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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 08/12/2021 

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. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

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

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta estar apreensiva pois aportou na câmara alguns projetos que 

aumentam impostos e taxas que apresentam a população uma conta que na maioria das vezes não lhes pertence, 

comenta que parte da riqueza pode e deve ser absorvida pelo Estado sobre forma de tributos desde que não se 

reduza o padrão de vida dos contribuintes, mas esse não é o momento de impor sacrifícios a quem já foi tão 

penalizado no período da pandemia, comenta estar presenciando a dificuldade que o povo passa ao dia-a-dia, 

a dificuldade das pessoas efetuar seus parcelamentos ao REFIS, comenta que não podem votar projetos dessa 

magnitude com uma rapidez sem igual, que esse aumento cai nessa casa de leis pois é um aumento em cima da 

inflação, se fosse uma simples atualização poderia ser feito um decreto, que a Casa de leis deveria conversar 

com a população sobre quem pagará essa fatura através de audiências públicas explicando o projeto, comenta 

que mesmo sendo vereadora de oposição, não deseja atrapalhar a administração e deseja acima de tudo o 

desenvolvimento da cidade entretanto não consegue aceitar que o governo imponha esse sacrifício ao povo da 

cidade, comenta sobre o aumento do IPTU no valor de 50,36% no valor de referência, que o primeiro sacrifício 

deveria ser feito pela administração visando harmonizar a necessidade de arrecadar e melhorar as condições 
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das pessoas, aumentar os impostos para gastar 6 milhões de reais em publicidade para dizer que o governo é 

bom não é harmonização de receitas e despesas, aumentar impostos para gastar em contratos mal feitos como 

saúde, comenta que a capa cidade contributiva da população está exaurida e como vereadora não pode aceitar 

a imposição desse governo, e que irá lutar contra essa injustiça tributária, aumenta que esse impacto será grande 

nos desdobramentos do ITBI, nas certidões emitidas pela prefeitura, taxa de embarque da Estação Rodoviária, 

nos valores das multas e nos serviços administrativos que ficarão mais caro, que até a concessão do tumulo irá 

encarecer, que em Curitiba foi aprovado apenas o reajuste da inflação do IPTU para 2022. Reforça 

contrariedade a esse projeto. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Concede a palavra a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), 

comenta que hoje é o Dia da Família e saúda todas as famílias em todas as suas configurações, comenta que se 

deve combater tudo que destrói as famílias como a fome, desemprego, machismo e LGBTfobia, entre outras 

coisas que destroem as famílias, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta que foi 

protocolado na casa e já recebeu parecer da Comissão de Justiça e Redação, que viu a prefeita enviar o projeto 

para aumentar em até 50% o valor do IPTU no município, um ano onde o poder de compra das pessoas caiu 

drasticamente, onde o botijão de gás alcançou os maiores preços e a inflação bateu recorde, onde se vê pessoas 

sofrendo, vê campanhas para ajudar as pessoas que mais precisam e no fim do ano a prefeita envia um projeto 

para aumentar o IPTU em quase 50% e o intriga o que os demais parlamentares pensam, comenta ficar chateado 

com o relator do projeto mais uma vez mas não o espanta mais as atitudes desse relator, dar um parecer tão 

rápido em um projeto tão importante, comenta que há uma defasagem no IPTU e o ex-prefeito não fez nada e 

não buscou um aumento progressivo de pequenas porcentagens ano após anos, comenta sobre políticas públicas 

de longo prazo visando os 8 anos e vê como maldade fazer isso de uma vez só, e que agora não sabe quem 

enviou o projeto a prefeita mas ela assinou e está nas mãos das pessoas o futuro financeiro das pessoas no início 

do ano, comenta que o mandato já se posicionou contrariamente já que houve o ano todo para debater e 

conversar com o executivo, que falta conversa com os vereadores, quem dirá sobre as pessoas, que o IPTU não 

irá afetar a vida das pessoas da Casa, irá afetar a vida das pessoas do bairro, dos trabalhadores da VCG que 

estão com o salário parcelado, do comercio que ficou fechado, que quando solicitou empréstimos e subsídios 

para setores afetados pela pandemia não fizeram nada e agora essa bomba de natal, não adianta lotar a galeria 

com nichos específicos, comenta ser absurdo o que acontece na prefeitura, comenta que aprovaram vale 

mercado para as pessoas e não podem jogar fora todo o trabalho que tentaram fazer o ano todo, que o valor 

aumentado na vida dos membros da casa pode não refletir mas as vezes pequenos valores fazem muita diferença 

na vida de muita gente, comenta sobre colocar a mão na consciência, que é um momento de retomada 

econômica e não pode fazer isso, comenta que Curitiba não fez, que tiveram coragem e não aumentaram o 

