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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 20/10/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

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. 
 

TRIBUNA LIVRE: Coordenadora Liliana Chociai, Agradece a oportunidade  de fala, comenta que o vereador 

Pastor Ezequiel (AVANTE) fez a homenagem e acredita ter sido por ter se senilizado pela atuação que teve  

junto a polícia militar e que a quatro anos foi implantado a Patrulha Maria da Penha, deixa saudação ao ex-

secretário Major Ari Lovato que deu a incumbência e a lei para o nascimento dessa política pública necessária 

e urgente, que  os casos são objetos de estudo sobre o aumento do número, se é aumento de casos ou apenas de 

denúncias, que hoje teve oportunidade de falar e olhar sobre as mulheres que se doam no dia a dia, comenta 

que devagarinho vai se percebendo, entendendo do poder que possui já que vida geram e que são donos de  si 

mesmas, que forma 4 anos de atividade, reforça cumprimento a todos os integrantes da guarda municipal, que 

todos são importante no enfrentamento e combate a mulher em situação de  violência, entretanto pesando nessa 

proposição imaginava algo diferente dentro da corporação,  todos em o dever mas a patrulha Maria da Penha 

nasceu para ser  diferente, e graças ao trabalho dessas pessoas envolvidas e que possuem o perfil necessário 

para trabalhar nessa patrulha, e que durante a manhã teve a felicidade de observar uma assistida pela Patrulha 

Maria da Penha, que agora não necessita mais auxilio mas que foi assistida no passado. Comenta que o que há 

de mais sagrado para uma mãe é a felicidade de um filho, que pretendem proteger ainda mais mulheres. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 
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VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO(AVANTE): Comenta sobre oficio que recebeu e comenta ter 

sido assinado por 80% dos membros da AMTT, que manifesta que não tiveram participação e nem consultados 

sobre a manifestação pública realizada na data e 18/10/2021 onde foram colados cartazes na casa de leis com 

mensagens contra um projeto enviado pelo executivo, que a manifestação não condiz com a vontade da 

categoria e se trata de um ato isolado e unilateral partindo da vontade de um único seguidor, que estão aberto 

ao diálogo tanto com o executivo quanto com o legislativo e a categoria necessita de uma reforma 

administrativa que valorize o servidor e promova igualdade entre os agentes de transito que estão atualmente 

divididos em dois grupamentos, transito e Estar, portanto essa reforma é necessária seja da própria AMTT ou 

outra secretaria que venha absorver o serviços por ela prestado, e que leu isto e não fara nenhum comentário 

mas  deixa o registro sobre  documento assinado pelos servidores, comenta  possuir moções aos quais 

comentara em momento correto, concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB),  comenta sobre a AMTT 

que se ver a manifestação são alguns vereadores e que a AMTT são 300 funcionários, comenta não estar sendo 

discutido a extinção da AMTT para efeito de funcionário público, é sobre a população de Ponta Grossa, que a 

AMTT presta um excelente trabalho ao município a 30 anos e toda a população anão quer a extinção da AMTT, 

quanto a cargos e salários isso fica a cargo da administração pública e da prefeita  municipal que os vereadores 

tem que saber que a AMTT presta serviço de excelência e que a prefeita falou   se os vereadores acham por 

bem não extinguir a AMTT não irá se incomodar, e por isso não irá falar sobre os funcionários, que buscasse 

fazer um plano de cargo de salario faz anos, equiparação dificilmente ira acontecer, nunca irão equiparar os 

agentes de transito com a guarda municipal, que não terá economia nenhuma irão jogar no planejamento que 

quando pedirem um quebra mola levarão 3 anos para fazer, que todas as cidades do Brasil estão 

descentralizando e que a prefeita  quer centralizar novamente, que todos falam que vão privatizar e que não 

deixará acontecer retrocesso em órgão que está certo que daqui a pouco será votado integralização para a Prolar 

ou seja mais dinheiro, um órgão que não consegue se sustentar enquanto que a AMTT não pede dinheiro, 

comenta que no oficio expressa não serem a favor da extinção ou manutenção da AMTT, mas que são a favor 

de mudanças e planos. Com a palavra novamente  o vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), comenta concordar 

no que diz respeito ao serviço prestado pelos servidores, e que não irá se ater ao projeto, parabeniza toda a 

guarda municipal e que uma polícia ou guarda que preza por determinado serviço seja melhor do que os outros, 

mas é um serviço especializado, que ficou na patrulha escolar por 12 anos e que é um serviço especializado 

que é questão de dom e perfil parabeniza odos os integrantes da patrulha Maria Da Penha pelo excelente serviço 

prestado para o município, que se sente feliz e alegre e que essa ideia  surgiu e todo o processo do projeto de 

lei foi oneroso até chegar como está hoje e que será melhor ainda, que ainda bem que há pessoas competentes 

com o perfil com carinho e amor, que infelizmente vários casos, que  mulher deve ser tratada com carinho e 

respeito. 

 VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Comenta ter satisfação em ver um 

movimento em favor das mulheres no município e a esperança que o movimento aumente ainda mais em 

reconhecimento a todo o trabalho das mulheres, parabeniza a Patrulha Maria da Penha pelos seus 4 anos de 

atuação no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher na cidade de Ponta Grossa, que pode 

conhecer a equipe e as instalações da secretaria de segurança, agradece as palavras da coordenadora Liliane 

Chociai muito sensível e que tem amor e vê a realidade das mulheres e que ficou contente em ouvir suas 

palavras que o trabalho da Patrulha Maria da Penha é muito importante para a cidade, com o atendimento de 

mulheres gerando procedimentos fruto da dedicação e sincronia com todos os órgãos engajados pelo fim do 

ciclo de violência contra a mulher, dedica orações a todos os órgão de segurança que buscam proteger as 

mulheres no dia-a-dia, agradece que esteve na segunda feira com o Movimento de Mulheres Crista na Igreja 

Crista Presbiteriana com a pastora Olivia Braido onde mulheres pastoras se reunira para o lançamento do 

congresso na igreja ICT que trata da mulher na área espiritual, como mãe como mulher emponderada pelo 

espirito santo e que entregou a apostolo uma moção de aplauso pela sua dedicação, agradece a capita Natalia 

por convite sobre o outubro rosa, que vê toda a cidade se movendo em favor da mulher fazendo com que 

necessidades da mulher tenha vez e voz, comenta versículo da bíblia em favor das mulheres Efésio 5:28. 
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VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta sobre a questão dos micro crustáceos na água, que 

é inegável a negligencia da SANEPAR por não ter conseguido controlar a presença desses micro animais na 

água no entanto o que traz é preciso destacar que a chegada dos micro crustáceos na torneira dos municies é 

um indicador de desiquilíbrio ambiental ocasionado pela degradação da bacia do rio Pitangui, os pequenos 

animais em questão inativados pelo cloro utilizado no tratamento e=de agua normalmente seriam alimentos de 

peixes e diversos estudos sobre o dano provocado pela contaminação da agua por agrotóxicos que vem 

prejudicando a vida aquática do Alagado, que se deve analisar a origem do problema que se inicia na alta de 

investimento na fiscalização e políticas públicas para a preservação do manancial de água que abastece o 

município, que pela degradação d meio ambiente está ocasionando consequências. Parabeniza a Patrulha Maria 

da Penha, que ficou feliz por fazer parte da foto histórica, e que teve notícia que no colégio Frei Doroteu do 

Pádua sobre assédio sexual sofrido por uma das estudantes, que se solidariza com todos os estudantes e 

profissionais do colégio, que aquela comunidade foi vestida de preto e que ficou feliz em saber que os 

estudantes estão se indignando com atos que eram comum a tempos atras, que a tempos atras muitas mães 

diziam que “segura a cabrita que o bode está solto” , que a própria  mãe condena esse tipo de frase pois é 

machista, que as adolescentes tendo outras atitudes, poucas vezes a sua geração reagia ao assedio pois possuía 

medo e hoje as mesonas vestidas de preto condenando o assédio sexual deixando claro que o corpo pertence a 

mulher e homem nenhum tem direito a se apossar desse corpo sem autorização, declara apoio a essa 

comunidade que vem lutando de forma digna pela honra e pelas meninas que estão emponderadas para 

denunciar, que esse é o caminho para se libertar. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 20/10/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 29/2021: 

Altera a Lei nº 7.570, de 11/05/2004, conforme especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 119/2021: 
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Denomina de JOÃO FERREIRA DE  FREITAS a via pública municipal que menciona. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DA VEREADORA JOCE CANTO 

Projeto de Lei Ordinária nº 125/2021: 

Institui a Semana de Conscientização sobre o Ciclo Menstrual, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 225/2021: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover integralização de capital social da Companhia de Habitação 

de Ponta Grossa - PROLAR, no valor de R$ 478.324,00, conforme especifica. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 251/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000.000,00, e dá outras 

providências. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
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EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO 

Projeto de Lei Ordinária nº 174/2021: 

Denomina de Rua DIVONZIR LAMOGLIA a Rua 16 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, 

nesta cidade. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado - 18 Votos 

Favoráveis) 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

                       

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

Projeto de Lei Ordinária nº 190/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor ADEMIR ALVES GAROA. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 

Projeto de Lei Ordinária nº 207/2021: 

Dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas no âmbito das ruas e estradas da cidade 

de Ponta Grossa. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado - 18 Votos 

Favoráveis) 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 516/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à rede de lojas Servtintas, pelo seu excelente atendimento comercial na cidade de Ponta 

Grossa.  

