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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 13/10/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 
(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 
(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 
VEREADOR FIIPE CHOCIAI (PV): Não está presente. 
VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta  sobre o financiamento do FINISA para asfalto, e que hoje 
será votado comenta que votará favorável para inicialmente cumprir a promessa de 100% de asfalto, porem 
destaca que o recurso do FINISA  nada tem a ver com o valor prometido do asfalto, que esse é um financiamento 
graças a capacidade de endividamento da cidade graças a muitos anos das empresas, industrias e que está 
tranquila em votar favorável, que quando seu pai foi prefeito trouxe grandes industrias para a cidade, no 
Ranking que coloca a cidade da  frente de Maringá e Londrina por exemplo existem 10 industrias 5 delas 
vieram na gestão Jocelito inclusive a primeira do Ranking a Tetra Pack uma contribuição muito grande para 
que hoje se possa liberar esse valor para asfalto nos bairros da cidade, comenta se preocupar pelo critério de 
quem vai receber o primeiro asfalto, qual o bairro e rua que recebera primeiro asfalto, que se precisa abrir um 
debate, sobre os critérios de quem recebera o asfalto, destaca que a prefeitura possui um ano de carência para 
começar a pagar e que a população tem  5 anos depois do lançamento para lançar como contribuição de 
melhoria ou seja todos agrarão pelo asfalto exceto quem estiver no plano social do município, que o valor de 
100 milhões serão muito importante para a cidade e que irá votar favorável, agradece a todos os prefeitos que 
trouxeram industrias o que possibilitou essa capacidade de endividamento, comenta que faltam 444 dias para 
uma Ponta Grossa 100% asfaltada, concede parte ao vereador Filipe Chociai (PV), este comenta referente a 
capacidade de endividamento que outro critério que é a capacidade de Pagamento do Município e que graças 
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a ser um bom pagador possui essa credibilidade para recursos grandiosos, comenta sobre a organização 
financeira do município, com a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC), lamenta que o vice-prefeito 
Saulo não assumiu enquanto outros vice-prefeitos da região assumiram, inclusive o governador mas em Ponta 
Grossa o vice-prefeito não assumiu e comenta não entender por que a prefeita que está em Dubai deixou a 
cidade sem prefeito já que seu vice não assumiu, que por um dia acabou ficando sem prefeito, comenta que o 
vice não deve ser uma figura decorativa, que deve ser presente, atuante e o vice-prefeito poderia tomar algumas 
decisões que não estão sendo tomadas, como as crianças da UPA junto com o covid-19 ou o transporte coletivo, 
reforça solidariedade ao vice-prefeito Saulo que foi um dos poucos que não tomou posse e que o município 
está sem prefeito, lamenta  essa situação e que é preciso que prefeito e vice tenham um bom relacionamento o 
que não aconteceu na cidade. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que não teve um bom feriado junto ao mandato, 
que pode ter sido produtivo, mas não foi feliz por que nunca foram tão procurados por problemas de saúde do 
município, que a saúde está precária e que já ouviu falar na tribuna sobre proteger as crianças, e que realmente 
comunga da mesma indignação mas em outro seguimento, a saúde das crianças, que é sério o que estão fazendo 
com a saúde das crianças, quem é mãe e pai de crianças que tem problemas com lactose que não podem ingerir 
lactose que não sabe se é de conhecimento de todos mas a lata de leite custa 150 reais que para uma família 
que recebe um salário mínimo, gastaria uma média de 1.800 a 2 mil reais por mês só em leite e mais de 25 
crianças dependem desse leite no município e está em falta, que talvez chegue a dois  meses, um mês já passou, 
dois meses sem o leite, que a Himley a procurou desesperada para que se faça campanha pois a filha não pode 
ficar sem leite, e que se o município está em falta deve buscar em outros lugares, comenta ser situação muito 
grave e que fez campanha e conseguiu duas latas por ser caríssimo que a Himley não aguenta mais fazer rifa 
por que seis latas não são o suficiente, que a criança está crescendo mas mesmo assim conseguia duas latas a 
mais por mês mas e agora como ira  se conseguir manter 25 crianças sem esse leite, e a Himley venho para 
somar as reflexões que é o exemplo claro do descaso com a maternidade e a mulher, concede parte ao vereador 
Júlio Kuller (MDB), Se solidariza as palavras com relação a alimentação oferecida pelo poder público que 
esteve conversando com o departamento responsável por isso, e o orçamento enviado e como vai se aprovar o 
orçamento para isso é muito pequeno e a quantidade de pessoas que utilizam isso cresce de  maneira 
descontrolada e por isso é importante que os vereadores vejam esse orçamento para ver se é maior já que no 
momento eles não possuem orçamento para isso, com a palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo 
(PSOL) comenta que está em falta e que se deve buscar recursos emergenciais pois a criança não pode ficar 
sem o leite e que a população está tambem em crise e não consegue ajudar, tambem a questão do agrotóxico 
que influencia no número de crianças com esses problemas e em relação da laqueadura da Himley, que é uma 
mulher de 37 anos e está na 5 gestação pois não foi feito laqueadura na Himley quando ganhou essa bebe que 
está precisando desse leite, pois a bebezinha adiantou e por isso foi ao final da fila, que a Himley só está tendo 
essa gravidez pois foram relapsos e que se deve saber quais os critérios e fara solicitação para entender os 
critérios utilizados para fazer a laqueadura pois a mãe que corre risco deve estar em primeiro lugar não importa 
se chegou antes ou depois, que  a Himley tem uma gestação de alto risco, que as cinco foram de auto riscos, 
possui pressão alta fez cirurgia bariátrica, possui bariátrica, problemas musculares seríssimos, enria excecional 
e não podia estar tendo essa gestação agora, questiona se o poder público vai crias esses filhos, pois na hora de 
burocratizar a laqueadura é fácil e que agora imagina estar na pele da mãe que não possui recurso e possui 
medo de morrer de deixar os filhos, concede parte a vereadora Joce Canto (PSC), comenta que é importante 