IPTU dessa maneira, que espera que essa casa de leis possa corrigir o erro que a Prefeitura Municipal está 

querendo fazer com as pessoas de nossa cidade, sem contar dos outros projetos que tiveram o ano todo para 

contar sobre extinções e que é um infeliz costume que herdou do prefeito anterior, comenta que deve se ter 

sensibilidade para mostrar para as pessoas que pensam nela e que estão para representar as pessoas da cidade, 

questiona onde se viu um projeto que não está em regime de urgência tramitar tão rápido, comenta esperar que 

não seja votado esse projeto ainda esse ano. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV):Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VERERADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO (AVANTE):Comenta que a Comissão de Justiça tem 

recebido muitos projetos, projetos do ano todo, inclusive projetos de doações e não deixam projeto parado, que 

fazer o despacho imediato, inclusive de vereadores, que quando fica é por que precisa do parecer de um órgão, 

ou de alguma informação, reforça que a Comissão é uma comissão jurídica de legalidade, e não de mérito, que 

se for ver a meritocracia de cada projeto não sairá da comissão pois cada vereador possui um ponto de vista, e 

ai é encaminhado a outras comissões, comenta que não pediu seus projetos parados em outras comissões, 

reforça fazer o possível sobre a legalidade, comenta sobre 30/10/2017 onde protocolou projeto de lei 357 que 

institui o dia municipal da valorização da família, comenta ser um defensor da família, e das crianças, comenta 

respeitar todas as pessoas, que em suas falas nunca xingou ninguém e sempre respeitou, comenta não se 

importar quando é ofendido, comenta que fez esse projeto de lei e se tornou uma lei, a lei 13.072 que institui o 
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dia municipal de valorização da família, comenta que a família é a maior instituição que existe e foi criada por 

Deus, e um dia  Deus destruiu toda a terra mas  resguardou a família de Noé, reforça que continuará defendendo 

a família, cita I Timóteo 5,8. Comenta que quando trabalhava junto a outro policial e hoje com os assessores 

tornam-se membros da família, agradece a todos os seus familiares. Comenta que quando se ama a família a 

pessoa não ve a hora de voltar para a casa e ver seus familiares. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 08/12/2021 -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
 

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 223/2021: 
Denomina de GIOVANI PAULO FLORENTINO a Rua nº 11 do Loteamento Jardim Boreal 2,  Vila Borato, 

Bairro Piriquitos, nesta cidade. 

Votação Nominal – Aprovado – 18 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 19 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. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

Projeto de Lei Ordinária nº 275/2021: 
Declara de utilidade pública municipal a SOCIEDADE CRISTÃ MARIA MADALENA APÓSTOLA DOS 

APÓSTOLOS, com sede nesta cidade. 
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Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

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

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 307/2021: 
Institui o programa de melhoria habitacional “REFORMA PG”. 
Votação Nominal – Aprovado – 19 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 325/2021: 
Altera a Lei nº 8.794, de 26/12/2006, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - 1 Abstenções 

Pedido de vistas da vereadora Joce Canto (PSC) por 1 dia Rejeitado – 6 Votos Favoráveis - 12 Votos 

Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 649/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE APELO 

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. 
  

Nº 650/2021 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 realizada licitação para a compra de pedalinhos para o Lago de Olarias. 
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Nº 651/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser 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.  
  

Nº 652/2021 da Vereadora JOCE CANTO 
 MOÇÃO DE APELO 

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. 
  

Nº 653/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada a rede PontaFlex Colchões, pelo seu excelente atendimento comercial na cidade de Ponta 

Grossa.  
  

Nº 654/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a rede Emerson Veículos, pelo seu excelente atendimento comercial na cidade de Ponta 

Grossa.  
  

Nº 655/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APELO 
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.  
  

Nº 656/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Projeto Efraim pelo trabalho social desenvolvido em nosso município ajudando o próximo. 
  
  

Nº 657/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a  Emerson Luís de Camargo por investir em nossa cidade gerando empregos e pelo trabalho social 

desenvolvido. 
  

Nº 658/2021 do Vereador JULIO KULLER 
MOÇÃO DE APELO 
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. 
  

