando serviço no MAI, também suas equipes estão lá 

trabalhando. Em que pese manifestação do Vereador Filipe em ter justificado o fato da 

UEPG não ter cumprido com sua obrigação e por outro lado o Executivo não ter tomado 

nenhuma atitude em fazer cumprir a lei, disse ser certo que no Parágrafo Único do Art. 5º 

consta que excepcionalmente poderá o Município ceder profissionais médicos, não tendo 

visto nenhuma excepcionalidade para poder justificar que continuem prestando serviços 

com custo na folha de pagamento do município, enquanto tem carências na estrutura de 

saúde, com UBS fechadas e falta de profissionais em todos os cantos. Da mesma forma 

também não viu nenhum atendimento de especialidade constante como requisito no citado 

artigo que justifique, colocando o fato de que o povo está pagando o preço e o custo maior 

é a falta de atendimento para a população. Lembrou a importância que se tem quando o 

Executivo cumpre a lei, a responsabilidade que recai sobre o gestor quando não dá 

efetividade e não cumpre, nesse caso tendo partido do próprio Executivo. Disse ainda que 

a UEPG e direção do Hospital Regional não tomaram nenhuma medida, fazendo mais de 
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cinco meses, considerando existir graduação de percentual conforme os meses corriam. 

Falou de outra situação que chegou na Casa nos últimos dias, ainda como parte da reforma 

administrativa, constantes de três projetos de lei em que se pretende a extinção da 

PROLAR, da CPS e intervenção retirando todo o repasse de recurso financeiro do 

Município para a FUNEPO, dizendo ser sabedor que tais matérias dependem de análise 

das comissões competentes, não existindo tempo hábil para votá-los, já manifestando 

antecipadamente sua contrariedade e preocupação aos mesmos. Como tem visto que estão 

trabalhando na contramão da realidade, sabendo da responsabilidade que tem quando 

aprovam projetos desta natureza, disse que não implica somente na alteração do quadro 

de servidores, mas na prestação dos serviços à população, sobretudo no caso da PROLAR 

que tem respaldo constitucional na questão do direito fundamental à moradia e atribuições 

que se tem sendo tão importante, tanto que hoje votarão o Projeto de Lei nº 307/21 que 

trata do programa de governo Reforma PG, com disponibilização de quinze mil reais por 

família para fazer investimento na reforma ou regularização de imóveis. Como irão 

aprovar a referida matéria sem sequer saber se a PROLAR estará existindo no ano de 

2.022, vendo com bastante preocupação a matéria, assim também a questão da FUNEPO 

e CPS que tem muitos contratos para receber e obras para concluir. Cedeu aparte ao 

Vereador Filipe Chociai, com relação ao projeto 307/21, o qual destacou que caso venha 

a ser aprovado, determina a criação de um departamento de habitação competente, 

registrando que algumas pessoas estão espalhando de forma mentirosa que esse projeto 

acaba com a política de habitação da cidade de Ponta Grossa - caso venha a ser extinta a 

PROLAR, essa política vem a ser executada por esse departamento competente, bem 

como seus projetos, nesse caso o Reforma PG. JULIO KÜLLER: Para falar da Comissão 

da qual participou, parabenizando os demais membros, nas pessoas dos Vereadores 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana e Divo, ficando feliz com a 

seriedade em que foi tratado o assunto, tendo tirado várias lições, referendando os 

apontamentos já feitos pelo Vereador Léo Farmacêutico, relator, onde disse que tem de 

tomar cuidado, não obstante o trabalho de acompanhamento e preparação que a Prefeitura 

está fazendo em prol de um novo contrato de transporte coletivo na cidade, cabendo à esta 

Casa avalizar, dizendo que o que foi feito foi um erro sem tamanho, fazendo com que a 

população sofresse, acabando no que estão vendo nos dias de hoje. Tomando de aparte, o 

Vereador Leandro Bianco agradeceu pela contribuição do orador na CPI, junto com os 

demais membros, Vereadora Missionária Adriana, Divo, relator Léo Farmacêutico, 

acreditando que dentro do possível fizeram seu melhor, realizando apontamentos que são 

importantes ao Município. Ressaltou que quanto entregaram junto com o Vereador Léo 

para o Ministério Público, nas mãos do Procurador Marcio Dantas, o relatório final, o 

mesmo o parabenizou, dizendo que irá tomar providências em cima dos apontamentos, 

tendo conversado também com a Senhora Prefeita Municipal ao haver entregado cópia, 

dizendo que autorizou essa auditoria tão esperada na VCG, esperando que não venha 

acabar em pizza. Também em aparte, o Vereador Léo Farmacêutico agradeceu ao 



 

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

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

Departamento Jurídico desta Casa pela ajuda e direção na confecção do referido relatório. 