que se apoie o projeto de lei da deputada Mabel Canto que tramita e é sobre a laqueadura que a partir de 25 
anos as mães do SUS com mais de 3 filhos possam fazer a laqueadura junto com a cesariana e que não precisem 
esperar para fazer a laqueadora após a cesariana, pois casos como esses trazem muito sofrimento e  o estado 
tem que arcar ainda mais, com a palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), apoia o projeto e 
comenta que uma mãe que faz laqueadura, que defende o parto normal e natural pois significa saúde, mas  se 
for elo bem da mulher é necessário sim fazer a cesariana e a laqueadura, que está mãe é um caso muito clássico 
para se fazer a laqueadura e a cessaria, reforça defender o parto  normal mas que alguns casos deve se ver como 
o caso da Himley que é exemplo de mãe que tem que fazer laqueadura e que  necessita de um leite tão caro, e 
que isso é muito triste no mês da saúde da mulher tendo todas essas notícias sobre o descaso e a falta de apoio 
e valorização dos direitos das mulheres, também comenta sobre a Himley que quando teve os outros filhos o 
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pai não quis assinar e que  isso deve ser revisto, pois é uma decisão da mulher sobre sua aptidão e ser mãe e 
deve ser revisto sobre quem escolhe sobre a laqueadura. 
VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Declinou a palavra. 
VEREADOR LEANDRO BUANCI (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB):  Comenta possuir em mãos cópia de projeto de lei 46/2021 
que foi protocolado na casa e venho para apreciação do plenário e foi aprovado e hoje acredita que a situação 
que envolve esse projeto de lei que está afetando a vida de muitas famílias do município, tratasse da autorização 
do poder executivo para doar o hospital da criança para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, confessa que 
diante de tanta reclamação que em recebido e que acredita que todos tambem, que quando recebeu esse projeto 
de lei na  justificativa dizia que seria melhorado o atendimento e melhores condições de tratamento mas que 
está se sentindo enganado pois o projeto foi aprovado e que vê um total descaso do Estado e do Reitor que 
assumiu a responsabilidade de conduzir o hospital da criança e tambem da direção do hospital Regional pois 
até o presente momento o município está arcando com as consequências e as famílias sem saber para quem 
recorrer, vão ao UPA Santa Paula e chegando lá volta ao hospital da criança e não há atendimento digno e tudo 
que estava escrito no projeto não aconteceu, a economia não existiu e as obrigações assumidas até agra não 
foram cumpridas precarizando ainda mais a saúde materna e infantil que todos estão frustrados pois esperavam 
um hospital modelo e com economia  ao município, concede palavra ao vereador Paulo Balansin (PSD), que 
comenta estar se sentindo enganado mas não pelo governo do Estado mas sim pela incompetência do reitor da 
UEPG e do diretor do Hospital Regional, que era para melhorar  a situação das crianças e ficou muito pior, que 
não é culpa do estado mas falta do gerenciamento e vontade de trabalhar da universidade que o reitor já havia 
falado que quando ganhou a eleição teria só 4 anos de mandato e já quer se reeleger de novo, que tiraram uma 
pessoa que trabalhava e que colocou o Hospital Regional no eixo, que os vereadores conhecem o professor a 
mais de 25 anos o professor Everson Krunn, que era competente que já fez reunião com ele as 6 horas da 
manhã, que conhece bem o hospital e que quando foi montar o hospital trabalhava junto ao Jocelito e ele falou 
que montaria ali e lá está o hospital então é incompetência do reitor da universidade e do direto e foram 
enganados e devem resolver isso na câmara pois o pessoal não tem dinheiro para ir ao hospital, comenta que 
foi diretor do hospital da criança e sabe como funciona e que melhorou muito mais  que retiraram uma coisa 
que estava dando certo que venho o reitor da universidade e o diretor do Hospital Regional com “má vontade” 
que fizeram politicagem e quem est sofrendo é o povo e que quem deve resolver é a câmara que foi enganado, 
que o hospital regional gasta mais que o Santa Casa para atender igual que é uma vergonha e deve-se por essas 
pessoas para trabalhar, e devem ter responsabilidade, que está morrendo gente no hospital da criança por causa 
da incompetência do pessoal da universidade e do diretor do hospital regional, que deve voltar ao que era antes 
pois tem gente morrendo, com a palavra novamente o vereador Izaias  Salustiano (PSB), comenta possuir oficio 
assinado pelo reitor Miguel Sanches Neto que pela data no ano anterior já estavam tratando dessa transferência 
e que solicita a sessão definitiva do imóvel visando a continuidade das atividades lá realizadas naquela unidade 
e isso não aconteceu que o projeto que foi aprovado contem critérios técnicos e percentuais inclusive sobre o 
remanejamento dos servidores que acredita que já é momento de pedir a revogação dessa doação pois se é pro 
município continuar realizando o trabalho, a responsabilidade que eles assumiram deve-se exigir que cumpram 
ou que a lei seja revogada, que não se pode compactuar com mentiras e enganações. Comenta que é hora de 
tomar alguma atitude, que na quinta feira atendeu caso de uma criança que precisava de cirurgia urgente  e o 
Hospital Regional não pode atender e a criança teve de ser remanejada para Campo Largo para que a criança 
poderia ter sequelas, que a família estava desesperada, e foi colocado na fila de banco de leitos e não se sabia 
quando seria atendido, com base no que foi aprovado na casa se deve trabalhar e verificar o que está 
acontecendo e que essa situação seja resolvida para que o município não sofra as consequências de uma doação 
da qual o serviço não está sendo prestado. 
VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Não se encontra. 
VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Declinou a palavra. 
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               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
ORDEM DO DIA 13/10/2021 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DOS VEREADORES FELIPE PASSOS E LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 78/21 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de regularização do Código de Endereçamento Postal (CEP) das vias e 