Nº 659/2021 do Vereador JULIO KULLER 
MOÇÃO DE APELO 
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. 
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Nº 660/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida à Prof. Dr. h.c. Rafael S. N. Silva por incentivar a prática de atividades físicas através das artes 

marciais em nosso município. 
  

Nº 661/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APELO 
ÀExcelentíssima 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. 

 Total de Moções Aprovadas – 13 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 4 
  
  
  

INDICAÇÕES 
  

Nº 1814/2021 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 de vazamento de esgoto na 

Rua do Negão, em frente ao N° 35, Ronda. 
  

Nº 1815/2021 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 inclusão no plano de pavimentação 

asfáltica da Rua Tomio Kawamura, Estrela. 
  

Nº 1816/2021 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 manutenção, pintura e limpeza Capela Mortuária 

do Santa Paula, Rua Araçá, N° 190, Contorno. 
  

Nº 1817/2021 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 de vazamento de esgoto na 

Rua do Negão, em frente ao N° 35, Ronda. 
  

Nº 1818/2021 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 manutenção, pintura e limpeza Capela Mortuária 

do Santa Paula, Rua Araçá, N° 190, Contorno. 
  

Nº 1819/2021 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 Almirante Barroso, Neves. 
  

Nº 1820/2021 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 patrolamento e cascalhamento na 

Rua Tomio Kawamura- Vila Estrela, nesta cidade. 
  
  

Nº 1821/2021 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 solicitar a conclusão de pintura e sinalização e de 

modo urgente um estudo para a instalação de redutores de velocidade na Rua Pinus, Santa Paula, Contorno. 
  

Nº 1822/2021 do Vereador DR. ZECA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua Uraí, no 

bairro Nova Rússia  
  

Nº 1823/2021 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 manutenção com patrolamento e 

cascalhamento da Rua Doutor Antônio Taques Silveira- Neves. 
  

Nº 1824/2021 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua Alto Paraná, 

no bairro Nova Rússia.  
  

Nº 1825/2021 do Vereador DR. ZECA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua Cornélio 

Procópio, no bairro Nova Rússia.  
  

Nº 1826/2021 do Vereador DR. ZECA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua Martins Pena, 

no bairro Nova Rússia.  
  

Nº 1827/2021 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua Teotônio 

Jorge, no bairro Nova Rússia.  
  

Nº 1828/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para recapeamento e/ou pavimentação asfáltica 

para a rua Arapoti nas imediações do nro 122 na Vila Cipa. 
  

Nº 1829/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências sinalização adequada de faixas de rolamento ou 

ainda ajuste de tempo para o cruzamento semafórico entre as vias: República da Colômbia e Visconde de 

Taunay. 
  

Nº 1830/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do regimento interno após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, objetivando a pavimentação em sua totalidade na Rua Odair 

Levandoski, no Parque dos Sabiás. 

 

Total de Indicações Aprovadas – 17 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 7 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 5 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 
  
 

  
 

  
 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 07 de dezembro de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que hoje houve a indicação da candidata a presidente do 

Brasil pelo MDB Simone Tebet, comenta estar em festa, e ansioso para que essa pessoa os represente como 

presidente da república, comenta  sobre a comunidade Santa Cruz em Guaragi, que teve conversa boa com a 

Deputada Mabel Canto que se comprometeu a estar enviando R$ 100 mil reais em emenda para a cidade para 

que se resolva o problema de agua da localidade, que possui 4 poços artesianos perfurados mas nenhum tem 

vasão suficiente para dar conta de toda a comunidade, e hoje teve a visita de vários moradores e rapidamente 

ligou para a Deputada Mabel que estava em votação lá na Assembleia Legislativa e gentilmente os atendeu e se 

comprometeu a encaminhar essa emenda, comenta saber que os três distritos de Ponta Grossa tem problemas 

localizados com relação ao abastecimento de água, que é necessario uma intervenção estadual, comenta que se 

deve fazer trabalho de defesa que a agua é um direito institucional. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco (PSB), pede para que 

na próxima sessão o projeto 185 e 245/21 referente a ciclovias entrassem em votação, comenta que acabou de 

ver o presidente Bolsonaro passando vergonha nacionalmente e internacionalmente mais uma vez, falando que 

se deve enfrentar uma pandemia sem vacinas, e passaporte sanitário, comenta que o mandato repudia essa e 

outras ações a nível municipal, estadual e nacional, comenta que não poderá ir a reunião da ACIPG sobre o 

