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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 13/12/2021 

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) 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 JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta sobre o aumento do IPTU de forma atropelada 

sem debate com a população comenta que não devem aprovar projetos tão sérios nesse momento da pandemia 

onde todos estão vulneráveis, comenta que o momento é difícil e esse reajuste não pode ser atropelado, comenta 

ser um amplo debate o que se precisa, comenta que a alíquota de 0,8% sobre o valor venal deve ser diferenciada, 

que os pobres precisam pagar proporcionalmente menos, comenta que  se vai melhorar a arrecadação dos ricos 

deve ser justos com os pobres, iniciando por essa proporcionalidade e não houve um debate sobre esse tema, 

comenta que nos bairros os ricos a asfalto em cima de asfalto e todos os serviços a  disposição em detrimento 

do abandono do poder público em muitos bairros do município, comenta  que não há possibilidade do mandato 

compactuar com essa irresponsabilidade, e sobre o PL 338 sobre os artigos 56 e 57B que condenam 400 

trabalhadores ao desemprego da VCG, faz apelo que quando se debateu que não era para entregar nenhum 

subsidio a VCG o argumento dos que votaram a favor votavam pelo salário das famílias que passavam por 

necessidades na época, e questiona como sera a votação pois esses trabalhadores perderão seus empregos e 

comenta sobre não haver garantias de absolvição no mesmo emprego ou no mercado de trabalho, comenta que 

se não retirar esses artigos irá votar contra todo o projeto, comenta não compactuar com o desemprego num 

momento tão difícil. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 
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VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Comenta que no ano de 2006 tinha na família membro em seu segundo 

casamento onde teve seu primeiro filho, por uma intempérie do destino essa criança ficou doente foi internado 

no hospital da criança e na época pela falta de leitos pediátricos a criança venho a falecer, comenta que no 

início desse mês houve o falecimento de mais uma criança na UPA por falta de leito disponível e transporte 

disponível em tempo hábil, que quando foi votado projeto de lei que entregava o Hospital da Criança a UEPG 

todos estavam certo que seria uma melhora para a saúde do município, e que os médicos do hospital fossem 

transferidos para as Unidades Básicas de Saúde, comenta que se está vivendo o caos na saúde pediátrica do 

município, comenta que os vereadores ficam com mãos atadas a não ere cobrar do executivo para que a situação 

seja melhorada, convida todos os vereadores a votar a  moção de apelo 668/21 que envia pedido de socorro ao 

poder executivo para que envie um projeto revogando esse projeto de entrega do  Hospital da Criança a UEPG, 

comenta que será votado hoje duas moções pedindo que sejam suprimidos os recursos do carnaval do não que 

vem devido a pandemia e esses recursos sejam destinados a áreas da cultura até que tenha segurança o suficiente 

para executar a comemoração de carnaval, concede parte ao vereador Julio Kuller (MDB), que o parabeniza 

pela indicação com relação ao carnaval, comenta que passaram por grandes dificuldades todo esse tempo, 

tiveram muitos problemas e muitas pessoas os deixaram e não há cabimento algum em autorizar que se faça 

festas com grandes aglomerações, comenta que a moção vem bem a calhar e declara apoio por essa ação, com 

a palavra novamente o vereador Dr. Erick (PSDB), comenta que a algum tempo era feito quase diariamente 

um minuto de silencio e não faz sentido comemorar o Carnaval como se nada tivesse acontecido, tambem 

agradece a comissão de finanças por aceitarem a proposta de inclusão no projeto 353/2021 de autoria própria 

que concede desconto de 5% no IPTU para pessoas moradoras de Ponta Grossa que possuam 50% de seus 

terrenos arborizados, ou que contenham arvores nos passeios em frente à residência, que podem ser somado a 

mais 5% de desconto se essas residências possuírem araucárias em seus terrenos, comenta so e a relação de 

arvores e a qualidade de vida da população, cumprimenta o secretário André Pitella do meio ambiente junto a 

servidora Ana Carla que vem desenvolvendo trabalho de fiscalização atuando de forma veemente a fim de 

proibir crimes ambientais que estão acontecendo, com muita alegria comunica que a questão das horas extras 

dos trabalhadores em pandemia foram resolvidas, que houve um acordo com o sindicato e com a secretaria no 

qual aqueles trabalhadores receberão a diferença em abono e banco de horas. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Não se encontra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB):Cita Deuteronômio 10-17,28, comenta sobre o Ponto Azul que a 

praça está lotada de pessoas que são os invisíveis da cidade, que pouco acesso tem a tudo aquilo que o Poder 

Público deve oferecer a todos os moradores de Ponta Grossa, comenta que escutou recentemente o radialista 

que foi ex-prefeito da cidade, criticando a prefeitura com relação as brigas que estão acontecendo lá e as 

agressões e dificuldade de passar pela praça e não consegue entender por que a Secretaria de Assistência 