logradouros públicos municipais, conforme especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 115/2021: 

Denomina de FRANCISCA CASTRO DA LUZ o corredor sem denominação, com início no Km 472, da BR 

376, seguindo até o Rio Tibagi, nesta cidade. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 169/2021: 

Promove alterações na Lei nº 13.599, de 12/12/2019, conforme especifica. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
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DA VEREADORA JOCE CANTO 

Projeto de Lei Ordinária nº 183/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor WILSON PICLER.  

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 197/2021: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial à Campos Gerais Indústria 

e Comércio de Ferro e Aço Ltda. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 226/2021: 

Revoga a Lei nº 13.930, de 07/04/2021. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 163/2021: 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

Altera a Lei nº 14.012, de 08/07/2021. 

  

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 250/2021: 

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com a 

garantia da União e dá outras providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 252/2021: 

Institui o Programa de Recuperação de Dívidas do Município de Ponta Grossa - PRD. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

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

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 501/2021 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 destinado à realização de uma horta comunitária o terreno de propriedade do 

Município, localizado ao lado do número 185, Rua Buraco do Padre, Gralha Azul, disponibilizando a ajuda 

necessária para o preparo do solo e formação dos canteiros. 

  

Nº 502/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Núcleo de Proteção de Crimes Contra Criança e Adolescente em Ponta Grossa - NUCRIA.  

Total de Moções Aprovadas – 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1463/2021 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 revitalização do parque infantil do Parque 

Monteiro Lobato, Jardim Carvalho. 

  

Nº 1464/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação da Rua Cruzeiro do 

Oeste com a Frei Leandro Sacramento na Ronda. 

  

Nº 1465/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua Padre Rafael Romão, entre as Ruas Fábio Fanuchi e Maria 

Margarida Zagonel Slaveiro, na Vila Los Angeles. 

  

Nº 1466/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua Padre Praia da Barra Velha, na Vila Dom Bosco. 

  

Nº 1467/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua  Praia dos Bandeirantes, na Vila Dom Bosco. 

  

Nº 1468/2021 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 o asfaltamento na Rua Professor 

Plácido Cardon, 1083, no Bairro Contorno, no Município de Ponta Grossa-PR. 

  

Nº 1469/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua  Praia da Urca, na Vila Dom Bosco. 
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Nº 1470/2021 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 do estacionamento da 

biblioteca municipal. 

  

Nº 1471/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua Praia da Ipanema, na Vila Dom Bosco. 

  

Nº 1472/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua  Praia da Lua Nova, na Vila Dom Bosco. 

  

Nº 1473/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua  Praia da Copacabana, na Vila Dom Bosco. 

  

Nº 1474/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua Praia do Porto Belo, na Vila Dom Bosco. 

  

Nº 1475/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, que tome providências viabilizando os reparos necessários na 

rua Perita em frente ao número 77 no bairro 31 de março. 

  

Nº 1476/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua Praia do Riacho Doce, na Vila Dom Bosco. 

  

Nº 1477/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua  Praia das Neves, na Vila Dom Bosco. 

  

Nº 1478/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua  Praia da Barra Sul, na Vila Dom Bosco. 