passaporte sanitário e que espera que venham até a Câmara para não discutir somente com sua bolha e que 

possam ouvir e que espera que a ACIPG se posicione tambem sobre o IPTU, comenta que essa gestão não 

representa o empresariado da cidade, com a palavra o vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta que se 

comemora o dia nacional da justiça e cumprimenta a todos que são membros de esferas judiciarias, cumprimenta 

o Deputado Federal Aliel Machado e o agradece por encaminhar emendas a cidade de Ponta Grossa, que 

recentemente recebeu o deposito de 1,9 milhões de reais para ser usado em pavimentação, secretaria de esportes 

e a reforma do mini ginásio de esportes do distrito do Guaragi, que é importante se entregar esse espaço em 

condições de uso, comenta que fez requerimento pois é necessario ter o cuidado pois é necessario ter efetividade 

nesses projetos, que encaminha as emendas, mas quem faz os levantamentos e aprova o projeto para posterior 

execução é o executivo e possui preocupação pois estão chegando ao final do ano e teme que após tanto trabalho 

para conseguir esses recursos acabarem sendo perdidos por eventual falha na execução ou aprovação do projeto, 

sem contar que o município tem sofrido em manter valida as certidões para fazer uso desses recursos. 

VEREADOR DR. ERICK(PSDB):Faz apelo a Secretaria Municipal de Saúde para que reponha os médicos 

psiquiátricos ausentes do CAPS, que há grande demanda e ausência de médicos, comenta aguardar com urgência 

nova convocação desses profissionais, pede para que o ultrassom do município seja imediatamente restaurado 

ou substituído para atender as mães gestantes a fim de avaliar seus bebês, comenta que as mulheres estão sem 

ultrassom para exames de mama e transvaginal, pede que seja restabelecido esses exames de forma urgente, faz 

apelo para que seja criado programa a fim de evitar o vandalismo nas unidades de saúde, comenta que os 

vereadores membros da CEI da Saúde apresentem se possível esse ano suas conclusões e o que o executivo pode 

fazer para amenizar a situação terrível que se encontra as UPAs. 

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

niao=08/12/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEPTUAGÉXIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA OITO DE DEZEMBRO 

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

                                Aos oito 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 111/21 (Projeto de 

Lei nº 359/21), autoriza o Poder Executivo a promover a doação de dois veículos 

automotores em favor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. 

Mensagem nº 112/21 (Projeto de Lei nº 360/21, acompanhado de pedido para apreciação 

em regime de urgência, deliberado favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.002.522,17, e dá outras 

providências. Mensagem nº 115/21 (Projeto de Lei nº 361/21), altera a Lei nº 10.408/2010. 

Mensagem nº 116/21 (Projeto de Lei nº 362/21), autoriza o Poder Executivo a transformar 

a natureza jurídica da Área Verde n. 01, do Jardim Panamá e a doar o imóvel ao Estado 

do Paraná para a construção de uma Unidade Escolar Estadual. Emenda 

Modificativa/Aditiva ao Substitutivo Geral do Projeto de Lei nº 254/21, alterando o 

Substitutivo Geral epigrafado, da forma que especifica. Emenda Modificativa ao Projeto 

de Lei nº 340/21, alterando o caput do Art. 3º do projeto de lei supra epigrafado, com a 

redação que especifica. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 341/21, alterando o 

caput do Art. 3º do projeto de lei supra epigrafado, com a redação que especifica. Of. nº 

2643/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1493/21, de autoria do Vereador Celso 

Cieslak. Of. nº 2644/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1492/21, de autoria do 

Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2645/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1480/21, de 

autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2656/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1479/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2657/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1478/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

2658/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1477/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 2671/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1474/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2672/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

2672/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2673/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1543/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2674/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1550/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 

2675/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1504/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. 