Familiar tem um vínculo familiar com esse ex-prefeito, e não entende a falta de atitude com relação a essas 

pessoa que a Fundação de Assistência Social tem vários departamentos que podem estender a mão para que 

essas pessoas consigam sair, e sobre aqueles que preferem fiar na situação de rua , mas a grande maioria sonha 

em ter novamente uma vida digna, comenta que não entende como um ex-prefeito que tem a sua esposa como 

secretaria de Assistência Social fazendo críticas com relação a isso, que está na hora da Assistência Social 

mostrar a que venho e se dedicar a essas pessoas, comenta a respeito da SANEPAR que está tentando fazer a 

renovação contratual a novel estadual com várias cidades que as cidades grandes representadas no concelho 

forma contra mas as pequenas todas favoráveis, então não deve se surpreender se a SANEPAR possa de uma 

hora para outra dizer que o contrato está renovado por mais 25 anos, que cabe aos vereadores a prefeita não 

aceitar a SANEPAR do jeito que trata os moradores da cidade e distritos da cidade, comenta que se deve ficar 

de olho por que algo estanho está acontecendo a nível estadual que ainda não conseguiu decifrar e que a Câmara 

ira se levantar contra essa renovação automática, sem saber o que cada cidadão pensa sobre a distribuição de 

agua. Comenta ser usuário do Parque e do Lago de Olarias e ontem ficou feliz com a Secretaria de Esportes 

que promoveu algo novo lá, parabeniza a secretaria por ter levado todos os funcionários e dar aquelas pessoas 

condição de praticar esportes. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Presidindo a sessão. 
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VEREADOR PAULO BALANSIN (PSD): Comenta que será votado hoje o projeto de lei 265/2021 que 

estabelece o orçamento geral do município de Ponta Grossa de 2022, um fato inédito dessa câmara as emendas 

impositivas, uma Emenda LOM número 17 que estabelece que as emendas dos vereadores serão execuções 

obrigatórias, e hoje é uma satisfação ajudar a comunidade próxima, que os valores não são grande mas vão 

conversando com a prefeita cada ano para aumentar que o vereador sabe a dificuldade que o povo mias necessita 

de uma ajuda, comenta  que como se trata de uma emenda inédita tiveram dificuldade mas com ajuda da 

Comissão de Finanças e Fiscalização e o corpo jurídico da casa praticamente 100% das emendas vai ser 

aproveitada dentro daquilo que o vereador necessitava, comenta estar contente por ser o presidente dessa 

comissão, que todos tiveram o mesmo valor, agradece a todos os vereadores e que se esforçou para não deixar 

ninguém para trás, comenta ter feito levantamento com relação ao IPTU, que é um vereador que não tem medo 

de votar nem em aumento ou diminuição do IPTU, comenta que ninguém quer aumentar imposto, comenta que 

Londrina recebeu ano passado 336 milhões, Maringá 183 milhões, e Ponta Grossa 72 milhões, entre outras 

cidades, comenta que IPTU quem mais reclama é quem mais tem, que foram 23 anos para aumentar o IPTU e 

que acha justo, comenta trabalhar pelo povo. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB):Comenta estar chegando ao fim do exercício de 2021 com 

temas muito importantes para ser votado nessa data, comenta que se deve ater aos projetos que vão impactar a 

vida das pessoas a partir de 2021, comenta que possui a obrigação de manifestar seu posicionamento em relação 

aos temas votados nessa data como tambem uma reflexão sobre o que vem acontecendo nos últimos meses em 

projetos enviados do executivo para a casa, comenta que teve o cuidado de analisar cada proposta para votar 

da forma mais correta possível de acordo com a população, que recentemente foi votado projeto que extinguiu 

a AMTT, projeto que não teve tempo hábil para analise e assim tem sido a tônica dos últimos meses, comenta 

que a esses últimos dias chegaram com orçamento para ser votado entre outros que não foi possível o parecer 

para ser votado que é o caso da extinção da CPS, da FUNEPO e da PROLAR, comenta que tem hoje a 

responsabilidade de analisar o projeto de lei que visa a atualização parcial da planta genérica que impacta no 

lançamento do IPTU para 2022, comenta sobre o que vem ocorrendo na cidade nos últimos anos, comenta que 

desde 1998 fez a atualização da planta genérica nunca mais houve coragem de promover essa atualização que 

deve ser ano a ano,  comenta que agora com 23 anos de defasagem e quando o responsável não faz a obrigação 

coloca a cidade em situação de vulnerabilidade, comenta que as cidades possuem realidades diferente, comenta 

que não pode compactuar com um projeto de lei que quer corrigir 23 anos em 1, justamente no momento mais 

difícil na vida das pessoas da cidade, comenta que empregos tem sido perdidos, comenta sobre discrepância no 

pagamento do IPTU e que a isonomia não está sendo atendida no projeto, comenta que não está sendo atendido 

a justiça social e fiscal, pois não está sendo corregido distorções entre a propriedade dos ricos e dos pobres, 

concede a palavra ao vereador Ede Pimentel (PSB), o qual o parabeniza e avisa que como lider do partido os 

vereadores do PSB votarão contra o projeto hoje, com a palavra novamente o vereador Izaias Salustiano (PSB), 

comenta que durante a manhã estudou o projeto, e tomou a decisão de votar contrariamente por entender que 

esse projeto não entende os interesses da população de Ponta Grossa. 
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DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 360/2021: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.2.522,17 e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 325/2021: 

Altera a Lei nº 8.794, de 26/12/2006, conforme especifica. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 182/2020: 
Dispõe sobre a logística reversa de embalagens recicláveis, poliestireno e resíduos volumosos comercializados 

no Município de Ponta Grossa. 
  

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

                         CAPICTMA  - Favorável 
  
  

SUBSTITUTIVO GERAL, apresentado pelo Poder Executivo 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                         CFOF   - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 265/2021: 
Estabelece o Orçamento Geral do Município de Ponta Grossa para o exercício de 2022. 
  

PARECER:  CFOF   - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 265/21 e das Emendas Impositivas 

apresentadas pelos Senhores Vereadores numeradas de 01 a 166, nos termos das SUBEMENDAS 

SUBSTITUTIVAS e da EMENDA ADITIVA em anexo, as quais seguem em apenso e que fazem parte 

integrantes deste Relatório, e, contrariamente a aprovação daquelas já contempladas na proposta orçamentária 

e por não preencherem os requisitos legais, conforme numeração e fundamentação individualizada exposta na 

seqüência deste posicionamento (Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

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

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 313/2021: 

Altera a Lei nº 4.304, de 21/09/1989. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                          CSAS   - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 327/2021: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 113.500,00, e dá outras 

providências. 
  