  

Nº 1479/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua  Praia da Areia Branca, na Vila Dom Bosco. 

  

Nº 1480/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua  Praia das Coroas, na Vila Dom Bosco. 
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Nº 1481/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando inclusão em roteiro do Programa de 

Coleta Seletiva para o Jardim Nova Ponta Grossa 

  

Nº 1482/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

instalação de uma faixa de pedestres em frente à Escola Municipal Deodoro Prof. Agenoridas Stadler, na Rua 

Dourado, Jardim Alfredo Ribas, Cará-Cará.  

  

Nº 1483/2021 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 

um ponto de ônibus em frente ao Mercado União, que fica localizado na rua Germano Justos, bairro Cara-Cara, 

nesta cidade.  

  

Nº 1484/2021 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 de Ponto de Ônibus Rua 

João de barros no Bairro Borato. 

  

Nº 1485/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a regularização da Rua 

Junqueira Freire, esquina com rua Enfermeiro Paulino, que necessite de regularização de Boca de Lovo e 

também da pavimentação precária que se encontra a rua, em Uvaranas, neste Município. 

  

Nº 1486/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando  a readequação da travessia elevada 

na Rua Antonina próximo ao número 141 esquina com a Rua Bocaíuva do Sul  na Vila Cipa. 

  

Nº 1487/2021 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 o Patrolamento e a Colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua  Dr Jamil Mussi, entre as ruas João Schaia Augusto Oswaldo 

Schultz, no Jardim Carvalho. 

  

Nº 1488/2021 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 Notificação do Proprietário para 

que Mantenha Limpo o Terreno localizado na Rua Ângelo Marins N° 204, esquina com a Rua Batista Lacerda 

na Vila Leila Maria. 

  

Nº 1489/2021 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 substituição da tampa de bueiro na 

Rua José Kalinoski próximo ao número 450 Jardim Monte Belo, nesta cidade. 

  

Nº 1490/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos para implantação de travessia 

elevada, bem como a sinalização pertinente á mesma, na Travessa Pasteur, nº05, Região Central. 

  

Nº 1491/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de lombada na Rua 

Conselheiro Barradas, em frente ao número 219, Bairro Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 1492/2021 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 nas 

seguintes ruas: Expedicionário Vicente Rodrigues do Prado, Expedicionário João Martins, Expedicionário 

Antônio Antunes do Nascimento, Expedicionário Newton Eduardo Kluppel, Expedicionário Nilton 

Wiecheteck, Expedicionário Guilherme Scheidt, Expedicionário Victor Tozetto, Expedicionário Arnaldo dos 

Santos e Expedicionário Constante Kaveski, Bairro Quero Quero, nesta cidade.  

  

Nº 1493/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando  manilhamento na Rua Casemiro 

Zambrzycki em frente ao número10- Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

  

Nº 1494/2021 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 a colocação de uma travessia elevada 

na Rua Lagoa dos Bandeirantes n°64 em frente ao Lago de Olarias- Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 1495/2021 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 com reparo imediato a colocação de 

tampa de bueiro  limpeza na Rua Toledo- Bairro Chapada, próximo ao ponto de ônibus, nesta cidade. 

  

Nº 1496/2021 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 um pedido de colocação de 
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luminárias nos postes de rede de baixa tensão, que fica localizado na rua Leônidas Antônio Gonçalves n.º 294, 

Vila Idelmira, Bairro Chapada,  nesta cidade.  

  

Nº 1497/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na 

Rua Osório  de Almeida Torres na Vila Estrela 

  

Nº 1498/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a regularização da Rua 

Junqueira Freire, esquina com rua Enfermeiro Paulino, que necessite de regularização de Boca de Lovo e 

também da pavimentação precária que se encontra a rua, em Uvaranas, neste Município. 

  

Nº 1499/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente,  

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, que tome providências objetivando a regularização da Rua 

Junqueira Freire, esquina com rua Enfermeiro Paulino, que necessite de regularização de Boca de Lovo e 

também da pavimentação precária que se encontra a rua, em Uvaranas, neste Município. 

  

Nº 1500/2021 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 o Patrolamento e a colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa a Rua Praia do Bom Jesus, na Vila Dom Bosco. 

  

Nº 1501/2021 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 o Patrolamento e a colocação de 

Fresado, ou a inclusão no Programa Finisa em toda a extensão da Rua Araujo de Porto Alegre, entre as Ruas 

Eugenio José Bocchi e Marcilio DIas, na Vila Boa Vista. 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

  

Nº 1502/2021 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 

construção de calçadas e a manutenção do bueiro em frente a Unidade de Saúde Dr. Jamil Mussi, situada na 

Avenida Paul Harris, no bairro Sabará. 

  

Nº 1503/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a LIMPEZA do Cmei Sophia e do 

terreno ao lado, na rua Alfredo Hoffmann na Vila Jardim Los Angeles. 