  

Nº 517/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Francielly da Rosa, em reconhecimento pelo seu trabalho como professora e escritora na 

cidade de Ponta Grossa.  

  

Nº 518/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Laboratório Príncipe, devido aos serviços prestados a comunidade de Ponta Grossa.  

  

Nº 519/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida a PROFESSORA GISELE HONORATO FERNANDES pela sua dedicação em transformar vidas, 

através da educação. 

  

Nº 520/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a PROFESSORA LUCIMARA FRANÇA SANTOS pelos mais de 24 anos de exercício da profissão 

e pela dedicação em transformar vidas através da educação. 

 

Nº 521/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a PROFESSORA EDINA MARA DE JESUS KINCZEL pelos mais de 30 anos no exercício da 

profissão e pela dedicação em transformar vidas através da educação. 

  

Nº 522/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Senhora Izabelle Antunes, que representou o Município de Ponta Grossa no concurso Miss Universo 

Paraná 2021. 

  

Nº 523/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Kleber Cavali, policial da Policia Rodoviária Federal. 

  

Nº 524/2021 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 providenciado urgentemente a substituição das unidades arbóreas extirpadas 

da Avenida Visconde de Taunay, no trecho entre o Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa e a 

Câmara Municipal de Ponta Grossa, obrigatoriamente por unidades arbóreas de espécies nativas, de acordo 

com a Lei Nº 11.233, de 27/12/2012. 
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Nº 525/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que 

determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei que firma parceria entre o 

município e a FEJEPAR - Federação das Empresas Juniores do Paraná, afim de introduzir o programa “Salve 

um Negócio”, voltado para orientação e consultoria para pequenos empreendedores pontagrossenses. 

  

Nº 526/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Igreja Pentecostal Efusão do Espírito, representada na pessoa do Pastor José Carlos, que 

está comemorando 5 anos de existência 

  

Nº 527/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada aos Arautos do Evangelho, representada na pessoa do Padre Mateus Taneguti, 

parabenizando seu Conjunto Musical de metais e percussão dos Arautos do Evangelho. 

  

Nº 528/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Arautos do Evangelho, representada na pessoa do Padre Mateus Taneguti, parabenizando 

seu Presépio de Som, Luz e Movimento dos Arautos do Evangelho. 

  

Nº 529/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Escola Adventista Ponta Grossa, representada na pessoa de Emerson Motta, pela 

inauguração de nova unidade escolar em nossa cidade. 

  

Nº 530/2021 do Vereador DIVO 

MOÇÃO DE APELO 
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Dirigida a Excelentíssima Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que seja posto a 

serviço da comunidade um automóvel que fique a disposição das famílias que não tiverem meios de ir pra casa 

entre os horários de 23h e 6h no Pronto Atendimento Infantil.   

  

Nº 531/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Subtenente Maurício José Ferreira de Andrade por seus 33 anos de serviços prestados à 

Polícia Militar do Paraná. 

  

Nº 532/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Presidente Luiz César Vivi e o Vice-Presidente Arthur Vivi, pela Associação Beneficente Rosa 

Machado Vivi. 

  

Nº 533/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Acir Sebastião Moro Conck , proprietário da Concept Car Auto Center por acreditar em nossa cidade, 

gerando empregos e investindo em prol do nosso município. 

  

Nº 534/2021 dos Vereadores DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO e FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que seja posta a 

serviço da comunidade uma unidade de pronto atendimento - UPA - na região central. (Retirada da ordem 

do dia) 

  

Nº 535/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Juliano Rosa de Camargo  pelo trabalho desempenhado na cidade, por acreditar  e investir em nosso 

município. 
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Nº 536/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Antonio Carlos Skrzeckowski estendido a todos os colaboradores do Grupo Macrol por acreditarem 

em nossa cidade investindo e gerando empregos em nosso município. 

  

Nº 537/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao PROFESSOR FERNANDO RODRIGUES HONORATO MADOEN pelos mais de 8 anos de 

exercício da profissão, e pela dedicação em transformar vidas através da educação. 