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 334/2021: 
Altera a Lei nº 6.857, conforme especifica 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 13 Votos Favoráveis - 5 Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 338/2021: 
Altera a Lei nº 7.018/2002, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - 2 Votos Contrários - Abstenções 

Pedido do vereador Ede Pimentel (PSB), para que se vote em destaque os artigos 56 e 57B 

Artigos 56  

Votação Nominal – Rejeitado – 1 Votos Favoráveis - 16 Votos Contrários - Abstenções 

Artigo 57B 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 353/2021: 
Altera a lei nº 6.857/2001. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda Aditiva em apenso (Aprovado – 14 Votos 

Favoráveis - 4 Votos Contrários - Abstenções) 

Votação Nominal – Aprovado – 12 Votos Favoráveis - 6 Votos Contrários - Abstenções 

Pedido de vistas do vereador Ede Pimentel (PSB), 5 dias (Rejeitado – 8 Votos Favoráveis - 9 Votos 

Contrários - Abstenções) 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 361/2021: 

Altera a Lei nº 10.408/2010. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável,  
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa em anexo (Aprovado – 18 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 662/2021 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 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 
  

Nº 663/2021 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 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. 
  

Nº 664/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a professora Doutora, Ione da Silva Jovino, por todo trabalho desenvolvido com a Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAE). 
  

Nº 665/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), por todo trabalho desenvolvido na Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
provação dos demais pares. 
  

Nº 666/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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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.  
  

Nº 667/2021 dos Vereadores CELSO CIESLAK, DIVO, DR. ERICK, EDE PIMENTEL, FELIPE PASSOS, 

GERALDO STOCCO, IZAIAS SALUSTIANO, JULIO KULLER, LEANDRO BIANCO e LÉO 

FARMACÊUTICO 
MOÇÃO DE APELO 
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.  
  

Nº 668/2021 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 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.   
  

Nº 669/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE APELO 

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

a linha de ônibus Núcleo Pitangui/Via Andorinhas, linha essa que atende a Vila Andorinhas. 
  

Nº 670/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, senhora Elizabeth Schimdt, para que 

seja realizada melhorias nas ruas José Santos Lacerda, Odete Maria Brauner, Matilde dos Santos Lacerda, neste 

município.  
  

Nº 671/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

Total de Moções Aprovadas – 10 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 3 

Vereadores Celso Cieslak (PRTB), Divo (PSD), Ede Pimentel (PSB), Felipe Passos (PSDB), Geraldo 

Stocco (PSB), Izaias Salustiano (PSB), Julio Kuller(MDB), Leandro Bianco (REPUBLICANOS) e Léo 

Farmacêutico (PV) - 1 

  
 

INDICAÇÕES 
  

Nº 1831/2021 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 solicitar de modo urgente um estudo para a 

instalação de um semáforo para travessia de pedestres na esquina da rua Padre João Lux com a rua Benjamin 

Constant, Centro. 
  

Nº 1832/2021 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 Cascalhamento da 

Rua Ricardo Heneberg, em frente ao n° 14 no Nova Rússia. 
  

Nº 1833/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Construção de uma ponte Ligando 

o Bairro Parque Auto Estrada e a Ronda, entre a Rua Thiago Peckolt e Rua Sertanópolis. 
  

Nº 1834/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando recapeamento do asfalto da Avenida 

General Ernesto Geisel, localizada no Bairro Uvaranas, em toda sua extensão. 
  

Nº 1835/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com urgência a pavimentação 

asfáltica, em toda a extensão da Rua João-de-Barro, onde se localiza a Unidade Básica de Saúde Javier Cejas 

Arzabe, bem como, das ruas laterais de acesso à referida UBS: Rua Andorinha e Avenida Noroeste. 
  

Nº 1836/2021 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 adequação, acessibilidade, viabilidade para a Rua 

Glauco Emerson Lopes Marochi, esta situada no Jardim Canaã. 
  

Nº 1837/2021 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 rua Cirina Stahlschmidt Martins, Colônia Dona Luíza. 
  

Nº 1838/2021 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 rua Doutor João Alves Pereira, Colônia Dona Luíza. 
  

Nº 1839/2021 do Vereador DR. ERICK 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 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 rua Doutor José Luís de Souza Neto, Colônia Dona Luíza. 
  

Nº 1840/2021 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 rua Nilton Luís de Castro, Colônia Dona Luíza. 
  

Nº 1841/2021 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 rua Osório Guimarães Martins, Colônia Dona Luíza. 
  

Nº 1842/2021 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 rua Padre João Piamarta, Colônia Dona Luíza. 
  

Nº 1843/2021 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 rua Padre José Bugatti, Colônia Dona Luíza. 
  

Nº 1844/2021 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 rua Tobias Gumercindo do Vale, Colônia Dona Luíza. 
  

Nº 1845/2021 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 rua Vítor Contim, Colônia Dona Luíza. 
  

Nº 1846/2021 do Vereador DR. ZECA 
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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 operação Tapa Buraco na Rua 

Santa Lúcia, no bairro Cará-Cará.  
  

Nº 1847/2021 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 operação Tapa Buraco na Rua 

Santa Cecília, no bairro Cará-Cará.  
  

Nº 1848/2021 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 da iluminação das quadras de esporte 

do Parque Ambiental Governador Manoel Ribas, Centro. 
  

