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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 15/12/2021 

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 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB):  Comenta que foram eleitos pela cidade, e reforça 

posicionamento contra o aumento do IPTU, comenta que não houve tempo hábil para estudar para estudar esse 

projeto com calma, comenta saber que há uma defasagem, mas a forma como desejam aumentar está totalmente 

errado, que tiveram o ano inteiro para conversar sobre esse aumento, e faltando uma semana para acabar o ano 

a prefeita esses projetos às pressas, que nem estava em regime de urgência mas foi dado parecer do dia para 

noite, mas muitos vereadores se posicionaram contra o projeto e o projeto não foi aprovado, que viu uma grande 

repercussão das pessoas e espera que essa repercussão tenha tocado o coração dessa casa de leis, comenta que 

foi ao mercado e outros lugares e pessoas questionaram o motivo de aprovarem, e que infelizmente aprovou, 

comenta que foi aprovado em primeira discussão mas poderia ser revertido na segunda discussão, comenta que 

é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo, que agora as pessoas podem informar as outras 

sobre o que está acontecendo e a fiscalização aumenta, pede aos parlamentares que coloquem a mão na 

consciência, que sabe a necessidade de um aumento mas que se  comesse a discutir em janeiro do ano que vem 

com tempo e audiências públicas, sem discursos genéricos, comenta que sobre a prefeitura que se estivesse tão 

preocupada em angariar recursos teria prioridade nos seus gastos, comenta falar sobre o quanto é gasto dinheiro 

em publicidade mal feita, comenta sobre placas de publicidade de obras que não saem, comenta possuir várias 

alternativas para a prefeitura arrecadar dinheiro sem aumentar impostos, que se está no fim do ano, que é um 

momento de sensibilidade e retomada econômica, que precisamos ajudar as pessoas, que quando solicitaram 
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empréstimos e apoio e não houve nada, muito pelo contrário o ministério público foi acionado para impedir o 

auxílio, comenta que hoje há a oportunidade, de tornar o ano das pessoas um pouco mais fácil, de não deixar 

isso acontecer e que a câmara não vote o projeto e o rejeite, comenta que ninguém quer aparecer, que querem 

ajudar as pessoas, e quem quer aparecer negativamente é a prefeita que mandou esse projeto na última semana, 

que se não fosse a Casa de Leis 400 famílias da VCG estariam demitidas hoje, que é um absurdo o que está 

ocorrendo no final do ano, que haverá sessão extraordinária amanhã para votar projetos  importantes e 

orçamento para ajudar a cidade e no meio a prefeita manda um vale mercado, que é tampar o sol com a peneira, 

que não irá dar certo, reforça esperar que a casa de  leis vote contrariamente o projeto e que possua 

sensibilidade, que os vereadores estão nos bairros todos os dias e ouvem as pessoas e não é hora de aumentar 

impostos, que é hora de ajudar as pessoas e não aprovara esse aumento absurdo nos impostos das pessoas. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que tambem irá falar do IPTU, e que continuar lutando para 

que não se aprove o IPTU hoje, comenta que não irá falar os motivos que já informou em outros dias, comenta 

que um fato que chamou a atenção e pelo menos tirado para vistas como foi pedido, e que também não 

aconteceu é que se precisava ter estudado um pouco mais esse projeto, comenta que o aumento de 50% se 

dividiu em 5 anos porem estudou essa emenda e não acha que seja um erro dos vereadores mas um erro de 

redação, comenta que o aumento do IPTU não será 50% mas sim de 61,05%  em cinco anos, será maior do que 

se pensa e que acredita que seja um erro de redação na emenda que foi colocada e aprovado na casa, comenta 

que a emenda trás que o reajuste será de 10% ao ano percentual de 50%, comenta que quando se reajusta o 

10% sobre o outro no fim irá pagar 61,05%, comenta acreditar ser um erro de digitação e que irá comprometer 

ainda mais a renda da população e que o projeto não deve passar, pede aos vereadores que irá pedir para que 

seja retirado para vistas para verificar esses dados, que antes já era um absurdo, que deve-se retirar esse projeto 

para vistas, comenta sobre a inconstitucionalidade da emenda que pode ser questionada pela prefeita ou pelo 

ministério público, e se isso acontecer daí será direto os 50% no próximo ano, comenta sobre votar favoráveis 

ao pedido de vistas. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que não se pode perder a oportunidade de lutar, 

comenta que estão lutando por pessoas que não ganham nem 2 mil por mês e o aumento da inadimplência do 

município, comenta entender a importância de reajustar o IPTU, que é necessario para que o município receba 

melhorias mas depois de 23 anos numa situação de pandemia que ainda não acabou e com isso a situação 