  

Nº 538/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Adelar Garcia das Chagas servidor público municipal , tendo em vista os relevantes serviços 

prestados ao Município de Ponta Grossa. 

  

Nº 539/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

À Dra. ELISA STROBERG SCHULTZ, pela contribuição acadêmica - a nível internacional e nacional - nas 

seguintes áreas: Direitos Humanos, Famílias e Crianças e Adolescentes. 

  

Nº 540/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao médico Dr. LUIS FELIPE STELLA SANTOS, devido aos serviços prestados à comunidade no Estado do 

Paraná. 

  

Nº 541/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A advogada Dra. LÍVIA RUMENOS GUIDETTI ZAGATTO, devido aos relevantes serviços prestados à 

comunidade ponta-grossense. 
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Nº 542/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Professor Thiago Antonini Alves, e aos Acadêmicos Victor Vaurek Dimbarre e Pedro Leineker 

Ochoski Machado, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), pela realização do Projeto de 

Ventilação Pulmonar, usadas em pacientes com problemas respiratórios, principalmente causados pela 

COVID-19. 

  

Nº 543/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Churrascaria Lugano por seus 23 anos de atividades no ramo gastronômico dos Campos Gerais. 

  

Nº 544/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Hiper Cesta na pessoa de Janderson Brolo Turchetti e estendido aos demais colaboradores por 

acreditarem em nossa cidade investindo e gerando empregos em nosso município. 

 Total de Moções Aprovadas – 29 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 5 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 5 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 5 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Total de Moções Reprovadas - 1 
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Vereadores Daniel Milla (PSD), Divo (PSD) e Filipe Chociai (PV) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 1534/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando sinalização para indicativo de 

velocidade, sendo verticais e horizontais na extensão da via, bem como estudos para implantação de Faixa de 

Travessia Elevada para a Rua Visconde de Itaboraí, em frente ao Numero 99. 

  

  

Nº 1535/2021 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 inclusão 

das ruas do Negão e Professora Elisiane Mendes Hilgemberg, ,ambas situadas no Bairro Ronda,  no Plano de 

Pavimentação de Ponta Grossa. Enquanto as obras não iniciem, seja realizado com urgência manutenção das 

vias com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento. 

  

Nº 1536/2021 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 autorização para corte de dois 

pinheiros, que estão localizados na rua José Antunes Mendes ao lado do n.º 226, Vila Jardim Paraíso, Bairro 

Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 1537/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento da rua 

Taquari dos Polacos, Colônia Gertrudes. 

  

Nº 1538/2021 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 manutenção e inclusão no plano de 

pavimentação asfáltica da Rua Tadeu Filipowski, Contorno. 

  

Nº 1539/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção e inclusão no plano de 

pavimentação asfáltica da Rua Arnold Wiesing, Periquitos. 

  

Nº 1540/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção e inclusão no plano de 

pavimentação asfáltica da Rua Alfredo Purungo Ramos, Periquitos. 

  

Nº 1541/2021 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 a recuperação da pavimentação 

asfáltica  da Rua Padre Roberto Bonk, localizada em Oficinas, em toda sua extensão. 

  

  

Nº 1542/2021 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 a pavimentação asfáltica  da Rua 

Viveiro de Castro, localizada na Vila São Francisco, em toda sua extensão. 

  

Nº 1543/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Limpeza do arroio que nasce entre 

a Rua Ernesto Vilela, próximo ao Supermercado Tozetto na Boa Vista, e vai até a Rua Bento Ribeiro, na 

Palmeirinha. 

  

Nº 1544/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Limpeza do arroio que nasce entre 

a Rua Minas Gerais, próximo a Praça Getúlio Vargas, e vai até a Vila Margarida entre a Rua Irmã Noeli M da 

Silva. 

  

Nº 1545/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

instalação de placas de sinalização visíveis na Avenida Tubarão - Jardim Alfredo, Cará Cará. 

  

Nº 1546/2021 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 um redutor de 

velocidade na extensão da rua Helena Nastas Sallum, próximo ao número 404 e 355, na Vila Leila Maria.  

  

Nº 1547/2021 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 solicitando reforma nas guaritas de táxi e abertura 

de banheiro público, que se encontra interditado, na Praça Barão de Guaraúna, localizada no Centro, nesta 

cidade. 

  

Nº 1548/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências solicitando reforma nas guaritas de táxi e abertura 

de banheiro público que se encontra interditado, na Praça Barão de Guaraúna,  Centro, nesta cidade. 

  

  

Nº 1549/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pintura de faixa e a colocação de 

placas de sinalização na Avenida Tocantins - Bairro Cará - Cará, nesta cidade. 