Nº 1849/2021 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 da pavimentação asfáltica 

na Rua Cândido de Abreu e na Rua Sertaneja  no Parque Auto Estrada. 
  

Nº 1850/2021 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 instalação de avisos sobre a lei n° 14.101/2021 de 

direito a meia entrada de moradores do munícipio, nos pontos turísticos da cidade. 
  

Nº 1851/2021 do Vereador JULIO KULLER 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento, da 

rua Victor Manoel Biagini, no Jardim Bela Vista, bairro Chapada, nesta cidade. 
  

Nº 1852/2021 do Vereador JULIO KULLER 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Limpeza e desobstrução de 

manilhas, da rua Antonio Franke, esquina com a rua Moacir Lazaroto de Oliveira, no Parque do Café, bairro 

Chapada, nesta cidade. 
  

Nº 1853/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a limpeza da área de 

passagem de pedestres, localizada na rua Ângela Maria Caldas, próximo ao n.º 900, nas imediações da linha 

férrea, Vila Jardim Paraíso, bairro Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 1854/2021 do Vereador DR. ERICK 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente limpeza da galeria e instalação de grelha 

e tampa do bueiro da Rua Júlio de Castilho, esquina com a Rua Coronel Dulcídio, Centro. 
  

Nº 1855/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Peri, Vila Castanheira, Cará-Cará. 
  

Nº 1856/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Cedrilho, trecho entre Rua Peri e Rua Santa Rita, Vila Castanheira, Cará-Cará. 
  

Nº 1857/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Cedrilho, trecho entre Rua Santa Rita e Rua Pau-Brasil, Vila Castanheira, Cará-Cará. 
  

Nº 1858/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Mogno, Vila Castanheira, Cará-Cará. 
  

Nº 1859/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Imbira, Vila Castanheira, Cará-Cará. 
  

Nº 1860/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Bambu, Vila Castanheira, Cará-Cará. 
  

Nº 1861/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Peroba, Vila Castanheira, Cará-Cará. 
  

Nº 1862/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o manilhamento e 

construção de galeria na Rua Peri esquina com a Rua Imbira e com a Rua Cedrilho, Vila Castanheira, Cará-

Cará. 
  

Nº 1863/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o manilhamento e 

construção de galeria na Rua Bambu, entre Rua Oliveira e Rua Imbira Vila Castanheira, Cará-Cará. 
  

Nº 1864/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando reparo do bueiro localizado 

na esquina da Avenida Pedro Wosgrau com Rua Pau Brasil, Vila Castanheira, Cará-Cará. 
  

Nº 1865/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando operação tapa buracos com 

Asfaltruck na Rua Pinheiro, Vila Castanheira, Cará-Cará. 
  

Nº 1866/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a manutenção da academia, 

anexa ao campo da Vila Castanheira, Cará-Cará. 
  

Nº 1867/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a colocação de placa de 

sinalização na travessia elevada da Avenida Monteiro Lobato, esquina com Rua Deputado Chafic Cury, Jardim 

Carvalho. 
  

Nº 1868/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a limpeza e manutenção da 

escada de acesso na Rua Ibiporã, esquina com Rua Marcílio Dias, Vila Palmeirinha. 
  

Nº 1869/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Ibiporã, esquina com Rua Marcílio Dias, Vila Palmeirinha. 
  

Nº 1870/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Alfredo Rodrigues, entre Rua Césas Hadade e Av. Maria Alvimar Primor, Vila La Fiori, 

Uvaranas. 
  

Nº 1871/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua José Sales Rosa, entre Rua César Hadade e Av. Maria Alvimar Primor, Vila La Fiori, 

Uvaranas. 
  

Nº 1872/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Fermiano Onófre Coelho, entre Rua Ramília Ferreira de Lima e Av. Maria Alvimar Primor, 

Vila La Fiori, Uvaranas. 
  

Nº 1873/2021 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 manutenção das ruas do Bairro Bonsucesso. 
Total de Indicações Aprovadas – 43 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 14 

Vereador Jairton da Farmácias (DEM) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 18 
 

  
  
 

  
 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 10 de dezembro de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

NÃO HOUVE INSCRITOS. 

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

niao=13/12/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEPTUAGÉXIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA TREZE DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

                               Aos treze 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 

- 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" - 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 considerou abertos os trabalhos, colocando em discussão 

e votação a Ata da Sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. 

Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Felipe Passos agradeceu pela 

presença de representantes da Liga de Handebol dos Campos Gerais, nas presenças de seu 

Presidente Boleslau Sékula, Maria Isabel, Professora e Shirlei, representando a pessoa de 

Fabiano, além do Gaúcho, representando a Secretaria de Esportes do Município, ocasião 

em que efetuaram nesta oportunidade a entrega de lembrança ao Senhor Presidente, pelos 

vinte anos que completam em 2022 e de segunda ou terceira edição do Projeto chamado 

Handebol de Ponta, que até então atendeu mais de duzentas crianças, os quais buscam 

oportunidade de ajuda ao referido projeto. 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 - Emenda 

Supressiva/Modificativa ao Projeto de Lei nº 254/21, suprimindo do Substitutivo Geral 

supra epigrafado, os seguintes dispositivos, renumerando-se os subseqüentes: Arts. 5º e 6º 

e dando nova redação ao Art. 22 e parágrafo único, com a redação que menciona. Of. nº 

2694/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 384/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. nº 2695/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 390/21, de autoria da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Of. nº 2696/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 370/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2704/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 387/21, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. 