econômica comprometida a prefeita manda projeto de forma “atropelada”, sem dialogo e debate, comenta ter 

relacionado algumas falhas no envio desse projeto, comenta que venho de forma “atropelada” na última semana 

e que  isso é revoltante, depois de 23 anos na última semana de 2021 enquanto ainda se saboreia o amargor da 

pandemia, comenta que não houve amplo debate com a sociedade, que se são partes dessa questão questiona 

por que a população não foi ouvida, que tiveram 23 anos para isso, questiona se seria o momento, com toda 

essa crise, reforça sobre o dialogo pela proporcionalidade, onde os pobres pagam o mesmo percentual que os 

ricos nos tributos e impostos, comenta que se tivessem trazido no decorrer do ano poderia se debater isso, pois 

pessoas que ganham valores diferente pagam o mesmo percentual, comenta que passou da hora de colocar a 

mão na consciência, que o ano todo enquanto pediam medidas sanitária mais rígidas, era rebatido sobre a 

dificuldade financeira dos empresários e hoje acabou a piedade pelo trabalhador, comenta que pediram isenção 

de impostos e alvará e agora acabou a piedade pelas pessoas, comenta não estar fazendo piquete sobre isso, 

mas que todos irão sofrem mas questiona sobre aqueles que não tem trabalho, que nunca viu tanto abandono 

no município, comenta defender os trabalhadores o ano todo e que vão deixar o trabalhado passar o fim de ano 

pensando sobre como pagar o IPTU, reforça pedido ´para se aceitar pelo menos o pedido de vistas. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO (AVANTE): Comenta que como é o último dia de sessão 

ordinária, comenta sobre o que já fez e alguns projetos, comenta que criaram a Maria da Penha em 2016, que 

fizeram o unho branco contra as drogas, comenta sobre o semáforo para pedestres, que via muitos acidentes na 

ativa e hoje sessou esses atropelamentos, e o intermitente depois da meia noite nos pontos críticos da cidade, e 

zerou os assaltos nesses pontos, comenta que foi contra a ideologia de gênero, comenta que votou vários 

projetos contra a ideologia de gênero e é até hoje, que não permite que se fale dentro das escolas e que derrubou 

esse projeto do executivo, comenta proteger sempre os empresários principalmente durante a pandemia e que 
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falou várias vezes para abrir as empresas, comenta  que irá falar novamente essa tarde sobre o carnaval e que 

os empresários irão fechar de novo, comenta que irá continuar protegendo a igreja e com isso quer dizer todos 

os templos religiosos, comenta que teve 5 faltas durante o ano que foram por conta do covid-19, que as viagens 

que fez a Curitiba foi em busca de melhoria principalmente sobre segurança, sobre as mídias sociais, comenta 

que respeita a todos, comenta encaminhar aos secretários as mensagens que receberam, comenta possuir uma 

emenda de 10% e que é gradativo, comenta não ser nenhum momento de aumento e que todos são atingidos, e 

que ninguém quer prejudicar o povo, comenta que existe uma conta e que embora seja complicado, comenta 

tambem não querer mas é necessario ser responsável, comenta achar ridículo a mentira, comenta ser 

responsabilidade de cada um, comenta que fez moção de apelo a prefeita para que se prorrogue os 150 reais, e 

que foi aprovado, comenta que se deve cuidar dos mais humildes, reforça que na última sessão sempre presta  

conta de seu trabalho, comenta que está sendo votado na assembleia legislativa e não é esmola, comenta que a 

data-base está defasada principalmente da Policia Militar e está sendo desrespeitado, pede aos vereadores que 

possuem deputados que liguem para que olhem com carinho para o projeto, que não é um aumento mas um 

direito, comenta que ainda há policiais ainda fazendo bico de segurança, comenta que a Policia Militar faz um 

trabalho excepcional na cidade, reforça pedido para que sejam feitos ligações em prol da polícia militar. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta ser a última sessão ordinária do ano e é necessario 

que se faça uma avaliação sobre o que vem ocorrendo nos últimos meses na cidade de Ponta Grossa, 

principalmente naquilo que vem do executivo para essa Casa, comenta manifestar já de início a preocupação 

do mandato com vários projetos que tem chegado a casa, não somente os projetos que serão votado em segunda 

discussão dessa data, comenta que está se vivendo uma pandemia, e houve muita  dificuldade sobre a votação 

para  disponibilizar uma ajuda para a VCG, e agora votará em segunda discussão outro projeto que traz mais 

benéficos para a VCG sobre a alcunha de reequilíbrio de contrato, comenta  saber que esse reequilíbrio 

contratual vem sendo discutido a muitos anos, e agora vem se disponibilizando valores para uma empresa que 

não vem desempenhando sua  função para a população de Ponta Grossa, comenta sobre a extinção da AMTT, 