  

Nº 1550/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar estudos para instalar 

dispositivo de sinalização tipo tacha refletiva ou outro que cumpra a finalidade de diminuir a velocidade de 

veículos que ingressam na via,  na rua Alceu das Neves Ingles, que está localizada em frente a Escola Municipal 

Zanoni Rogoski, Vila Rubini, Bairro Uvaranas, nesta cidade.  

Total de Indicações Aprovadas – 17 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereador Celso CIeslak (PRTB) - 1 
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_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 19 de outubro de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                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=20/10/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEXAGÉXIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE DE OUTUBRO 

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

                            Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, no Plenário 

da Câmara Municipal de Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a 

presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado pelos Vereadores Dr. Erick 

- Primeiro Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo ainda parte 
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da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" 

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

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

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

Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora regimental, 

o Senhor Presidente colocou em discussão e votação a Ata da Sessão anteriormente 

realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em Questão de Ordem, o Vereador Dr. 

Erick, registrou as boas vindas ao Doutor Luiz Guilherme Strack, informando a respeito 

da entrega da Moção de Aplauso nº 211/21, tendo a honra de recebê-lo nesta Casa de Leis, 

dizendo do orgulho em entregar a homenagem. O Senhor Presidente em nome desta Casa 

agradeceu a presença do Doutor Luiz Guilherme, parabenizando pelo recebimento de 

moção de autoria do Vereador Dr. Erick. Em seguida foi procedida pelo Vereador 

Primeiro Secretário a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, 

constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 80/21 

(Projeto de Lei nº 291/21 ), altera a Lei nº 13.417, de 29/04/2019. Mensagem nº 81/21 

(Projeto de Lei nº 292/21), altera a Lei nº 9.472, de 07/04/2008, conforme especifica. Of. 

nº 2406/21-GAB, referente participação na Missão Técnico-Comercial do Estado do 

Paraná aos Emirados Árabes Unidos. DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 280/21, 

concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa a MARIO CEZAR MARTINEZ 

FILHO. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Projeto de Lei nº 281/21, denomina de Rua 

OLÍVIA BATISTA HUL o trecho ainda sem denominação em frente do CMEI Valdivino 

Lopes, compreendido entre as Ruas Jabuticabeira e Caneleira, do Núcleo Santa Paula II, 

no Bairro Contorno, nesta cidade. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Projeto de 

Lei nº 282/21, inclui na redação Lei 8.019 a omissão de socorro animal atropelado como 

mau tratos e crueldade contra animais, na forma que especifica. DO VEREADOR JULIO 

KÜLLER - Projeto de Lei nº 283/21, institui o Programa de Referência e Tratamento da 

Fibromialgia no Município de Ponta Grossa. Projeto de Lei nº 284/21, denomina de 

NELSON MENDES a Rua 03, do Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, neste 

Município. DOS VEREADORES GERALDO STOCCO, JOCE CANTO E JOSI DO 

COLETIVO - Projeto de Lei nº 285/21, dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, 

quiosques, complexos e centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de 

eventos e de shows e, ambientes assemelhados e do setor de hospitalidade, a adotar 

medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco de assédio. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 286/21, institui o "Dia Municipal da 

Proclamação do Evangelho e dá outras providências. DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

- Projeto de Lei nº 287/21, institui o Programa Municipal de incremento à comercialização 

de alimentos, em veículos de propulsão humana no Município de Ponta Grossa e dá outras 

providências. DO VEREADOR LEONILTON ANTONIO CARNEIRO - Projeto de Lei 

nº 288/21, dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de veículo com carroceria fechada 

para o transporte de bebidas e refrigerantes no Município de Ponta Grossa. DOS 



 

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

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

VEREADORES JULIO KÜLLER E JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 289/21, promove 

alterações na Lei nº 13.762, de 07/07/2020, conforme especifica. DO VEREADOR 

JAIRTON DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 290/21, denomina de JOÃO SERINO 

LEMOS a Rua "Quatro" do Loteamento Jardim Panamá, Bairro Neves, nesta cidade. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Projeto de Lei nº 293/21, concede Título de Cidadão 

Honorário de Ponta Grossa ao Doutor Francisco Raevan Carvalho Santos. DO 

VEREADOR JULIO KÜLLER - Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 193/21, 

acrescentando-se o inciso XXIV ao caput do Art. 1º, conforme especifica.  Emenda 

Aditiva ao Projeto de Lei nº 193/21, dando nova redação ao Art. 6º, conforme especifica. 