 

Total de Indicações Aprovadas – 42 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 4 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 19 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 4 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

Vereadora  Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Leo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereador Celso CIeslak (PRTB) - 6 
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_________________________________________________________________________ 
  
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 08 de outubro de 2.021. 
  
  

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

 

  
 

 
 
 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 
VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Convida a todos que no dia 23 de outubro as 09:00 da manhã Ponta 
Grossa irão receber a caravana “Requião me chama que eu vou” que será no sindicato dos metalúrgicos de Ponta 
Grossa, todos convidados a receber o ex-governador Requião que trouxe grandes investimentos para a cidade 
como o Hospital Regional e estará lá para receber o sempre eterno governador Roberto Requião. 

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

niao=13/10/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEXAGÉXIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA TREZE DE OUTUBRO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

                   Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, no Plenário da 
Câmara Municipal de Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a 
presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado pelos Vereadores Dr. Erick 
- Primeiro Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo ainda parte 
da Mesa o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente  com a ausência justificada do 
Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca", 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, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora 
regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação a Ata da Sessão 
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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 - Of. nº 
2103/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.061. Of. nº 2104/21-GP, 
comunicando haver sancionado a Lei nº 14.066. Of. nº 2183/21-GP, em atendimento ao 
Requerimento nº 301/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2184/21-GP, em 
atendimento ao Requerimento nº 304/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 
2189/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 305/21, de autoria da Vereadora Joce 
Canto. Of. nº 2194/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 303/21, de autoria da 
Vereadora Joce Canto. Of. nº 2199/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 
14.063. Of. nº 2198/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.060. Of. nº 
2200/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.070. Of. nº 2201/21-GP, 
comunicando haver sancionado a Lei nº 14.071. Of. nº 2202/21-GP, em atendimento ao 
Requerimento nº 277/21, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 2205/21-GP, em 
atendimento ao Requerimento nº 300/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 
2206/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 302/21, de autoria da Vereadora Joce 
Canto. Of. nº 2209/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 326/21, de autoria do 
Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 2282/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 
14.072. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Projeto de Lei nº 272/21, denomina 
de ALNARY NUNES ROCHA FILHO a Rua nº um, Vila Vicentina, Bairro Uvaranas, 
entre a confluência da Rua Barbosa Rodrigues com a Rua João Malinoski até a Rua Sete, 
nesta cidade. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Projeto de Lei nº 275/21, declara a 
Utilidade Pública Municipal a SOCIEDADE CRISTÃ MARIA MADALENA 
APÓSTOLA DOS APÓSTOLOS, com sede nesta cidade. DO VEREADOR DANIEL 
MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 273/21, declara de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO DO MEMORIAL DO BASQUETEBOL DE PONTA GROSSA, com 
sede nesta cidade. DO VEREADOR DR. ERICK CAMARGO - Substitutivo Geral ao 
Projeto de Lei nº 206/21, promove alterações na Lei nº 11.233, de 27/12/2012, que dispõe 
sobre a política ambiental municipal de Ponta Grossa, conforme especifica. DO 
VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão Legislativa nº 503/21, a 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira 
Schmidt, para que determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de 
Projeto de Lei que institui nas escolas da rede pública municipal de ensino o programa 
“Investimento Familiar”, voltado ao ensino de Empreendedorismo e Noções de Direito e 
Cidadania, a serem abordados em encontros bimestrais com os pais ou responsáveis pelos 
alunos da rede de ensino municipal. DOS VEREADORES EDE PIMENTEL, JOCE 
CANTO E LEANDRO BIANCO - Moção de Apelo nº 504/21, à Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, solicitamos o retorno 
imediato do  PAI-Pronto Atendimento Infantil para o Humai/Hospital da Criança. DO 
VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Apelo nº 505/21, dirigida ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná, Sr. Carlos Roberto Massa 
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Júnior, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da gestão 
pública estadual, providências objetivando regularizar e agilizar o fornecimento de 
oxigênio medicinal para os pacientes em recuperação de COVID, os quais possuem 
recomendação médica para uso residencial. DA VEREADORA MISSIONÁRIA 