e que votou contrariamente por entender que era um projeto que não vinha de encontro com os interesses da 

população de Ponta Grossa, comenta que tambem votaram projetos que disponibilizou recursos e alteração de 

orçamentos, comenta que não pode votar favorável a um projeto que vem de encontro aos interesses de uma 

minoria, comenta que pediu explicação ao governo com relação aso 64 milhões sobre a saúde e receberam 

documentação que não foi satisfatória, que durante o ano pediu vários requerimentos para entender onde estava 

sendo gasto os recursos dos orçamentos que foi aprovado pela legislatura anterior, agora em relação ao IPTU 

comenta não poder ser favorável a um governo que gata mal, planeja mal e gasta mal o orçamento, comenta 

ter serenidade e convicção que está fazendo a coisa certa, comenta que houve o ano todo para se estudar a 

estruturação do orçamento da cidade no ano de 2022, comenta sobre unidades básicas de saúde  fechada e que 

a população não consegue ser atendida, comenta sobre a entrega do hospital da criança para o Estado para 

melhorar o atendimento, porem precarizou ainda mais e hoje se está com o UPA Santa Paula completamente 

abarrotada de gente, comenta  que fazem 23 anos que a planta de valores não é atualizada mas a discrepância 

em relação ao lançamento do impostos não está sendo corregida, que a alíquota está sendo aplicada sobre todas 

as pessoas, sem justiça social e fiscal, comenta se estar diante de uma situação causada por gestões ineficientes 

sucessivas, concede parte a prefeita Joce Canto (PSC), comenta que quando o ex-prefeito Jocelito fez o reajuste 

no IPTU não foi feito a “toque de caixa”, que foi conversado com todos os setores, feito audiências públicas, 

com a palavra novamente o vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta que não se pode querer corrigir 23 anos 

de ineficiência do serviço público em apenas uma ou duas sessões legislativa, que não se pode votar projetos 

dessa envergadura sem conversas e estudos, que o povo está com dificuldade de sobreviver, e que a 

inadimplência irá aumentar, comenta que é necessário entender que não é o momento de aumentar nenhum 

tipo de tributo por que o povo não está conseguindo comprar comida, e possui outras necessidades, comenta 

que a partir de janeiro precisa debruçar sobre essa pauta, comenta não votar para governo que ajuda a minoria 

e prejudica a maioria. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 15/12/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 360/2021: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.002.5221,17, e dá outras 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 182/2020: 

Dispõe Sistemas de Logística Reversa de produtos pós consumo, seus resíduos e embalagens, em âmbito 

municipal.  

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. 
  

CONSOLIDAÇÃO DAS EMENDAS APROVADAS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

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

_________________________________________________________________________ 
  

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

Altera a Lei nº 4.304, de 21/09/1989. 
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. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 334/2021: 

Altera a Lei nº 6.857, conforme especifica 
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. 
Votação Nominal – Aprovado – 12 Votos Favoráveis - 5 Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 353/2021: 

Altera a lei nº 6.857/2001. 
Votação Nominal – Rejeitado – 9 Votos Favoráveis - 9 Votos Contrários - Abstenções 
 

Pedido de vistas da vereadora Joce Canto (PSC), 5 dias (Votação Nominal – Rejeitado – 8 Votos 

Favoráveis - 9 Votos Contrários - Abstenções) 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 333/2021: 

Autoriza a concessão de vale mercado no valor de R$ 150,00, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                         CFOF   - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável 
                         CSAS   - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 337/2021: 
Altera a Lei nº 7.500/2004, conforme especifica. 
  

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

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 342/2021: 

Altera a Lei nº 9.843/2008, conforme especifica. 
  

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 350/2021: 
Autoriza o Poder Executivo a promover a alienação dos bens móveis, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

_________________________________________________________________________ 
  
  
  
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 359/2021: 
Autoriza o Poder Executivo a promover a doação de dois veículos automotores em favor da Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais - APAE. 
  

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 362/2021: 
Autoriza o Poder Executivo a transformara a natureza jurídica as Área Verde nº 01, do Jardim Panamá e a doar 

ao Estado do Paraná para construção de uma Unidade Escolar Estadual. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

                         CECE    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 672/2021 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 urgentemente averiguadas, investigadas e aplicadas as medidas necessárias 

em relação a invasões de terrenos públicos localizados na Rua Sapucaia, Jardim Aroeira. 
  

Nº 673/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 
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MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida ao Médico Veterinário Dr. Nelson Rogalla, pelo trabalho social realizado em nosso município. 
  

Nº 674/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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. 
  

Nº 675/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida ao Reginaldo Benedito de Souza, Professor de Karate, por transformar vidas através do esporte. 
  