Of. nº 2676/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1531/21, de autoria do Vereador 

Jairton da Farmácia. Of. nº 2677/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1549/21, de 

autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2678/21-GP, em atendimento a Indicação nº 



 

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

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

1546/21, e autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2679/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1545/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. DOS VEREADORES JOSI 

DO COLETIVO, DR. ERICK E GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 355/21, institui 

o Programa IPTU Verde, no âmbito do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR 

JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 356/21, revoga a Lei nº 13.509, de 26/08/2019. DOS 

VEREADORES IZAIAS SALUSTIANO E DR. ERICK - Projeto de Lei nº 357/21, dispõe 

sobre a criação, manejo, comércio e transporte de abelhas sociais nativas (meloponíneos), 

no âmbito do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Projeto 

de Lei nº 358/21, denomina de JAMIL SAAD FILHO a Rua nº 08 do Loteamento 

ECOPARK - Pilão de Pedra, Bairro Neves, nesta cidade. DO VEREADOR DR. ERICK - 

Moção de Apelo nº 662/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth 

Silveira Schmidt, para que realize medidas administrativas a fim de que sejam cancelados 

todos e quaisquer eventos públicos de comemoração do Natal e Ano Novo e que as verbas 

destinadas sejam utilizadas para a distribuição de alimentos e artigos de primeira 

necessidade às famílias cadastradas pela FMSPG. Moção de Apelo nº 663/21, à Exma. 

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

medidas administrativas a fim de que sejam cancelados todos e quaisquer eventos públicos 

ligados a celebração do Carnaval e que as verbas destinadas sejam utilizadas para a 

distribuição de alimentos e artigos de primeira necessidade às famílias cadastradas pela 

FMSPG. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 664/21, dirigida a 

professora Doutora, Ione da Silva Jovino, por todo trabalho desenvolvido com a Pró-

reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). Moção de Aplauso nº 665/21, dirigida a Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), por todo trabalho desenvolvido na Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG). DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção 

de Aplauso nº 666/21, dirigida a Gabriela Lizieri, aluna do 5º ano da Escola Municipal 

Zanoni Rogoski, por ter conquistado o segundo lugar na classificação geral na 16ª edição 

nacional da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), 

realizada no mês de outubro de 2021. DOS VEREADORES CELSO CIESLAK, DIVO, 

DR. ERICK, EDE PIMENTEL, FELIPE PASSOS, GERALDO STOCCO, IZAIAS 

SALUSTIANO, JULIO KÜLLER, LEANDRO BIANCO E LÉO FARMACÊUTICO - 

Moção de Apelo nº 667/21, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa, Elizabeth Silveira Schimith, solicitar aos departamentos competentes do Poder 

Executivo, prorrogação até 17/02/2022, os efeitos previsto no art. 9º, do PL nº 252/2021, 

PRD - programa de recuperação de dívidas do Município de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 668/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal 

de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas administrativas a 

fim de que seja revogada a doação do " Hospital da Criança Prefeito João Vargas de 

Oliveira", objeto da matrícula nº 42.015, do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca, 

em favor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. DO VEREADOR GERALDO 

STOCCO - Moção de Apelo nº 669/21, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita 
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Municipal de Ponta Grossa, para que urgentemente seja retomada a linha de ônibus Núcleo 

Pitangui/Via Andorinhas, linha essa que atende a Vila Andorinhas. Moção de Apelo nº 

670/21, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, senhora 

Elizabeth Schmidt, para que seja realizada melhorias nas ruas José Santos Lacerda, Odete 

Maria Brauner, Matilde dos Santos Lacerda, neste município. Moção de Apelo nº 671/21, 

dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que 

urgentemente seja descentralizado os pontos de vacinação contra a covid-19, expandindo 

para pelo menos uma UBS por bairro da cidade. Finda a leitura do Expediente, o Senhor 

Presidente anunciou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA JOCE 

CANTO: Para comentar a respeito de projetos protocolados na Casa de lavra do Poder 

Executivo, os quais propõem aumento de impostos e taxas, apresentando à população uma 

conta que na maioria das vezes entende que não lhes pertence. Acredita que parte da 

riqueza pode e deve ser absorvida pelo Estado, sob forma de tributos, desde que não se 

reduza o padrão de vida do contribuinte e sem prejudicar suas atividades econômicas, não 

sendo no entanto o momento de impor sacrifícios à quem foi tão penalizado no período da 

pandemia. Destacou que estão presenciando a dificuldade das pessoas para efetuar os 

parcelamentos ao REFIS, mesmo com a retirada de parte dos juros e multas. Nesse sentido 

disse que não podem votar projetos dessa magnitude com rapidez, sem igual. Ressaltou 

ainda que recaem tais propostas de aumento para análise desta Casa por apresentarem 

números acima da inflação, senão numa simples atualização, o governo poderia fazer um 

decreto. Entende que essa fatura poderia ser discutida com a população para ver quem irá 

pagar, promovendo audiências públicas, explicando o projeto a quem tem o direito, o 