DA VEREADORA JOCE CANTO - Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 254/21, 

suprimindo o Art. 1º-H e seu parágrafo único, que se pretende acrescentar na Lei nº 

4.284/89, através do Art. 1º do Projeto de Lei epigrafado. DO VEREADOR DR. ERICK 

- Moção de Apelo nº 545/21, ao Exmo. Sr. Presidente da AMTT - Romualdo Camargo, 

para que realize medidas administrativas a fim de que deixe de ser cobrado o ESTAR em 

frente a Capela Mortuária Municipal São José, Largo Professor Colares, 116, Centro. DO 

VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 546/21, dirigida aos 

Médicos do UPA SANTA PAULA, que estão na Linha de Frente no combate ao COVID-

19. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 547/21, dirigida ao 

Laboratório de Genética Anaclin Gene. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - 

Moção de Aplauso nº 548/21, dirigida ao Bispo Diocesano Sérgio Arthur Braschi, 

conselheiro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e extensiva as demais 

lideranças desta conceituada entidade,  pela histórica atuação na defesa das liberdades 

democráticas em nosso país e pelo combate as injustiças sociais que atingem a população 

mais vulnerável, especialmente, neste momento que sofre injustos ataques desferidos à 

importantes lideranças católicas brasileiras, e que atingem inclusive a figura do Papa 

Francisco. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 549/21, dirigida a 

Jefferson Machado, Escritor Pontagrossense (Bacharel em Direito, Professor e Músico), 

pelas suas obras literárias; ''Desejos doentios de uma mente saudável'' e '' Um dia a mais, 

um dia a menos, eis a questão.'' DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção 

de Apelo nº 550/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para 

que Sua Excelência gestione para restabelecer os itinerários das linhas de ônibus coletivo 

para os Bairros Lagoa Dourada e Quero-Quero, de maneira que possa suprir a demanda 

destes bairros. Finda a leitura do Expediente, o Vereador Filipe Chociai utilizou da palavra 

em questão de ordem para registrar a passagem de quatro anos de instalação da Patrulha 

Maria da Penha, comemorados na data anterior (19 de outubro), fazendo relato de seus 

trabalhos no Município, comentando a entrega da Moção de Aplauso nº 515/21, como 

forma de agradecimento e reconhecimento, agradecendo a presença de todos que a 

representam, acompanhados dos Guardas Municipais. O Senhor Presidente informou a 

respeito do Ofício nº 2.406/21, protocolado nesta data, referente a participação técnico 

comercial do Estado do Paraná aos Emirados Árabes Unidos, procedendo sua leitura nesta 
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oportunidade, dizendo que fará chegar cópia aos demais pares. Foi colocado em discussão 

e votação, tendo sido aprovada a solicitação do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, no 

sentido de conceder tempo de dez minutos da Tribuna para manifestação da Coordenadora 

da Patrulha Maria da Penha, Senhora Liliane Chociai, que nesta oportunidade falou em 

nome da referida entidade, bem como dos representantes da Guarda Municipal, saudando 

pela passagem dos quatro anos de instalação, dizendo da importância no enfrentamento e 

combate à situação da mulher que sofre violência. Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Procedeu leitura de 

documento encaminhado por um percentual de oitenta por cento de Agentes de Trânsito 

da AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, informando que não tiveram 

participação, tampouco foram consultados quanto a manifestação pública realizada na data 

de dezoito de outubro do corrente ano em que foram colados cartazes no Plenário desta 

Casa, com mensagens contra um projeto enviado pelo Poder Executivo, ressaltando que 

tal atitude não condiz com a vontade da categoria, afirmando que se tratou de ato isolado 

e unilateral, partindo de somente um servidor. Por fim, informam que estão abertos a 

diálogo com o Poder Executivo, quanto com o Poder Legislativo, e a categoria necessita 

de uma reforma administrativa que valorize o servidor, além de promover igualdade entre 

os agentes de trânsito que atualmente estão divididos em dois grupamentos: Trânsito e 

Estar, portanto desta forma é necessária que seja da própria AMTT ou outra secretaria, 

que venha absorver os serviços por ela prestados. Em aparte, o Vereador Celso Cieslak 

referendou a manifestação da AMTT, dizendo que tem trezentos funcionários, colocando 

que não estão discutindo a extinção da mesma para efeitos de servidores públicos, mas 

sobre a população de Ponta Grossa, prestando serviço de excelência à população à trinta 

anos, a qual não deseja vê-la extinta. Quanto a planos de cargos e salários de servidores 

públicos, disse que fica à cargo da administração pública. O que os vereadores tem que 

saber é que a autarquia presta serviços de excelência para a população, tendo falado com 