Seguindo, Vereador Julio Küller registrou que ficou constrangido ao perceber que o valor 

de lucro da empresa beira aos dez por cento, nunca o que está apontado na planilha, 

dizendo que foi incumbência da prefeitura a fiscalização sem nunca ter sido feita, vindo 

aí a responsabilidade dos Senhores Vereadores quanto ao próximo contrato, de fazer 

fiscalização e apontamentos necessários para que essa gestão não cometa o mesmo erro 

do passado, escravizando a cidade de Ponta Grossa, tanto é que as constatações feitas por 

esta comissão fez com que sugerissem a não colocação desta empresa no próximo certame 

licitatório da cidade.Outro assunto para somar com a Vereadora Josi do Coletivo com 

relação aos animais abandonados que crescem absurdamente na cidade, dizendo que 

enquanto não for terceirizado esse serviço de verdade, que possam alugar ou comprar uma 

chácara na cidade para servir de abrigo aos mesmos de forma correta,  dando possibilidade 

a alguém que se interesse realmente pela causa, irão continuar vendo essa cena aos montes 

nas ruas - gatos, cachorros, cavalos abandonados à própria sorte. Disse que nunca se foi 

feito planejamento correto com relação ao controle dos animais, não querendo dar essa 

carga aos funcionários do setor de zoonoses, mas às gestões anteriores sem que a causa 

fosse priorizada, tomando como base, ressaltou o investimento planejado em castrações 

feito na Cidade de Florianópolis e hoje tem raros problemas com relação a isso. Nesse 

tópico foi aparteado pela Vereadora Josi do Coletivo, manifestando a necessidade de se 

cobrar, que não seja feito apenas o valor mínimo obrigatório por lei em termos de 

castrações, já sendo um grande passo, não aceitando apenas o que a justiça manda, 

devendo ser triplicadas ou quadruplicadas, até por conta das pausas que citou. Seguindo, 

Julio falou com relação ao REFIS que termina dia quinze de dezembro - plano feito pelo 

governo municipal, para que as pessoas tivessem possibilidade de quitar seus débitos, 

onde estará encaminhando ofício à Senhora Prefeita Municipal, objetivando prorrogar por 

mais trinta dias, considerando ter muitas pessoas que não conseguiram ainda liberação do 

FÓRUM, mas apenas quem deu entrada na justiça gratuita para retirar, já podendo fazer 

seus parcelamentos e pagamentos. Ressaltou que isso vai incrementar os cofres do 

Município, para um ano de começo difícil em que todos devem se ajudar. Pastor Ezequiel 

somou junto, dizendo que infelizmente alguns pedidos do FÓRUM não retornaram, 

colocando que a população não irá conseguir refinanciar seus débitos, somando com o 

orador para que isso aconteça, tendo sido convidado pelo mesmo a assinar junto o ofício 

solicitando a prorrogação que propõe. O Vereador Celso Cieslak solicitou autorização 

para se ausentar para se apresentar em consulta, tendo seu pedido verbal aprovado pelos 

demais pares. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM 

DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 202/21 (Vereador 

Divo), denomina de LUCIANO MAURICIO MANDU a Rua nº 07 do Loteamento 

JARDIM BOREAL 2, situado na Vila Borato, Bairro Piriquitos, nesta cidade: 

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

Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 236/21 (Vereadora Missionária Adriana), dispõe sobre a 
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isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no 

Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea - REDOME: APROVADO, ficando 

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

LEI Nº 286/21 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), institui o "Dia Municipal da 

Proclamação do Evangelho" e dá outras providências: APROVADO, ficando registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

- PROJETO DE LEI Nº 223/21 (Vereador Divo), denomina de GIOVANI PAULO 

FLORENTINO a Rua 11, do Loteamento JARDIM BOREAL II, situada na Vila Borato, 

Bairro Piriquitos, nesta cidade: 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 255/21 

(Vereador Pastor Ezequiel Bueno), denomina de SALAAMIR SUTIL DO 

NASCIMENTO a Rua nº 11 do Loteamento ECOPARK Pilão de Pedra, Bairro Neves, 

nesta cidade: 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 262/21 (Poder Executivo), 

altera a Lei nº 8.106, de 05/06/2005: APROVADO, nos termos da Emenda Modificativa 

apresentada pelo Vereador Julio Küller e da Subemenda de Redação apresentada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação à referida Emenda, 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. PROJETO DE LEI Nº 273/21 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), 

declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DO MEMORIAL DO BASQUETEBOL 

DE PONTA GROSSA, com sede nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 275/21 