ADRIANA - Moção de Apelo nº 506/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de 
Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione para restabelecer o atendimento integral 
à criança no Hospital da Criança de Ponta Grossa, vez que possui atendimento 
especializado. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 
507/21, a ser encaminhada à Igreja Batista Atos do Pastor Geraldo Ribeiro que está 
celebrando 6 anos de existência. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo 
nº 508/21, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para 
que determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências para 
ampliação na Unidade de Saúde Adão Ademar De Andrade. Moção de Aplauso nº 509/21, 
dirigida a Vereadora Missionaria Adriana pelo apoio na Campanha Unidas, uma 
campanha que ocorre em prol de arrecadar absorventes e sabonetes. DOS VEREADORES 
EDE PIMENTEL, JOCE CANTO E LEANDRO BIANCO - Moção de Apelo nº 510/21, 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde de Ponta Grossa, Rodrigo Daniel 
Manjabosco,  solicitamos o retorno imediato do PAI-Pronto Atendimento Infantil para o 
Humai/Hospital da Criança. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apelo 
nº 511/21, dirigida as Excelentíssimas e Excelentíssimos Deputados Federais do Paraná, 
para que votem pela derrubada do veto parcial do Presidente Jair Messias Bolsonaro a Lei 
14.214/21, que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Os artigos 
vetados são de suma importância para controle de saúde pública e evasão escolar, em 
especial o Artigo 1º, que assegura a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos e 
outros cuidados básicos de saúde menstrual. DO VEREADOR JAIRTON DA 
FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 512/21, dirigida a Professora PRICILA SWIECH, 
pelos 10 anos de exercício da profissão e pela sua dedicação em transformar vidas, através 
da educação. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Aplauso nº 513/21, 
dirigida à Professora Vanessa Josieine Sequinel Hrenechen, servidora do CAIC Reitor 
Álvaro Augusto Cunha Rocha, pelo excelente trabalho que vem realizando na área da 
Educação Ambiental, em especial em relação aos cuidados com os animais. Moção de 
Aplauso nº 514/21, dirigida ao Sr. Dr. MAURÍCIO DE SOUZA LUZ e à Sra. NICELLY 
ALESSANDRA BOHATCH, respectivamente Delegado e Investigadora da 13a. 
Subdivisão Policial de Ponta Grossa, pelo excelente trabalho realizado, em especial  no 
âmbito da defesa e proteção dos animais em nossa cidade. DO VEREADOR FILIPE 
CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 515/21, dirigida à Patrulha Maria da Penha e aos 
valorosos participantes da Equipe da Patrulha Maria da Penha, pelos trabalhos 
desempenhados junto ao Município de Ponta Grossa e pela comemoração de 04 (quatro) 
anos de atuação no município. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 340/21, 
solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (13/10/21), pois 
estará em reunião com o vice prefeito Jeverson Gomes da Silva, na cidade de Carambeí. 
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Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. O Vereador Felipe Passos 
solicitou questão de ordem para registrar seu agradecimento e homenagem às gêmeas 
representantes da natação do Paraná, oriundas de Maringá, Beatriz e Debora, as quais 
conquistaram o terceiro lugar nas para-olimpíadas em Tóquio, nas modalidades 400 m e 
4x100 m, convidando a todos os vereadores para posar ao lado das mesmas para uma foto. 
O Senhor Presidente agradeceu pelas presenças das atletas, acompanhadas de seus pais, 
estendendo as homenagens desta Casa de Leis, convidando-as a se dirigir ao centro do 
Plenário para uma foto. Também se manifestando em questão de ordem, o Vereador Dr. 
Erick agradeceu ao Vereador Julio Küller pelo recebimento de livro "Esperança Além da 
Crise", distribuído aos demais vereadores, edição da Igreja Adventista. Anunciada a 
COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADORA JOCE CANTO, 
para discorrer a respeito do Projeto de Lei nº 250/21, oriundo do Poder Executivo, que 
autoriza a contratação de operação de crédito no valor de cem milhões de reais com a 
Caixa Econômica Federal, com a garantia da união e dá outras providências, objetivando 
a realização de obras de pavimentação asfáltica e limpeza de arroios na cidade, cujo qual 
consta da Ordem do Dia, onde se manifestou favoravelmente, lembrando da promessa  
feita em campanha pela mandatária municipal, da realização de cem por cento de asfalto, 
destacando que tal financiamento do FINISA nada tem a ver com a verba prometida pelo 
Governo do Estado, sendo então oriundo graças à capacidade de endividamento da cidade, 
ao longo de muitos anos, bem como à instalação de  empresas e indústrias. Recordou que 
seu pai quando foi prefeito, trouxe grandes indústrias para a cidade, colocando Ponta 
Grossa à frente de Londrina e Maringá no ranking, existindo dez empresas onde cinco 
vieram na gestão do então prefeito Jocelito Canto, como a Tetra-Pak, sem dúvida 
contribuindo para que se possa contratar tal financiamento para realização de 
pavimentação asfáltica. Registrou sua preocupação quanto ao critério de quem irá receber 
essas obras asfálticas, qual bairro, vila, dizendo que precisa ser aberto um debate nesse 
sentido, destacando que a Prefeitura tem um ano de carência para começar a pagar, 
enquanto a população cinco anos após o lançamento para incluir como contribuição de 
melhoria. Destacou que faltam 444 dias para Ponta Grossa estar cem por cento asfaltada. 
Em aparte, o Vereador Dr. Erick destacou outro critério que contribuiu na capacidade de 
endividamento do Município, a condição de pagamento, que hoje tem melhor nota 
referente ao CAPAG, conseguindo ter essa credibilidade para realizar operação vultuosa, 