Prefeita e Secretário de Administração, dizendo que se os vereadores acharem por bem 

não extinguir a AMTT, a mandatária não irá se incomodar. Destacou que não terá 

economia com essa medida. Seguindo, Pastor Ezequiel parabenizou ao Vereador Filipe 

Chociai e toda a Guarda Municipal, em nome de Liliane Chociai, somando à sua 

manifestação quando a mesma disse que é serviço especializado, sendo questão de dom e 

de perfil. Parabenizou a todos os integrantes da Patrulha Maria da Penha que tem prestado 

serviço de grande valia e excelência para a cidade, lembrando que a idéia surgiu anos 

atrás, com sensibilidade do Major Lovato e Prefeito Marcelo Rangel, tendo colocado no 

papel, dizendo que todo o processo foi difícil e oneroso, até chegar a maneira que está 

atualmente, tendo que apoiá-lo. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: para 

manifestar sua satisfação em ver movimento em favor às mulheres na cidade, com 

esperança que aumente muito mais ainda em reconhecimento ao trabalho à todas as 

mulheres, parabenizando a Patrulha Maria da Penha pelos quatro anos de atuação no 

enfrentamento à violência doméstica e familiar à mulher na cidade. Informou haver 
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conhecido as instalações quando esteve presente na Secretaria de Segurança, 

parabenizando a equipe que lá trabalha. Agradeceu pelas palavras da Coordenadora 

Liliane Chociai, que se mostrou sensível e emocionada na causa em que atua. Disse que o 

dia a dia do trabalho da Patrulha Maria da Penha é muito importante para a cidade, 

relatando mais de mil e quinhentos atendimentos, gerando mais de dezesseis mil 

procedimentos, fruto da dedicação e sincronia com todos os órgãos que estão engajados 

pelo fim do ciclo da violência contra a mulher. Agradeceu, quando esteve segunda-feira 

com movimento de mulheres cristãs, na Igreja Cristã Presbiteriana, com a Apóstola 

Pastora Olívia Braido, onde mulheres pastoras de várias denominações da cidade se 

reuniram para o lançamento do congresso inabalável que será realizado no mês de 

novembro na Igreja ICP, objetivando tratar da mulher na área espiritual, como mãe, como 

mulher empoderada pelo Espírito Santo, na ocasião também com alegria entregou à 

mesma moção de aplauso pelos trinta anos de dedicação à causa da mulher. Agradeceu a 

visita da Capitã Natália do 1º BPM que trouxe convite de evento que irá ocorrer no dia 

vinte e oito, alusivo ao outubro rosa, com isso está vendo todos os órgãos, a cidade se 

movendo em favor da mulher, fazendo com que tenham vez e voz. Encerrou lendo 

versículo da bíblia falando a respeito da mulher, na Carta de Paulo escreveu à Efésios 

5:28, "Homens, amem as mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, 

ama a si mesmo", dizendo ser ordem de Deus proteger, nutrir, abençoar e amar a mulher. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para falar a respeito da questão dos micro-

crustáceos encontrados na água tratada pela SANEPAR, dizendo ser negável que a 

empresa foi negligente quanto a essa questão por não ter controlado a presença desses 

animais. No entanto destacou que a chegada dos micro-crustáceos nas torneiras dos 

pontagrossenses é indicador de desequilíbrio ambiental, ocasionado pela degradação da 

Bacia do Rio Pitangui. Citou que esses pequenos animais em questão inativados pelo cloro 

utilizado pelo tratamento de água normalmente seriam alimentos de peixes, como 

lambaris, por exemplo. Disse que os diversos estudos vem comprovando a contaminação 

da água por agrotóxicos, o que vem prejudicando a vida aquática dos Alagados, tendo que 

analisar a origem do problema que se inicia com a falta de investimento em fiscalização e 

de políticas públicas para preservação do manancial de água que abastece o Município. 

Outra questão, para referendar a vinda da Patrulha Maria da Penha que parabenizou, 

ficando feliz por fazer parte de foto histórica, ressaltando que a mesma é uma conquista 

para qualquer município. Apresentou notícia que saiu no jornal dos protestos que estão 

acontecendo no Colégio Frei Doroteu de Pádua acerca de questões relacionadas a assédio 

sexual sofrido por uma das estudantes, se solidarizando com todos os alunos, profissionais 

e comunidades daquele colégio no Município. Relatou que hoje aquela comunidade foi 

vestida de preto, ficando feliz ao saber que jovens estudantes estão começando a se 

indignar com atos tão comuns, quando a pouco tempo atrás muitas mães diziam "segure 

sua cabrita que meu bodinho está solto", hoje sendo interessante quando mulheres se 

consideram machistas, não impondo limites para seus filhos. Colocou ainda que poucas 
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vezes sua geração reagia a uma passada de mão na rua, a um "Oh,! Lá em casa", "Oh! 