Of. nº 2709/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 400/21, de autoria da Vereadora 

Joce Canto. Of. nº 2711/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 411/21, de autoria 
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do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2715/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

399/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2730/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 385/21, e autoria do Vereador Dr. Erick. DOS VEREADORES DR. 

ERICK, PASTOR EZEQUIEL BUENO E FELIPE CHOCIAI - Projeto de Lei nº 363/21, 

promove alterações na Lei nº 6.857, Código Tributário Municipal de Ponta Grossa, 

conforme especifica. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei 

nº 364/21, institui a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Epilepsia - CMIPE 

no âmbito do Município de Ponta Grossa e dá outras providências. DO VEREADOR EDE 

PIMENTEL - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 336/21, dando nova redação ao 

Art. 1º, conforme especifica. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 672/21, 

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

realize medidas administrativas a fim de que sejam urgentemente averiguadas, 

investigadas e aplicadas as medidas necessárias em relação a invasões de terrenos públicos 

localizados na Rua Sapucaia, Jardim Aroeira. DO VEREADOR JAIRTON DA 

FARMÁCIA - Moção de Apelo nº 673/21, dirigida ao Médico Veterinário Dr. Nelson 

Rogalla, pelo trabalho social realizado em nosso município. DA VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO - Moção de Aplauso nº 674/21, dirigida às Protetoras de Animais Sônia 

Dupicoski e Rosana Ferreira Ribeiro, pela empatia e eficiência na coordenação do 

GRUPO VIDA (Voluntariado Independente em Defesa de Anjos), um grupo voltado à 

Causa Animal, com cerca de 65 participantes, responsável direto e indiretamente por 

resgates de maus tratos e abandonos, castrações, alimentação e apoio a tutores de centenas 

de animais domésticos, desde o ano de 2019. DO VEREADOR JAIRTON DA 

FARMÁCIA - Moção de Apelo nº 675/21, dirigida ao Reginaldo Benedito de Souza, 

Professor de Karate, por transformar vidas através do esporte. DO VEREADOR LÉO 

FARMACÊUTICO - Moção de Aplauso nº 676/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando 

realizar reforma da Unidade Básica de Saúde Antônio Shwanzee, localizada na rua Santo 

Mauro, Vila Santa Luzia, neste município. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - 

Moção de Apelo nº 677/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, 

para que Sua Excelência determine a transferência do Serviço Funerário municipal para a 

Fundação de Assistência Social que hoje está sob a responsabilidade da Secretaria do Meio 

Ambiente. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 678/21, dirigida 

ao Professor Fabiano Henrique StadlerCastropor todo incentivo ao esporte no Município 

de Ponta Grossa através do Handebol de Ponta. Moção de Aplauso nº 679/21, dirigida a 

Professora Maria Izabel Sekulapor todo incentivo ao esporte no Município de Ponta 

Grossa através do Handebol de Ponta. Moção de Aplauso nº 680/21, dirigida ao projeto 

de “Handebol de Ponta”, por todo incentivo ao esporte no Município de Ponta Grossa. 

Moção de Aplauso nº 681/21, Dirigida ao Presidente da Liga de Handebol, Boles 

Sekulapor todo incentivo ao esporte no Município de Ponta Grossa através do Handebol 
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de Ponta. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso nº 682/21, dirigida 

a Inovattis Soluções na pessoa de Neemias Martinkoski e Esdras Jonatas Bueno  por 

acreditar e investir em nosso município gerando emprego e renda. DO VEREADOR 

FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 683/21, dirigida à atleta de Karatê Brenda 

Garret, que participou dos Jogos Brasileiros Universitários e ganhou nas categorias Kata 

e Kumite até 68 quilos. Moção de Aplauso nº 684/21, dirigida aos servidores que atuam 

no atendimento aeromédico do SAMU de Ponta Grossa/PR. DO VEREADOR LÉO 

FARMACÊUTICO - Moção de Aplauso nº 685/21, dirigida aos servidores que atuam no 

atendimento aeromédico do SAMU de Ponta Grossa/PR. DO VEREADOR GERALDO 

STOCCO - Moção de Aplauso nº 686/21, dirigida à Casa Transitória Fabiana de Jesus, 

pelo excelente trabalho social desenvolvido há mais de 60 anos em prol da população 

pontagrossense, e ganhadora do Prêmio Zilda Arns de Responsabilidade Social 2021. 

Moção de Aplauso nº 687/21, dirigida às professoras Silvia Méri Carvalho, Zíngara do 

Rócio e Dulcina Queiroz, pelo excelente trabalho desenvolvido através de estudos e 

pesquisas realizados em Ponta Grossa, em prol da arborização urbana, parques e praças 

do município. Moção de Aplauso nº 688/21, dirigida a Alexandre Stocco Martins, pelo 

primeiro lugar na categoria 20/24 anos, e segundo lugar geral na modalidade Sprint 

Triathlon em campeonato nacional, classificando para o Mundial de Triatlon em 2022. 

DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 438/21, solicitando para que seja 

justificada a sua ausência na presente sessão (13/12/21) por estar em consulta médica. 