cumprimentando ao Secretário Claudio Grocoski. A Vereadora Joce Canto finalizou 
lamentando que o Vice-Prefeito Saulo não assumiu a administração do Município, em 
razão da viagem da Senhora Prefeita Municipal para Dubai, não entendendo as razões de 
não haver passado o cargo, deixando a cidade sem prefeito. Nesse sentido entende aquele 
Vice-Prefeito poderia estar tomando decisões, como as crianças internadas na UPA junto 
a pacientes com covid, assim como problemas com transporte coletivo. VEREADORA 
JOSI DO COLETIVO, para registrar que juntamente com o mandato coletivo não tiveram 
um bom feriado, nunca tendo sido tão procurados para resolver problemas de saúde no 
Município. Já ouviu na Tribuna falar sobre proteger as crianças, "não mexam com as 
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nossas crianças", comungando com a mesma indignação, quanto à saúde das mesmas, 
considerando sério o que estão fazendo, onde quem é mãe e pai de filhos que não podem 
ingerir lactose, citando que a lata de leite em pó PREGOMIN custa cento e cinqüenta 
reais, para família que recebe salário mínimo, custear uma média de mil e oitocentos a 
dois mil reais/mês somente de leite e mais de vinte e cinco crianças dependem no 
Município, estando em falta. Relatou a luta de Himely que a procurou no sentido de 
realizar campanha pois sua filha não pode ficar sem leite, dizendo que não pode permitir 
que as crianças fiquem sem esse alimento necessário. Registrou que fazendo divulgação 
no facebook conseguiram duas latas e com rifas, a mãe da criança conseguia mais duas 
por mês. Disse que Himley é exemplo claro com maternidade e mulher. Em aparte o 
Vereador Julio Küller se solidarizou às palavras da oradora com relação a alimentação 
fornecida pelo Poder Público, dizendo que esteve conversando com o Departamento de 
Ortes e Próteses da Prefeitura, responsável por essa parte, onde o orçamento enviado é 
muito aquém para atender a quantidade cada vez maior de pessoas, sendo necessário que 
vejam se o valor orçado para o próximo exercício, se pelo menos é maior ao que foi 
planejado para esse ano. Retomando, a oradora seguiu relatando sobre Himely, mulher de 
trinta e sete anos, estando na quinta gestação em função de não ter passado por laqueadura 
quando recebeu a bebezinha que hoje está precisando do leite, onde em razão do 
adiantamento de seu nascimento, fez com que fosse no final da fila para receber o 
procedimento. Precisa assim saber quais sãos os critérios, onde estará realizando 
solicitação, para fazer processo de laqueadura, entendendo que a mãe que corre riscos e 
deve ser colocada em primeiro lugar. Joce Canto também em aparte conclamou aos 
Senhores Vereadores com seus respectivos deputados estaduais a apoiarem o projeto de 
lei da Deputada Mabel Canto dispondo sobre laqueadura através do SUS à mães a partir 
de vinte e cinco anos que tenham mais de três filhos, junto com a cesariana. VEREADOR 
IZAIAS SALUSTIANO, para tecer comentários a respeito do Projeto de Lei nº 46/21, que 
foi protocolado na Casa no dia trinta e um de março, tendo vindo à apreciação e aprovado 
pelo Plenário, dizendo que hoje a situação do mesmo que está afetando a vida de muitas 
famílias na cidade, trata-se da autorização do Poder Executivo para doar o Hospital da 
Criança João Vargas de Oliveira à Universidade Estadual de Ponta Grossa. Diante das 
reclamações que tem recebido junto com outros vereadores, destacou que quando 
aprovaram a matéria, constava em sua justificativa que o Estado e UEPG iriam melhorar 
o atendimento, dando inclusive de tratamento de alta complexidade ao referido hospital. 
Nesse sentido disse que está se sentindo enganado, pelo fato de estar percebendo total 
descaso do Estado e do Reitor da UEPG e ainda da direção do Hospital Regional, quando 
até o presente momento o Município continua arcando com as conseqüências, e famílias 
estão sem saber a quem se socorrer, indo à UPA SANTA PAULA e lá chegando volta 
para o Hospital da Criança, não tendo condições de fazer atendimento digno - tudo o que 
está escrito no referido projeto, nada aconteceu, as obrigações assumidas até agora não 
foram cumpridas, precarizando ainda mais. Utilizou de aparte o Vereador Paulo Balansin, 
lembrando haver votado favoravelmente ao referido convênio, se sentindo completamente 
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enganado, não pelo governo do Estado, mas pela incompetência do reitor da UEPG e pelo 
Diretor do Hospital Regional, o qual ganha trinta mil reais por mês, chega as nove horas 
da manhã e cinco horas da tarde vai embora, enquanto era para melhorar, ficou muito pior. 
Criticou a retirada do Diretor Dr. Everton Krunn da direção do Hospital Regional, dizendo 
que era competente. Entende a necessidade de se voltar o Hospital da Criança ao que era 
antes. Retomando, Vereador Izaias entende ser o momento de solicitar a revogação dessa 
doação, colocando que se é para o Município continuar realizando trabalho cuja 
responsabilidade assumiram legalmente, é hora de exigir que cumpram ou que a lei seja 
revogada. Quinta-feira citou caso de família com criança que necessitava de cirurgia de 
emergência e o Hospital Regional não pode atender, tendo de ser remanejada para Campo 
Largo, caso contrário ficaria com seqüela para o resto da vida, ficando em um banco de 
leitos, não sabendo quando poderia ser atendida. Disse que é com base nessa situação que 
tem que trabalhar e verificar porque está acontecendo, já tendo passado a hora de ser 
resolvido. Vereador Divo, em questão de ordem para agradeceu ao Secretário de Meio 
Ambiente, André Pitella pelas obras de revitalização da Praça da Palmeirinha, 
contemplando solicitação de sua iniciativa. O Vereador Leandro Bianco também em 
questão de ordem estendeu convite aos membros  da CPI DO TRANSPORTE 