  

Nº 676/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APELO 
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. 
  

Nº 677/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
MOÇÃO DE APELO 
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. 
  

Nº 678/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida ao Professor Fabiano Henrique StadlerCastropor todo incentivo ao esporte no Município de Ponta 

Grossa através do Handebol de Ponta.  
  

Nº 679/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Professora Maria Izabel Sekulapor todo incentivo ao esporte no Município de Ponta Grossa através 

do Handebol de Ponta.  
  
  

Nº 680/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO 

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

Nº 681/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida ao Presidente da Liga de Handebol, Boles Sekulapor todo incentivo ao esporte no Município de Ponta 

Grossa através do Handebol de Ponta.  
  

Nº 682/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida a Inovattis Soluções na pessoa de Neemias Martinkoski e Esdras Jonatas Bueno  por acreditar e investir 

em nosso município gerando emprego e renda. 
  
  

Nº 683/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida à atleta de Karatê Brenda Garret, que participou dos Jogos Brasileiros Universitários e ganhou nas 

categorias Kata e Kumite até 68 quilos. 
  

Nº 684/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida aos servidores que atuam no atendimento aeromédico do SAMU de Ponta Grossa/PR.  
  

Nº 685/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Senhor Márcio Rogério Bentivoglio, proprietário do Minimercado Kamarão, pelo seu excelente 

atendimento comercial na cidade de Ponta Grossa. 
  

Nº 686/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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. 
  

Nº 687/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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. 
  

Nº 688/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 
Total de Indicações Aprovadas – 17 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 4 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSDB) - 3 
  

INDICAÇÕES 
  

Nº 1874/2021 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 instalação de placas com nome de rua na 

Vila Nova, Estrela. 
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Nº 1875/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando o plantio de árvores ao redor do campo de futebol 

Society na Rua Leandro, Santa Paula. 
  

Nº 1876/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

Dirigida à professora ISOLDE MARIA WALDMANN pelo lançamento da coletânea História dos Bairros de 

Ponta Grossa, que contam a história de todos os bairros de nossa cidade. 
  

Nº 1877/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
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 Praia Barra Sul, entre as Ruas Praia de Ipanema e Rua Praia de Itapoá, bairro Contorno, nesta cidade. 
  

Nº 1878/2021 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 uma limpeza e capinagem 

no Cemitério Municipal, localizado no Passo do Pupo, Distrito de Itaiacoca.  
  

Nº 1879/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o reparo na ponte que liga o parque 

Tarobá e o bairro Pimentel. 
  

Nº 1880/2021 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção de todas as ruas localizadas no Passo do Pupo, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade.  
  

Nº 1881/2021 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 limitação do estacionamento na rua Riachuelo, 

Centro, na lateral da UEPG. 
  

Nº 1882/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da Rua Dr. Taques 

Silveira, Bairro Neves, nesta cidade. 
  

Nº 1883/2021 do Vereador PAULO BALANSIN  
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, objetivando providências para a manutenção da Avenida 

General Carlos Cavalcante, sem numero (em frente a Empresa Rumo), Uvaranas. 
  

Nº 1884/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a substituição de lâmpada que está 

com problemas para permanecer acesa, na Rua Sofia de Lara, em frente à residência de número 615, Boa Vista, 

nesta cidade. 
  

Nº 1885/2021 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 melhorias na ciclovia da rua Antônio Saad, Boa 

Vista. 
  

Nº 1886/2021 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando o conserto da iluminação e instalação de placas de 

sinalização na rua que faz ligação entre o Jardim Gralha Azul e vila Santa Tereza. 
  

Nº 1887/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza do passeio na Rua 

Setembrino na Vila Nova. 
  

Nº 1888/2021 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 construção de uma ponte na Barra Preta, próximo 

a Igreja Nossa Senhora Aparecida, Itaiacoca. 
  

Nº 1889/2021 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 inclusão no plano de pavimentação asfáltica da 

Rua Bem-te-vi, Vila Borato, Chapada.   
  

Nº 1890/2021 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 um parque infantil em um terreno 

público na rua Expedicionário Inaor Rodrigues de Souza, Bairro Contorno. 
  

Nº 1891/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos departamentos 
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competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente regularização dos CEPs e instalação de 

placas com nome de rua na Vila Nova Ponta Grossa, Bairro Cara-cará. 
  

Nº 1892/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente averiguação e aplicação de sanção a um 

possível crime ambiental ocorrido na Rua Cirema Becker, Shangrilá, em frente ao terreno de número 158. 
  

Nº 1893/2021 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 

conclusão da obra do poço artesiano comunitário para atender a localidade do Roxo Roiz, próximo a Igreja 

Católica São Sebastião na região do Distrito de Guaragi. 
  