pagador, o contribuinte. Criticou nesse sentido o aumento proposto pelo Poder Executivo 

no IPTU da ordem de 50,36% no valor da VR. Em contrapartida, comparou o aumento 

dos impostos para gastar seis milhões de reais em publicidade, para dizer que o governo é 

bom, não sendo o que pode chamar de harmonização de receitas e despesas; aumentar os 

impostos para gastar com dois milhões em decoração de natal ou então em contratos mal 

feitos com dispensa de licitação, em mais de sete milhões de reais a título de saúde com 

empresas duvidosas, dizendo ser também impor um fardo tributário pesado para o povo 

pagar, enquanto está exaurido com sua capacidade contributiva, não podendo aceitar 

calada a imposição do atual governo, adiantando que votará contrariamente e lutará contra 

essa "injustiça tributária". Citou ainda que tal reajuste terá impacto nos desdobramentos 

de ITBI, nas certidões emitidas pela Prefeitura, taxa de embarque da Estação Rodoviária, 

nos valores das multas e nos serviços administrativos. Lembrou que Curitiba aprovou 

apenas o reajuste da inflação do IPTU para 2.022. VEREADOR GERALDO STOCCO: 

Primeiramente cedeu espaço para a Vereadora Josi do Coletivo, deixando registrada a data 

que marca o Dia da Família, onde em nome do mandato coletivo saudou a todas as famílias 

e suas configurações: mãe com pai, mãe com mãe, pai com pai, vó com vó, vó com tia, 

pessoas sozinhas, com seus animais, destacando que onde tem parceria, acolhimento, 

amor, empatia são consideradas famílias, precisando combater tudo o que a destrói como 
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a fome, o desemprego, machismo, LGBTfobia, fanatismo religioso, discurso de ódio. 

Retomando a palavra, Vereador Geraldo Stocco comentou sobre projeto protocolado na 

Casa, já tendo recebido parecer de uma das comissões mais importantes, de CLJR, vendo 

a prefeita municipal encaminhar proposta para aumentar em até cinqüenta por cento o 

valor do IPTU no Município, em ano que o poder de compra das pessoas caiu 

drasticamente, em que o botijão de gás alcançou seus maiores preços, onde a inflação 

bateu recordes, onde a carne está extremamente cara, vendo pessoas sofrendo, 

semanalmente. Disse que vê pessoas da sociedade realizar campanhas para arrecadação 

de valores para ajudar quem mais precisa e no fim do ano a duas semanas para acabar o 

exercício legislativo, a prefeita encaminha a referida matéria. Nesse sentido, se manifestou 

chateado com o relator do projeto que mais uma vez exara parecer de maneira tão rápida, 

sem haver conversado principalmente com a população. Destacou que se o mandatário 

antecessor nada fez nesse sentido, entende ser uma maldade elaborar numa "paulada só". 

Registrou que seu mandato já se posicionou assim que soube desse projeto, 

contrariamente, o qual foi apresentado sem que houvessem conversas com cada 

parlamentar para saber de suas opiniões. Espera assim que esta Casa possa corrigir o erro 

que a prefeitura está querendo fazer com as pessoas da cidade. VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO: Para prestar esclarecimentos a respeito dos trabalhos realizados 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, relatando os diversos projetos que tem 

aportado à mesma para ser exarados pareceres, cujos quais não deixam ficar parados, onde 

todos são despachados de imediato, tendo precaução de verificar inclusive os apresentados 

pelos Senhores Vereadores, à exceção dos que precisam de análise de órgãos externos ou 

dependentes de alguma informação, deixando claro que a CLJR é de legalidade e jurídica 

e não de mérito, onde não analisam a meritocracia de cada matéria. Outro assunto, para 

remeter ao dia 30/10/2017, onde protocolou projeto na Casa 357, transformando-se na Lei 

nº 13.072 que institui no âmbito do Município de Ponta Grossa o Dia Municipal da 

Valorização da Família, destacando ser defensor dessa bandeira desde seu ingresso neste 

Legislativo. Assim, disse que desde 2.013 respeita as famílias e todas as pessoas. 

Ressaltou que a família é a maior instituição que existe e vai existir, a qual foi criada por 

Deus e não pelo homem, tendo resguardado toda a família, fazendo menção ao texto 

bíblico em que os familiares de Noé foram cuidados, guardados dentro de uma arca, sua 

esposa, com seus três filhos e noras, e hoje estamos aqui cuidando das nossas, o maior 

patrimônio. Finalizando, citou o Texto I Timóteo 5,8: "Se alguém não cuida de seus 

parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente". 