Colocado o referido requerimento em discussão e votação, foi aprovado. Finda a leitura 

do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA 

JOSI DO COLETIVO: Parabenizou primeiramente os representantes da Equipe de 

Handebol da cidade, referendando a luta com que a representam. Discorreu a respeito da 

proposta de aumento de IPTU aos munícipes, dizendo ser de forma atropelada, sem haver 

sido realizado debate com a população, citando não haver necessidade de se aprovar nesta 

Casa projetos tão sérios, principalmente no momento em que a população vive e enfrenta 

uma pandemia, se encontrando vulnerável, destacando o trabalhador que tem ganho muito 

relativo comparado a muitos abastados do Município. Comentou a respeito da necessidade 

em ocorrer amplo debate com a população, conversando com as comissões competentes 

desta Casa, conselhos, entendendo que a alíquota de 0,8% sobre o valor venal tem que ser 

diferenciada, onde os pobres precisam proporcionalmente pagar menos, e, se irá melhorar 

a arrecadação dos ricos, precisam ser justos com os de menor poder aquisitivo, sendo esse 

o primeiro passo a ser dado. Também fez menção ao Projeto de Lei nº 338/21, indagando 

o significado dos artigos 56 e 57B, que simplesmente condenam cerca de quatrocentos 

trabalhadores da VCG ao desemprego, apelando aos Senhores Vereadores, lembrando que 

quando bateram nesse assunto no mês de maio, alegando que não era para pagar nenhum 

subsídio à empresa concessionária do transporte coletivo, levantando o argumento 

utilizado pelos vereadores que votaram à favor, no sentido de que estavam votando pelos 

salários daquelas famílias que passavam necessidade na época, se sensibilizando com isso, 
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embora não concordasse com o referido subsídio naquele momento. Agora indagou como 

irão votar a referida matéria, considerando cerca de quatrocentos trabalhadores que estarão 

desempregados, em face de não haver nenhuma garantia de reabsorver essa classe nem no 

segmento, muito menos no mercado do trabalho fora desse. Disse que se não forem 

retirados os referidos artigos, tudo o que tem de bom no projeto, irá votar contra, em nome 

do mandato coletivo por não compactuar com desemprego em um momento tão difícil. 

VEREADOR DR. ERICK: Lembrou que no ano de 2006, seu tio, irmão de sua mãe, no 

seu segundo casamento teve seu primeiro filho João Henrique vindo ao mundo no mês de 

junho e por uma intempérie do destino, adoeceu em setembro daquele ano e na época, pela 

ausência de leitos de UTI PEDIÁTRICAS disponíveis, veio a falecer. Relatou que no 

início deste mês tiveram o falecimento de mais uma criança na UPA por falta de leitos, 

transporte disponíveis e tempo hábil. Ainda, fez menção de que quando votaram na Casa 

o projeto que entregou o Hospital da Criança para a UEPG, todos os vereadores, inclusive 

o Poder Executivo estava certo de que seria uma melhora para a saúde do município, cujo 

qual previa que os médicos fossem transferidos para atenderem nas unidades básicas de 

saúde, o que infelizmente não aconteceu até agora, citando que com essa transferência dos 

referidos profissionais torna-se inviável prestarem serviços, considerando que talvez a 

Secretaria de Saúde tenha esquecido que esses médicos recebem 25% a mais de abono. 

Neste contexto, comentou que está se vivendo um caos na saúde básica do Município. Em 

relação a isso, disse que vereadores estão com as mãos atadas, a não ser cobrar do 

Executivo para que melhore a situação, convidando-os a votar consigo a Moção de Apelo 

nº 668 que envia pedido de socorro ao Poder Executivo no sentido de encaminhar à esta 

Casa proposta de lei revogando a entrega do Hospital da Criança à UEPG até que a 

Secretaria Municipal de Saúde tenha condições de atender por si só em local adequado. 

Apresentou ainda duas moções no contexto da pandemia, solicitando para que as 

atividades do carnaval do próximo ano sejam a princípio suprimidas e os recursos 

destinados à área da cultura, até que se tenha segurança para a realização daquele evento. 

Em aparte, o Vereador Julio Küller parabenizou pelas moções, principalmente com 

relação ao carnaval, dizendo que a população passou por muitas dificuldades durante esse 

tempo, com grandes problemas, em que muitas pessoas perderam suas vidas, não vendo 

ser o momento de realizar festas com grandes aglomerações em questão de indecisão e 

indefinição que a população vive. Seguindo, o Vereador Dr. Erick agradeceu a Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização, na pessoa do Presidente Vereador Paulo Balansin 

e demais membros por terem aceitado sua proposta de inclusão do Projeto de Lei nº  

353/21, que concede desconto de 5% no IPTU para pessoas moradoras de Ponta Grossa 

que tenham 50% de seus imóveis arborizados ou que contenham árvores no passeio 

defronte suas residências, podendo nesse caso receber 5% de desconto na alíquota, 

podendo ser somados com mais 5% se possuírem araucárias em seus terrenos, dizendo 

que atenderá também o anseio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, 

referendando estar em visita ao Legislativo, semanas atrás, a convite do Vereador Divo, o 
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Superintendente Mario Rockembach que comentou sobre a falta de árvores no município. 

Cumprimentou ao Secretário de Meio Ambiente André Pitella, junto com a Servidora Ana 

Carla que vem desenvolvendo trabalho de fiscalização, atuando de forma veemente a fim 

de proibir crimes ambientais que acontecem e ainda na questão de arborização, 

apresentando trabalho a contento. Comunicou que a questão que comentou quanto às horas 

extras dos trabalhadores durante a pandemia foi resolvida, ocorrendo acordo com o 

Sindicato e Secretaria de Recursos Humanos, onde aqueles que tiveram seus vencimentos 

acima do teto receberão a diferença em abono através de banco de horas para suprir a ação 

que foi desenvolvida pelos mesmos no pico da pandemia em que o povo estava inserido. 