(Vereador Celso Cieslak), declara de Utilidade Pública Municipal a SOCIEDADE 

CRISTÃ MADALENA APÓSTOLA DOS APÓSTOLOS, com sede nesta cidade: 

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 292/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 

9.472, de 07/04/2008, 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, 

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

Vereador Celso Cieslak. PROJETO DE LEI Nº 307/21 (Poder Executivo), institui o 

programa de melhoria habitacional "REFORMA PG": APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 
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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. PROJETO DE LEI Nº 320/21 

(Vereador Leandro Bianco), denomina de EDSON LEVANDOSKI a Rua "B", localizada 

no Loteamento Malibu, Bairro Boa Vista, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada 

a ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. EM DISCUSSÃO ÚNICA 

- Foram APROVADAS: Moções nºs 642/21, do Vereador Geraldo Stocco; 643/21, dos 

Vereadores Filipe Chociai e Pastor Ezequiel Bueno; 644/21, do Vereador Leandro Bianco; 

645, 647, 648/21, do Vereador Dr. Erick; 646/21, do Vereador Filipe Chociai e Indicações 

nºs 1788, 1789, 1793, 1794, 1795, 1803/21, do Vereador Dr. Erick; 1790, 1797, 1804/21 

do Vereador Felipe Passos; 1791, 1792/21, do Vereador Izaias Salustiano; 1796, 1801, 

1808/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 1798/21, do Vereador Paulo Balansin; 1799, 

1807/21, da Vereadora Joce Canto; 1800, 1802, 1805/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 

1806, 1812, 1813/21, do Vereador Leandro Bianco; 1809, 1811/21, do Vereador Julio 

Küller; 1810/21, do Vereador Celso Cieslak. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-

se espaço para manifestações no PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR LEANDRO 

BIANCO, pelo Bloco Parlamentar Cristão, passando primeiramente ao Vereador Léo 

Farmacêutico, o qual deixou registrado que tem nome, telefone e vários secretários o 

mandam recado ao invés de falar consigo, onde se dirigiu aos mesmos dizendo que se não 

conseguem falar com sua pessoa, considerando ter seu gabinete, assessoria e se precisar 

se dirige até as secretarias. Registrou sua indignação ao fato de lhe encaminharem quanto 

às suas emendas impositivas ao orçamento para 2.022, onde pessoas disseram que não 

poderiam ser contempladas. Retomando a palavra, o Vereador Leandro Bianco ressaltou 

a importância dos Senhores Secretários Municipais darem pequena atenção às indicações 

e moções dos parlamentares relatando haver elaborado proposição no mês de fevereiro, 

solicitando a poda de uma árvore que estava em situação de risco, sendo exatamente o que 

aconteceu, vindo a desabar danificando muito uma residência e fios de alta tensão. O 

Senhor Presidente se solidarizou ao Vereador Léo Farmacêutico, destacando que as 

emendas protocoladas nesta Casa de Leis são impositivas, tendo que ser cumpridas, a não 

ser se existir imposição legal  que impeça a aplicação do recurso. VEREADOR EDE 

PIMENTEL: Agradeceu primeiramente às orações e todos que se solidarizaram à sua 

pessoa em função do seu problema de saúde. Teceu comentários à atuação da Senhora 

Prefeita Municipal Elizabeth Schmidt que está encaminhando à esta Casa, "em correria", 

a extinção de alguns órgãos do Poder Executivo, como PROLAR, CPS e TV 

EDUCATIVA, registrando que esse ano não se vê apto em fazer tal votação, entendendo 

ser muito rápido, necessitando ter alguns esclarecimentos sobre tais extinções, solicitando 

à mesma que não está dizendo se irá votar extinguindo ou não, mas que junto com seu 

mandato esse ano ainda não se sentem seguros a votar ainda esse ano, sem estudar melhor. 

Parabenizou ao Vereador Léo Farmacêutico, dizendo que essa relação de secretários 
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mandarem recado e não atender não é única e exclusivamente situação relacionada ao 

mesmo. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para parabenizar junto com o Mandato 

Coletivo, as novas diretoras e diretores das escolas municipais que passaram pelo pleito 

na última sexta-feira, em sua grande maioria constatando ser mulheres na luta à frente da 

educação. Parabenizou as professoras que deixaram seus cargos e enfrentaram uma 

pandemia, fazendo busca ativa de seus estudantes, contando com parceria ativa da TVE, 

as quais sofreram perseguições para agora ver a mesma ser extinta do Município, dizendo 

ser importante às diretoras de escolas e professoras, que sabem muito bem a importância 

da mesma na educação dos munícipes. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia oito do mês em 

curso, quarta-feira, 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 seis de dezembro de dois 

mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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