O Senhor Presidente prestou a seguinte informação: "Antes gostaria de comunicar aos 

Senhores Vereadores que nesta sexta-feira, dia dez encerra o prazo para protocolo de 

moções e na terça-feira, dia quatorze, às dezesseis e trinta o prazo para protocolo de 

indicações. Então posteriormente o Departamento do Processo Legislativo não aceitará 

mais os protocolos". Finda a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO 

DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 223/21 (Vereador Divo), 
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denomina de GIOVANI PAULO FLORENTINO a Rua nº 11 do Loteamento Jardim 

Boreal 2, Vila Borato, Bairro Piriquitos, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI 

Nº 255/21 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), denomina de SALAMIR SUTIL DO 

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

nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 262/21 (Poder Executivo), altera a Lei 

nº 8.106, de 05/06/2005: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor 

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 

da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 273/21 (Vereador Daniel Milla 

Fraccaro), declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DO MEMORIAL DO 

BASQUETEBOL DE PONTA GROSSA, com sede nesta cidade: APROVADO. 

PROJETO DE LEI Nº 275/21 (Vereador Celso Cieslak), declara de Utilidade Pública 

Municipal a SOCIEDADE CRISTÃ MARIA MADALENA APÓSTOLA DOS 

APÓSTOLOS, com sede nesta cidade: APROVADO. 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, Celso Cieslak, 

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

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

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

Balansin. PROJETO DE LEI Nº 307/21 (Poder Executivo), institui o programa de 

melhoria habitacional "REFORMA PG": APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 

Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo 

Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin . PROJETO DE LEI Nº 

320/21 (Vereador Leandro Bianco), denomina de EDSON LEVANDOSKI a Rua "B", 

localizada no Loteamento Malibu, Bairro Boa Vista, nesta cidade: APROVADO. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 325/21 (Poder Executivo), altera a Lei 

nº 8.794, de 26/12/2006, conforme especifica: Foi colocado primeiramente em apreciação 

o pedido verbal da Vereadora Joce Canto, solicitando a retirada para vistas por um dia, o 

qual foi REJEITADO, com os votos contrários dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Ede 

Pimentel, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, 

Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. 

Votaram favoravelmente os Vereadores Dr. Erick, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Joce Canto e Josi do Coletivo. Colocado o Projeto de Lei nº 325/21 em 

discussão e votação, o mesmo foi APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. 

Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, 
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Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a abstenção da votação da Vereadora 

Joce Canto. Foi colocado em apreciação o pedido verbal do Vereador Celso Cieslak, 

ficando o mesmo autorizado a se ausentar para se apresentar em consulta médica. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 649/21, do Vereador Geraldo 

Stocco; 650, 651, 653, 654/21, do Vereador Dr. Erick; 652/21, da Vereadora Joce Canto; 

655/21, do Vereador Felipe Passos; 656, 657, 660, 661/21, do Vereador Leandro Bianco; 

658, 659/21, do Vereador Julio Küller e Indicações nºs 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 

1819, 1821/21, do Vereador Dr. Erick; 1820/21, do Vereador Celso Cieslak; 1822, 1824, 

1825, 1826, 1827/21, do Vereador Dr. Zeca; 1823/21, do Vereador Paulo Balansin; 1828, 

1829/21, da Vereadora Missionária Adriana; 1830/21, do Vereador Leandro Bianco. 

Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE 

- VEREADOR JULIO KÜLLER: Para discorrer a respeito da indicação da candidata a 

presidente da república federativa do Brasil Simone Tebet, do MDB, dizendo da ansiedade 

e esperança para que possam levar o nome dessa grande senadora de grande qualidade 

profissional, considerando seu trabalho realizado que com certeza irá bem representar a 

agremiação em sua candidatura. Comentou a respeito da comunidade Santa Cruz em 

Guaragi, onde conversou com a Deputada Estadual Mabel Canto, agradecendo à mesma 

pela sensibilidade, a qual se comprometeu em estar encaminhando cem mil reais em 

emendas a fim de poder resolver o problema de água na referida localidade, dizendo que 

existem quatro poços artesianos perfurados, porém sem vazão suficiente para dar conta de 

toda a população. Comentou que na data de hoje recebeu a visita de vários moradores onde 

ligou para a deputada a qual os atendeu com gentileza, se comprometendo com a solução 

dessa demanda, dizendo que á água é direito constitucional e que tem de trabalhar nesse 

sentido. VEREADOR GERALDO STOCCO, em espaço solicitado através do Vereador 

Ede Pimentel, líder partidário: Para solicitar ao Senhor Presidente a inclusão na próxima 

sessão, dos Projetos de Lei nºs 185 e 245/21, esse referente as ciclovias do município. 