Nº 1894/2021 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 patrolamento, 

cascalhamento, manutenção e manilhamento na rua São Jerônimo da Serra, Bairro Santo Antônio, nesta cidade.

  
  

Nº 1895/2021 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 Otávio Palhano, no Bairro Boa Vista. 
 

Total de Indicações Aprovadas – 22 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 10 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 3 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 
 

  
  
 

  
 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 15 de dezembro de 2.021. 
  
  

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

  
 

 
 

 
 

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=15/12/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA QUINZE DE DEZEMBRO 

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

               Aos quinze 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, 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 Presdidente 

considerou abertos os trabalhos, colocando em discussão e votação a Ata da Sessão 

anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida, 

pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa 

dos Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Of. Nº 

2.753/21-GP, em atenção ao Requerimento nº 401/21. Of. Nº 2.754/21-GP, em atenção ao 

Requerimento nº 398/21. Of. Nº 2.755/21-GP, em atenção ao Requerimento nº 396/21. 

Of. Nº 2756/21-GP, em atenção ao Requerimento nº 408/21. Of. Nº 2757/21-GP, em 

atenção ao Requerimento nº 402/21. Of. Nº 2762/21-GP, em atenção ao Requerimento nº 

417/21. DO PODER LEGISLATIVO - Projeto de Lei nº 365/21, de autoria do Vereador 

Daniel Milla Fraccaro (Declara de Utilidade Pública o GRUPO ESCOTEIRO LAGO 

ADOURADA), com sede nesta cidade. Projeto de Lei nº 366/21, de autoria do Vereador 

Julio Küller (Denomina de MARIA IVONE VANTE a Rua nº 18, do Loteamento 

Residencial Cidalta, Bairro Boa Vista, neste Município. Projeto de Lei nº 367/21, de 

autoria do Vereador Julio Küller (Denomina de NELSON MENDES a Rua nº 17, do 
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Loteamento Residencial Cidalta, Bairro Boa Vista, neste Município). Projeto de Lei nº 

368/21, de autoria do Vereador Julio Küller (Concede Título de Cidadão Honorário de 

Ponta Grossa ao Sr. Delcio José Bevilaqua. Projeto de Lei nº 369/21, de autoria do 

Vereador Dr. Zeca (Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa a Dra. 

SANDRA REGINA GALLINEA BASTOS. Requerimento nº 440/21, da Comissão 

Especial de Investigação, instituída através do Requerimento nº 315/21 (CEI), solicitando 

a prorrogação dos prazos por mais noventa dias para a realização dos trabalhos da mesma, 

aplicando o Art. 60, A do Regimento Interno. Colocado em discussão e votação o teor 

solicitado no requerimento em tela, foi aprovado nesta oportunidade. Requerimento nº 

441/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca, solicitando a justificativa de sua ausência na 

presente sessão (15/12/2021) por estar em consulta médica, conforme atestado em anexo. 

Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador Dr. Erick, disse que tem observado 

sempre em ocasião de discussões polêmicas nesta Casa, alguns vereadores apresentarem 

justificativa para estarem ausentes, deixando seu posicionamento que a partir desta data, 

como Primeiro Secretário sempre que houver pedido de justificativa em projetos 

polêmicos, principalmente oriundos do Poder Executivo, irá solicitar sua apreciação 

através de votação nominal conclamando ao Plenário pela sua derrubada, entendendo 

ainda que o vereador que não puder estar presente, que tenha seu salário descontado como 

ausente. Manifestando-se também em questão de ordem o Vereador Felipe Passos 

agradeceu a presença de Fernanda Bustolin Rigoni, acompanhada de seus familiares, 

enfatizando a entrega de moção de aplauso por ter sido consagrada como destaque em 

primeiro lugar do Estado na categoria de judô. Colocado o Requerimento nº 441/21 em 

discussão e votação, o mesmo foi APROVADO, através de votação nominal, solicitada 

pelo Vereador Dr. Erick, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Ede 

Pimentel, Felipe Passos, Filipe Chociai, Gerealdo Stocco, Jairton da Farmácia, Joce Canto, 

Josi do Coletivo, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo 

Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores Dr. Erick, Izaias Salustiano, Julio Küller 

e Leandro Bianco. Finda a litura do Expediente foi anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR GERALDO STOCCO: Cumprimentou, desejando 

boas vindas a todos os presentes na Galeria, fazendo menção à valorização da presença da 

população prestigiando os trabalhos desta Casa de Leis. Comentou sobre a posição de seu 

mandato frente ao aumento do IPTU para o próximo exercício financeiro, proposto pelo 