VEREADOR JULIO KÜLLER: Citou Moisés, em Deuteronômio 10-17,28 "Pois o 

Senhor Vosso Deus é o Deus dos Deuses, o Senhor dos Senhores, o Deus Grande, 

Poderoso e Terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz 

justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro dando-lhe pão e roupa". Comentou questão 

que atinge as pessoas que lembram do Ponto Azul dos anos oitenta e noventa, estando 

lotada a praça de munícipes que são e continuam sendo os "invisíveis da cidade", que 

pouco acesso tem a tudo que o Poder Público deve e tem que oferecer aos moradores de 

Ponta Grossa. Disse que escutou dias atrás radialista que foi prefeito da cidade criticando 

a atual mandatária com relação às brigas que estão acontecendo no local, além de 

agressões e dificuldades que as pessoas estão tendo em transitar naquele espaço público. 

Não consegue entender porque a Secretária de Assistência Social, tendo vínculo familiar 

com esse ex-prefeito, não toma decisão e atitude com relação à essas pessoas, 

considerando que a Fundação de Assistência Social, antiga Secretaria de Assistência 

Social tem vários departamentos que podem estar agindo e estendendo a mão para que 

essas pessoas consigam sair, entendendo que não obstante aqueles que insistem em habitar 

às ruas, a grande maioria sonha em ter de volta a vida digna, direito a clínica de 

reabilitação, por estar a tempo na dependência química, não tendo forças sozinho para sair 

dessa situação. Comentou que em outras praças da cidade está ocorrendo a mesma 

situação, reunindo mais pessoas, sendo essa sua cobrança no dia de hoje. Falou a respeito 

da SANEPAR, lembrando que dias desses fez uma reunião com um conselho estadual de 

água e saneamento e está tentando de alguma forma fazer a renovação contratual a nível 

estadual não somente de Ponta Grossa, como também de mais nove ou dez cidades, 

destacando que as cidades grandes foram contra, mas as pequenas em sua grande maioria, 

favoráveis, dizendo não ser surpresa se a empresa em questão dizer duma hora para outra 

que o contrato está renovado por mais 25 anos, cabendo à esta Casa e Senhora Prefeita, 

que está atenta com relação à esse assunto, não aceitar em razão da maneira como trata os 

moradores da cidade e dos distritos. Outro assunto, como usuário do Lago de Olarias, 

manifestou sua felicidade com a Secretaria de Esportes por haver promovido algo novo, 

parabenizando-a ao ter levado seus funcionários e dar às pessoas que utilizam do mesmo 

condição de praticar seu esporte em uma tarde lazer com sua família. VEREADOR 

PAULO BALANSIN: Para tecer comentários ao Projeto de Lei nº 265/21 que estabelece 
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o orçamento geral do município de Ponta Grossa para 2.022, dizendo ser fato inédito os 

vereadores haverem apresentado emendas impositivas, através de compromisso firmado 

pela Senhora Prefeita Municipal, através do Projeto de Emenda à LOM nº 17 que 

estabelece que as emendas dos vereadores ao projeto de lei orçamentária anual serão de 

execução obrigatória, dizendo ser uma satisfação grande em poder ajudar a comunidade 

que está próxima aos vereadores, com os valores que podem contemplar. Manifestou seu 

contentamento como Presidente da CFOF, com o valor que os vereadores poderão gastar 

dentro da legalidade, agradecendo pela contribuição do Dr. José Augusto, Procurador 

Judicial deste Legislativo. Outro assunto, para relatar o levantamento realizado a respeito 

da cobrança de IPTU no Município, ilustrando que Londrina recebeu a título de IPTU ano 

passado 336 milhões; Maringá 183 milhões e Ponta Grossa 72 milhões; Foz do Iguaçu 72 

milhões e Cascavel 68 milhões. Citou que o que mais tem é quem mais reclama, indagando 

23 anos seu aumentar o IPTU se é justo, entendendo ser de justiça o encaminhamento da 

proposta em questão. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Para comentar sobre o fiinal 

do exercício de 2021 com temas muito relevantes para a cidade, a ser votado, precisando 

ter celeridade, se ater ao teor das mensagens recebidas, que irão impactar diretamente a 

vida das pessoas a partir de 2022. Disse que tem a obrigação como parlamentar de 

manifestar seu posicionamento em relação não somente aos temas que irão votar nesta 

data, mas fazer reflexão acerca do que vem acontecendo nos últimos meses, quanto aos 

projetos encaminhados pelo Poder Executivo em que tem a responsabilidade como 

legislativo e representantes do povo, para analisar e conferir o voto. Disse ainda que tem 

tido o cuidado de analisar cada proposta, para que possa votar de maneira mais correta 

possível no interesse da população. Lembrou que recentemente votaram projeto que 

acabou com a AMTT, o qual não tiveram tempo hábil para fazer análise, sendo essa a 

tônica do governo nos últimos meses. Agora chegaram aos últimos dias com o orçamento 

para 2.022 a ser votado e outras mensagens que não foi possível emitir os pareceres, o 

caso da extinção da CPS, da FUNEPO e da PROLAR. Falou da responsabilidade de 

analisar projeto de lei que visa a atualização parcial da planta genérica, impactando no 

lançamento do IPTU para 2.022, fazendo reflexão a respeito do que vem ocorrendo na 

cidade nos últimos anos, dizendo que desde 1988 nunca mais houve coragem por parte de 

chefe do Poder Executivo para promover atualização que tem que ser realizada ano a ano. 