Criticou o Presidente da República, dizendo que está passando vergonha nacionalmente e 

internacionalmente, pelo fato do mesmo haver se manifestado, que a população tem que 

enfrentar uma pandemia, mas sem vacinas e sem contar com passaporte sanitário. 

Registrou que seu mandato repudia essa e outras ações a nível nacional, estadual e 

municipal. Espera que representantes da ACIPG, a qual estará discutindo sobre esse 

passaporte, possam se apresentar nesta Casa, não somente com a bolha constituída de sua 

elite, podendo ouvir não somente o que lhes agrada, esperando ainda que possam se 

posicionar referente ao IPTU, deixando registrado que a gestão e presidente da mesma não 

representa o empresariado de nossa cidade. Também utilizou da palavra no espaço 

requerido, o Vereador Izaias Salustiano, para registrar a passagem desta data, quando hoje 

se comemora o Dia Nacional da Justiça, cumprimentando todos que trabalham 

diuturnamente para a administração da justiça, para a pacificação social, aqueles que são 

membros do Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e colegas advogados, que 

trabalham para a entrega da prestação jurisdicional do estado e que também militam 
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incansavelmente em defesa do Estado Democrático e de Direito. Em nome da bancada do 

PSB cumprimentou ao Deputado Federal Aliel Machado, agradecendo pelo 

encaminhamento de emendas para a cidade, recentemente, destacando que acerca de trinta 

dias, receberam o depósito de um milhão e novecentos mil reais, estando disponíveis nos 

cofres da Prefeitura Municipal para utilização de um milhão e meio de reais na 

pavimentação de vias das Vilas Cristina e Hilgemberg; também duzentos mil reais para 

atender a Secretaria de Esportes com a construção de campo de Futebol Society e ainda 

para atender a indicação desse vereador, de duzentos mil reais para reforma do mini 

ginásio de esportes na comunidade do Distrito de Guaragi. Elaborou requerimento à 

Prefeitura Municipal, dizendo que precisam ter o cuidado a fim de que possam ter 

efetividade na execução desses projetos, onde o citado deputado encaminhou as emendas, 

mas quem aprova o projeto para posterior execução é a Prefeitura Municipal, existindo 

essa preocupação, considerando estar chegando o final do exercício onde não podem 

correr o risco, depois de tanta dificuldade e acabar sendo perdidos os recursos por eventual 

falha na execução ou mesmo aprovação do projeto, sabendo ainda da dificuldade que o 

município tem sofrido em se manter válidas as certidões para poder fazer uso dessa tão 

importante verba. VEREADOR DR. ERICK: Deixou registrado o seu apelo à Secretaria 

Municipal de Saúde para que reponha os médicos psiquiátricos que estão ausentes nos 

CAPS, considerando a demanda grande existente no Município. Aguarda com urgência 

abertura de novo edital e nova convocação desses profissionais. Roga ainda para que o 

ultrassom do Município seja imediatamente restaurado ou substituído, para atender às 

mães gestantes a fim de avaliar seus bebês, também as mulheres estão sem o serviço para 

exames de mamas, transvaginal, fazendo votos que a Secretaria Municipal  de Saúde haja 

de forma urgente. Apelou também no sentido de que seja criado algum programa no 

sentido de se evitar os vandalismos nas UBS, relatando a do Santa Paula que sofreu 

tentativa de invasão, onde o indivíduo colocou a mão através da janela, tendo surrupiado 

alguns objetos, já tendo algum prejuízo. Nesse sentido propôs algum programa efetivo, 

talvez em parceria com a Guarda Municipal, pensado pelo Executivo a fim de proteger as 

UBS e da mesma maneira  pediu aos vereadores membros da CEI DE INVESTIGAÇÃO, 

quanto à questão da UPA SANTANA, para que apresentem ainda este ano se possível os 

resultados, com as conclusões e o que de forma efetiva e direta o Executivo pode fazer 

para amenizar a situação em que as UPAS se encontram. Não havendo mais vereadores 

inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia 

treze do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do 

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

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

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

presentes. Sala das Sessões, em oito de dezembro de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 
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