Poder Executivo, dizendo que não tiveram tempo hábil para estudar a matéria com calma 

e dialogar com as pessoas, mesmo sabendo da existência de uma defasagem, porém 

entende estar totalmente errada a maneira com que se deseja, quando tiveram o ano inteiro 
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para dispor sobre o assunto e faltando uma semana para findar o ano legislativo, a Senhora 

Prefeita encaminha o projeto às pressas, em que muitos dos Senhores Vereadores se 

posicionaram contra, assim como espera que diante da manifestação que ouviu de 

populares, a matéria seja rejeitada por esta Casa de Leis, ainda que tenha sido aprovada 

em primeira discussão, convidando aos parlamentares para colocar a mão na consciência 

nesse sentido, destacando que a sociedade está vivendo momento de retomada econômica 

e o Poder Público deve ajudar as pessoas. O Senhor Presidente registrou nesta 

oportunidade a presença do ex-vereador George Luiz de Oliveira. Manifestando-se em 

Questão de Ordem, o Vereador Felipe Passos sugeriu a liberação de poltronas na galeria, 

atendendo ao clamor de munícipes presentes, prestigiando os trabalhos da sessão, 

considerando a concentração verificada dentro do Plenário, estando um ao lado do outro. 

O Senhor Presidente informou que devido às medidas sanitárias que estão sendo 

estabelecidas, não iria permitir a liberação das poltronas demarcadas na galeria, lembrando 

da existência de decreto estabelecido pela Saúde, onde antes do início dos trabalhos, havia 

solicitado às pessoas presentes, clamando que permaneça presente no recinto somente um 

assessor por gabinete parlamentar, informando ainda que as pessoas podem acompanhar 

a sessão através dos corredores e redes sociais. VEREADORA JOCE CANTO: Para tecer 

comentário em torno do Projeto de Lei nº 353/21, que propõe aumento do IPTU para 

2.022, onde continuará lutando para que não seja aprovado na presente sessão. Acredita 

que deveria pelo menos ter sido retirado para vistas, a aludida matéria, o que não 

aconteceu, onde necessitavam estudar um pouco mais, considerando que o aumento de 

cinqüenta por cento, com a emenda aprovada, se dividiu em cinco anos, porém entende 

que houve erro de redação na mesma, explicando que o aumento será da ordem de sessenta 

e um, ponto zero cinco por cento, durante esses anos. Afirmou que na Emenda ora 

apresentada à matéria traz que o reajuste da base de cálculo será de dez por cento ao ano, 

ao percentual de cinqüenta por cento. Assim, entende que se considerar atualização 

conforme exposto na mesma, gradativamente, ao final será de sessenta e um, vírgula zero 

cinco por cento em cinco anos, não estando levando em consideração os dez por cento de 

índices de inflação para o próximo exercício financeiro. Nesse sentido, destacou que foi 

um erro a referida emenda, que compromete ainda mais as finanças dos munícipes 

pontagrossenses, levando a concluir que não pode ser aprovado, solicitando esse 

procedimento a todos os colegas, onde irá solicitar a retirada para vistas, para confirmar 

tais dados. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para falar que compreende a 

importância de reajustar o IPTU, destacando que não há como o Município receber 

melhorias sem reajustar o imposto em questão de acordo com a realidade atual, porém 
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depois de vinte e três anos, em situação de pandemia que ainda não acabou e estando a 

população com situação econômica bastante comprometida, em nesse momento a Prefeita 

encaminha a matéria de maneira atropelada, sem diálogo, sem debate, não concorda. 

Parabenizou Joce Canto pela exposição quanto aos sessenta e um por cento que deixou 

claro à população. Indagou até quando irão tolerar que os pobres paguem o mesmo 

percentual que os ricos, quanto aos impostos, finalizando, dizendo haver passada a hora 

de colocarem a mão na consciência em favor da população. VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO: Para relatar sobre suas atividades na condição de parlamentar. 

Lembrou haver criado a Patrulha Maria da Penha em âmbito municipal, que tem atendido 

muitos casos, através da Lei nº 12.451/16; ainda estabeleceu o Mês Junho Branco em 

defesa contra as drogas, pela Lei nº 12.496; vários projetos de combate à pedofilia; 

semáforo para pedestres, reduzindo os atropelamentos principalmente nos horários de 

saída das escolas e intermitente após a meia noite, acabando assaltos a pontos críticos na 

cidade. Foi contra a ideologia de gênero, não permitindo que se fale sobre isso dentro das 

escolas, lutando nesta Casa pela derrubada do mesmo. Protegeu sempre os empresários 

durante a pandemia, manifestando-se por diversas vezes favoravelmente à reabertura das 

empresas. Irá continuar protegendo a igreja como um todo. Justificou suas cinco faltas 

este ano, onde apresentou atestado médico por haver contraído COVID, tendo ficado ficou 

por quatorze dias isolado em um quarto de sua casa. Falou de suas viagens à Curitiba, nas 

quais buscou melhorias para a cidade principalmente na área de segurança, trazendo 

módulos móveis, policiais e viaturas, onde irá continuar fazendo. Com relação às redes 

sociais, respeita a todos, lembrando da apresentação de emenda na proposta de reajuste do 