Agora, com 23 anos de defasagem, colocando o povo em situação de vulnerabilidade. Não 

pode compactuar com esse projeto, que deseja corrigir 23 anos em um somente, 

justamente num momento mais difícil da vida das pessoas, embora seja parcial, por estar 

levado em consideração apenas o valor da área nua do lote, sem levar em consideração a 

valorização das edificações, porém entende que não atende o princípio da isonomia por 

existir lotes supervalorizados no centro em que o proprietário paga valor irrisório em 

detrimento aos localizados nos fundos dos bairros, em que moram pessoas mais pobres, 

pagando valores absurdos, havendo uma discrepância. Também não está sendo atendida a 

justiça social e nem mesmo a justiça fiscal, porque essa tem que atribuir um valor maior 
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do imposto aos mais abastados, não sendo o que está vendo, não estando sendo corridas 

essas distorções. Destacou também que os mais pobres não tem capacidade contributiva, 

citando que deve ser cobrado impostos a partir desta, da população. Informou que da 

maneira como foi feito, no afogadilho, sem tempo para discussão e análise mais 

aprofundada, não pode votar no dia de hoje projeto dessa magnitude. Em aparte, o 

Vereador Ede Pimentel o parabenizou, avisando como líder do PSB que os vereadores 

membros fecharam questão e votarão contrariamente. Finalizando, Vereador Izaias tomou 

decisão contrária, por não atender os interesses da população pelo mesmo nesse momento, 

sendo essa sua postura durante todo o seu mandato. Não havendo mais vereadores 

inscritos para a Comunicação Parlamentar, anunciou-se a ORDEM DO DIA - EM 

REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

360/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 6.002.522,17, 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, Josi do 

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

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 325/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 8.794, de 

26/12/2006, 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. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

182/20 (Poder Executivo), dispõe sobre a logística reversa de embalagens recicláveis, 

poliestireno e resíduos volumosos comercializados no Município de Ponta Grossa: 

APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pelo Poder Executivo, 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 

265/21 (Poder Executivo), estabelece o Orçamento Geraldo Município de Ponta Grossa 

para o exercício de 2022: 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. PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 
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JUSTIÇA E REDAÇÃO, manifestando-se favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 

265/21 e das Emendas Impositivas apresentadas pelos Senhores Vereadores numeradas 

de 01 a 166, nos termos das SUBEMENDAS SUBSTITUTIVAS e da EMENDA 

ADITIVA em anexo, as quais seguem em apenso e que fazem parte integrantes deste 

Relatório, e, contrariamente a aprovação daquelas já contempladas na proposta 

orçamentária e por não preencherem os requisitos legais, conforme numeração e 

fundamentação individualizada exposta na seqüência deste posicionamento: 

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 

313/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 4.304, de 21/09/1989: 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 327/21 (Poder 

Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

113.500,00, 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, 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 334/21 (Poder Executivo), altera a 

Lei nº 6.857, 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 338/21 (Poder Executivo), altera a 

Lei nº 7.018, 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, Juio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Ficam registrados os votos contrários das Vereadoras Joce Canto e Josi do 

Coletivo, bem como a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. O Vereador 

Ede Pimentel requereu e foi aprovado nesta oportunidade, a apreciação em destaque dos 

Arts. 56 e 57/B, os quais foram deliberados na seguinte ordem: Art. 56: REJEITADO, 

ficando registrados o voto favorável do Vereador Izaias Salustiano e a ausência justificada 
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da votação do Vereador Dr. Zeca. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador 

Izaias Salustiano assim se manifestou: "Só para dizer que esse vereador se equivocou e 

acabou votando de maneira equivocada". Art. 57/B: REJEITADO, Ficando registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 353/21 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 6.857/2001: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, 

Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Julio Küller, Leandro Bianco, 

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores Ede Pimentel, 

Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi do Coletivo. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EMENDA ADITIVA, 

apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização: APROVADA, com 

votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores Felipe Passos, Geraldo Stocco, Joce 

Canto e Josi do Coletivo. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador 

Dr. Zeca. Ainda ao referido projeto, o Vereador Ede Pimentel solicitou a RETIRADA 

PARA VISTAS, por cinco dias, cujo pedido foi REJEITADO, com os votos contrários 

dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Dr. Erick, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Julio 

Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Pastor Ezequiel Bueno. Votaram 

favoravelmente os Vereadores Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Joce Canto, Josi do Coletivo, Missionária Adriana e Paulo Balansin. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 

361/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 10.408/2010: APROVADO, nos termos da 

Emenda Modificativa apresentada pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transito, 

Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade: 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 Julio 

Küller disse ter entendido que foi agredido juntamente com o Vereador Leandro Bianco 

por um cidadão que se manifestava da galeria, dizendo ser incompatível com o trabalho 

nesta Casa, solicitando ao Senhor Presidente a possibilidade de disponibilizar as imagens 

para resguardar sua integridade, considerando que circula pelas ruas da cidade, ressaltando 

que o referido cidadão não merece o seu respeito. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 662, 663, 668/21, do Vereador Dr. Erick; 664, 665/21, do 

Vereador Felipe Passos; 666/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 667/21, dos Vereadores 

Celso Cieslak, Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico; 669, 670, 671/21, do 
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Vereador Geraldo Stocco; Indicações nºs 1831, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 

1844, 1845, 1848, 1850, 1854, 1873/21, do Vereador Dr. Erick; 1832, 1833/21, do 

Vereador Jairton da Farmácia; 1834, 1835/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 1836/21, da 

Vereadora Missionária Adriana; 1846, 1847/21, do Vereador Dr. Zeca; 1849/21, do 

Vereador Leandro Bianco; 1851, 1852/21, do Vereador Julio Küller; 1853/21, do 

Vereador Léo Farmacêutico; 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 

1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872/21, do Vereador Geraldo Stocco. 

Concluída a votação da Ordem do Dia e não havendo vereadores interessados em se 

manifestar no Pequeno Expediente, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando outra para o dia quinze do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, 

informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu, 

Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual 

segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das 

Sessões, em treze de dezembro de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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