COLETIVO, para participarem de reunião, após o término da presente sessão na Sala de 
Comissões. A Vereadora Josi do Coletivo convidou os membros da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente para reunião logo 
após a sessão. O Senhor Presidente também convidou as vereadoras representantes desta 
Casa para quinta ou sexta-feira, a fim de dar continuidade ao projeto dispondo sobre a 
Procuradoria da Mulher. Não havendo mais vereadores inscritos, deu-se início à 
apreciação da ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 
78/21 (Vereadores Felipe Passos e Leandro Bianco), dispõe sobre a obrigatoriedade de 
regularização do Código de Endereçamento Postal (CEP) das vias e logradouros públicos 
municipais, conforme especifica: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada 
da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 115/21 (Vereador Divo), 
denomina de FRANCISCA CASTRO DA LUZ o corredor sem denominação, com início 
no Km 472, da Br 376, seguindo até o Rio Tibagi, nesta cidade: APROVADO, ficando 
registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 
169/21 (Vereador Leandro Bianco), promove alterações na Lei nº 13.599, de 12/12/2019, 
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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 
Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 
Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 183/21 (Vereadora Joce Canto), concede Título 
de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor WILSON PICLER: APROVADO, 
ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE 
LEI Nº 197/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de 
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terreno no Distrito Industrial à Campos Gerais Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda: 
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, 
Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registrados o 
voto contrário da Vereadora Josi do Coletivo e a ausência justificada da votação do 
Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 226/21 (Poder Executivo), revoga a Lei nº 
13.930, de 07/04/2001: 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 
Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 
Vereador Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 163/21 (Poder 
Executivo), altera a Lei nº 14.012, de 08/07/2021: 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, 
Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada 
da votação do Vereador Dr. Zeca. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador 
Felipe Passos registrou a presença do Presidente do Sindicato dos Taxistas José Carlos 
Dobginski na Casa, agradecendo pela oportunidade em que a Procuradoria da Prefeitura 
Municipal realizou, colocando projeto importante para contemplar aquela classe de 
trabalhadores. PROJETO DE LEI Nº 250/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com 
a garantia da União e dá outras providências: 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, Julio Küller, Leandro Bianco, 
Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registrados o voto contrário da Vereadora Josi 
do Coletivo e a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI 
Nº 252/21 (Poder Executivo), institui o Programa de Recuperação de Dívidas do 
Município de Ponta Grossa - PRD: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 
Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Mila Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, 
Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 
Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 
Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 
Vereador Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 
501/21, do Vereador Dr. Erick; 502/21, da Vereadora Joce Canto e Indicações nºs 
1463/21, do Vereador Dr. Erick; 1464, 1470, 1484, 1497/21, do Vereador Leandro 
Bianco; 1465, 1466, 1467, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 
1487, 1487, 1488, 1500, 1501, 1503/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 1468/21, do 
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Vereador Dr. Zeca; 1475, 1485, 1498, 1499/21, do Vereador Geraldo Stocco; 1481, 1486, 
1490/21, da Vereadora Missionária Adriana; 1482, 1502/21, da Vereadora Joce Canto; 
1483, 1496/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 1489, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495/21, 
do Vereador Celso Cieslak. Finda a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o 
PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADORA JOCE CANTO: para convidar a todos, 
quando dia 23/10, às nove e meia da manhã, Ponta Grossa irá receber a caravana "Requião, 
me chama que eu vou", com a concentração a ser realizada no Sindicato dos Metalúrgicos, 
localizado à Rua Rui Barbosa, 131, considerando os grandes investimentos trazidos à 
cidade através de sua atuação, como o Hospital Regional. Em Questão de Ordem, a 
Vereadora Josi do Coletivo, convidou todas as vereadoras e vereadores para participar de 
Ato, no domingo, na Praça dos Polacos, que contará com ação solidária, através da 
arrecadação de absorventes, com o tema "Absorventes ficam, Bolsonaro sai", visando 
ocupar as ruas pelo direito às mulheres, em prol da derrubada do veto presidencial à 
doação de absorventes para cidadãs em situação vulnerável e ainda clamando justiça para 
Mary Ferrer que foi estuprada por André Aranha, em cujo crime foi considerado como 
culposo. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 
sessão, convocando outra para o dia dezoito 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 treze 
de outubro de dois mil e vinte e um. 
__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 
PARANÁ, em 09 de dezembro de 2.021. 
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