IPTU, na qual entende que a cidade precisa incrementar essa arrecadação, onde as 

mensagens que recebeu, encaminhou para os secretários, lembrando que tem emenda de 

dez por cento. Colocou que ninguém aqui quer prejudicar o povo, porém deseja que haja 

coerência nas coisas. Frisou ser uma situação que ninguém deseja, porém, para atender as 

demandas do Município há necessidade desse reajuste no IPTU, assim entende que todos 

têm que ser responsáveis. Não gosta de mentiras, referindo-se ao terrorismo que fizeram 

com funcionários da VCG. Lembrou haver elaborado moção de apelo à Senhora Prefeita, 

para que prorrogasse os centos e cinqüenta reais, cujo projeto está para ser apreciado. 

Falou a respeito de sua corporação da Polícia Militar, onde está sendo votada proposta 

nesse sentido na Assembléia Legislativa, não sendo esmola, nem pedido, quando sua data 

base está defasada, tendo que ser tratada com respeito, estando essa categoria a mais de 

seis anos sem reajuste, solicitando a todos os vereadores que liguem para seus deputados 

em prol da classe. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Para fazer avaliação com a 
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última sessão do ano, principalmente com respeito ao que vem do Chefe do Poder 

Executivo. Disse que vem manifestando não de hoje a preocupação de seu mandato com 

vários projetos não somente os que serão votados nesta data, a exemplo do IPTU e da 

alteração da Taxa Referencial - VR, ressaltando a pandemia existente desde 2020 onde 

tiveram muita dificuldade quando votaram a disponibilização de ajuda à VCG, não tendo 

sido para os empregados da mesma, onde votou contrariamente e agora estarão votando 

em segunda discussão projeto que traz mais benefícios sobre a alcunha de reequilíbrio de 

contrato à referida empresa. Citou que estão disponibilizando valores para empresa que 

não vem cumprindo com seu papel perante a população. Lembrou que votaram a extinção 

da AMTT, também votou contrariamente, por entender que seria projeto que não vinha de 

encontro àquilo que representa os interesses da população de Ponta Grossa. Também 

votaram projetos que disponibilizou recursos, alteração do orçamento e hoje irão votar o 

orçamento para 2.022, onde não pode ser favorável a matéria que vem de encontro aos 

interesses apenas e uma minoria que não representa a maioria da população. Pediu 

explicações para o governo municipal a respeito dos quarenta milhões de reais para a 

saúde, na verdade eram sessenta e quatro milhões, onde recebeu documentação 

insatisfatória. Pediu em 2021 vários requerimentos para entender onde estavam sendo 

gastos os recursos do orçamento aprovado na legislatura anterior e a atual prefeita está 

executando. Em relação à questão do IPTU, disse que não pode votar com um governo 

que gasta, planeja e executa mal o orçamento, tendo convicção que está fazendo a coisa 

certa em detrimento à população que o colocou na Casa. Criticou a existência de várias 

unidades de saúde fechada, lembrando que entregaram o Hospital da Criança para o 

Estado, para o Hospital Regional a fim de melhorar o atendimento, tendo precarizado 

ainda mais, estando com a UPA SANTA PAULA abarrotada de gente. Disse ser verdade 

que a planta genérica do Município não é atualizada de muito tempo, porém as 

discrepâncias em relação ao lançamento dos impostos não estão sendo corrigidos nesse 

projeto. Afirmou que a alíquota de cinqüenta por cento está sendo aplicada de maneira 

linear, sobre todas as pessoas, cobrando: onde está a justiça fiscal? Concluindo que a falta 

de atualização é fruto de gestão ineficiente e sucessiva de outros governos. Somou-se em 

aparte a Vereadora Joce Canto, lembrando que quando o Prefeito Jocelito Canto fez o 

reajuste de IPTU em noventa e oito, não foi a toque de caixa, onde se conversou com todos 

os setores, tendo sido realizado audiências públicas, consultada a comunidade. 