Gostosa", porque tinham medo e hoje vê meninas de presto na escola condenando o 

assédio sexual, deixando claro que o corpo pertence a mulher e homem nenhum tem 

direito de se apossar sem sua autorização. Abraçou e acolherá essa comunidade que hoje 

vem lutando de maneira muito digna pela honra de meninas que estão praticamente 

mulheres, que não aceitam e estão empoderadas para denunciar. "Que continuem e 

continuemos assim. Esse é o caminho para nos libertarmos. Um grande abraço a todos". 

Não havendo mais vereadores inscritos, deu-se início à apreciação da ORDEM DO DIA - 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 29/21 (Poder Executivo), altera a 

Lei nº 7.570, de 11/05/2004, 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, 

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

119/21 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), denomina de JOÃO FERREIRA DE FREITAS 

a via pública municipal que menciona: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 125/21 

(Vereadora Joce Canto), institui a Semana de Conscientização sobre o Ciclo Menstrual, 

no âmbito do Município de Ponta Grossa: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 225/21 

(Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo Municipal a promover integralização de 

capital social da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, no valor de R$ 

478.324,00, 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 251/21 

(Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor 

de R$ 50.000.000,00, 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, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro 

Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrado o voto contrário da Vereadora 

Josi do Coletivo. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 174/21 

(Vereador Izaias Salustiano), denomina de Rua DIVONZIR LAMOGLIA a Rua 16 do 

Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, nos 

termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

PROJETO DE LEI Nº 190/21 (Vereador Paulo Balansin), concede Título de Cidadão 

Honorário de Ponta Grossa ao Senhor ADEMIR ALVES GAROA: APROVADO, com 

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

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

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, 
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Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 

PROJETO DE LEI Nº 207/21 (Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca), dispõe sobre a 

regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas no âmbito das Ruas e estradas da 

cidade de Ponta Grossa: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Manifestando-se em Questão de Ordem, o 

Vereador Paulo Balansin comentou a respeito da possibilidade e importância de se chamar 

a Diretora da PROLAR para comparecer perante os Senhores Vereadores para dar 

explicações quanto as constantes solicitações de recursos financeiros para promover 

integralização de capital social da mesma. O Senhor Presidente sugeriu às comissões 

permanentes que tem essa competência para que possam proceder com essas informações 

e pedidos. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 516, 517, 518, 

524/21, do Vereador Dr. Erick; 519, 520, 521, 537, 542/21, do Vereador Jairton da 

Farmácia; 522/21, do Vereador Filipe Chociai; 523, 543/21, do Vereador Felipe Passos; 

525/21, do Vereador Geraldo Stocco; 526, 527, 528, 529, 531/21, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno; 530/21, do Vereador Divo; 532/21, do Vereador Ede Pimentel; 533, 535, 

536, 538, 544/21, do Vereador Leandro Bianco; 534/21, dos Vereadores Daniel Milla 

Fraccaro, Divo e Filipe Chociai; 539, 540, 541/21, do Vereador Julio Küller. Foi aprovada 

a solicitação de justificativa de ausência do Vereador Leandro Bianco na votação das 

Moções nºs 526, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 529, 531, 532, 533, 

534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544/21. A pedido dos autores, a Moção 

de Apelo nº 534/21 não será encaminhada ao seu destinatário, em razão de haver 

constatado erro de digitação após a mesma ter sido votada. Indicações nºs 1534/21, da 

Vereadora Missionária Adriana; 1535, 1545/21, da Vereadora Joce Canto; 1536/21, do 

Vereador Léo Farmacêutico; 1537, 1538, 1539, 1540/21, do Vereador Dr. Erick; 1541, 

1542/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 1543, 1544, 1546/21, do Vereador Jairton da 

Farmácia; 1547, 1548/21, do Vereador Ede Pimentel;  1549/21, do Vereador Celso 

Cieslak; 1550/21, do Vereador Léo Farmacêutico. Concluída a votação da Ordem do Dia 

e não havendo inscrições para uso da palavra no Pequeno Expediente, o Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia vinte e cinco do mês em 

curso, segunda-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será 

publicada no Diário Oficial do Município, além de estar disponível 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 vinte de outubro de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 15 de dezembro de 2.021. 
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