Retomando, Vereador Izaias disse que tem que ter responsabilidade de entender que não 

é o momento de aumentar nenhum tipo de tributo, o povo não está conseguindo comprar 

comida, não tem emprego, não tem saúde e está sofrendo por falta de educação. Colocou 
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que assim aumenta a responsabilidade dos parlamentares para que em 2.022 possam 

debruçar em cima dessa pauta a fim de poder realizar trabalho do ponto de vista social 

justo. Não havendo mais vereadores interessados em se manifestar, foi anunciada a 

ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA 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 182/20 (Poder Executivo), dispõe sobre Sistemas 

de Logística Reversa de produtos pós consumo, seus resíduos e embalagens, em âmbito 

municipal: 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 265/21 (Poder Executivo), estabelece o Orçamento Geral do 

Município de Ponta Grossa para o exercício de 2.022 (Consolidação das Emendas 

aprovadas em Primeira Discussão): 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 
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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 Celso Cieslak, 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel 

Bueno e Paulo Balansin. Recebeu votos contrários dos Vereadores Flipe Passos, Geraldo 

Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi do Coletivo. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 338/21 (Poder 

Executivo), altera a Lei nº 7.018/2002, conforme especifica: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Filipe Chociai, 

Jairton da Farmácia, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária 

Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Recebeu votos contrários dos 

Vereadores Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi do 

Coletivo. Fica 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: Foi colocado 

em discussão e votação o pedido verbal da Vereadora Joce Canto, solicitando a 

RETIRADA PARA VISTAS, por cinco dias, o qual foi REJEITADO, com os votos 

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

Farmácia, Julio Küller, Leandro Bianco, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. 

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

Izaias Salustiano, Joce Canto, Josi do Coletivo, Leo Farmacêutico e Missionária Adriana. 

Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. Colocado o Projeto 

de Lei nº 353/21 em discussão e votação, o mesmo foi REJEITADO, com votos contrários 

dos Vereadores Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Léo Farmacêutico e Missionária Adriana. 

Recebeu votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. 

Erick, Filipe Chociai, Julio Küller, Leandro Bianco, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo 

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

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 333/21 (Poder Executivo), autoriza a 

concessão de vale mercado no valor de R$ 150,00, 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 
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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 

337/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 7.500/2004, 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 

342/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 9.843/2008, conforme especifica: APROVADO, 

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

Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 

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

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

móveis, 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 359/21 (Poder Executivo), autoriza 

o Poder Executivo a promover a doação de dois veículos automotores em favor da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE: 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 362/21 (Poder 

Executivo), autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica da Área Verde 

nº 01, do Jardim Panamá e a doar ao Estado do Paraná para a construção de uma Unidade 

Escolar Estadual: 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, esse tendo declarado seu voto verbalmente, em razão de 
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problemas técnicos no sistema digital. Fica ainda registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moções nºs 672/21, do Vereador Dr. Erick; 673, 675/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 

674/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 676, 685/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 677, 

682/21, do Vereador Leandro Bianco; 678, 679, 680, 681/21, do Vereador Felipe Passos; 

683, 684/21, do Vereador Filipe Chociai; 686, 687, 688/21, do Vereador Geraldo Stocco 

e Indicações nºs 1874, 1875, 1881, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/21, do 

Vereador Dr. Erick; 1876/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 1877/21, do Vereador Ede 

Pimentel; 1878, 1880, 1894/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 1879, 1887/21, do 

Vereador Leandro Bianco; 1882/21, do Vereador Ede Pimentel; 1883/21, do Vereador 

Paulo Balansin; 1884/21, do Vereador Celso Cieslak; 1893/21, da Vereadora Joce Canto; 

1895/21, da Vereadora Missionária Adriana. O Vereador Paulo Balansin declarou seu voto 

verbalmente em razão de problemas técnicos no sistema digital. Fica ainda registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. Manifestando-se em Questão de 

Ordem, a Vereadora Josi do Coletivo cobrou a inserção na Ordem do Dia do Projeto de 

Lei nº 36/21 e, se possível, o Projeto de Lei nº 16/21. Foi colocada em apreciação, tendo 

sido aprovada a supressão do horário destinado ao Pequeno Expediente da presente sessão, 

através de pedido verbal feito pelo Vereador Dr. Erick. O Senhor Presidente nesta 

oportunidade, divulgou a todos o comunicado da Mesa Diretora, em razão da vasta 

quantidade de projetos a serem apreciados, onde termina o período de sessões ordinárias, 

entrando em período extraordinário, não tendo conseguido colocar todas as matérias em 

apreciação, onde terão a primeiro momento duas sessões extraordinárias, quinta e sexta 

feiras, em horário regimental e se conseguirem finalizar as pautas na próxima sessão, terá 

a sessão na sexta feira. Não havendo mais assuntos a tratar encerrou a presente sessão, 

convocando os Senhores Vereadores para Sessão Extraordinária no dia dezesseis do mês 

em curso, quinta-feira, no horário regimental. 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 quinze de dezembro de 

dois mil e vinte e um. 

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

PARANÁ, em 17 de fevereiro de 2.022. 

 

Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

Estagiário do Setor Legislativo 

 


