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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 22/11/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

PAULO BALANSIN (PSD) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

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 FILIPE CHOCIAI (PV): Relata que na sexta-feira encerrou o prazo para as emendas 

impositivas, que teve manhã produtiva com o governo do Estado, que acompanhou a prefeita Elizabeth 

Schmidt, e hoje houve a oficialização de 700 mil reais em investimento em local abandonado a muitos anos, 

no local do matadouro municipal terá um parque urbano que será revitalizado com sustentabilidade e trazendo 

área de lazer para o bairro Neves e para a região d Uvaranas, agradece a prefeita, ao Secretário André Pitela e 

está fazendo dialogo para que exista reforço da segurança pública na região, destaca  emendas que destinou 

500 mil reais parra a Unidade de Saúde João de Paula localizada no San Martin, comenta que haverá tambem 

a destinação de 95 mil reais para a instalação de sala de aprendizagem recreativa, no Laboratório de Informática 

Moderno que contemplara a Escola Municipal Eurico Batista Rosas no Núcleo Pitangui, e 250 mil reais para a 

construção de uma Capela Mortuária no Rio Verde, agradece aos vereadores e que acredita que conseguirão 

atender as demandas apresentadas, faz apelo para que o Executivo de atenção e que tem certeza que a prefeita 

ira contemplar essas emendas e destaca a felicidade de confirmar mais investimentos do Deputado Hussein 

Bakri, convida a todos que na quinta feia será realizada a última audiência pública da Comissão Especial de 

Investigação da Saúde, a qual tem como base a auditoria da Terceira Regional, que já houve duas audiências, 

agradece a todos que atenderam ao convite e que o município está buscando esclarecer os fatos, e que muito 

contribuíram para esse trabalho, Concede Parte a Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE), que o 
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parabeniza pela destinação das Emendas Impositivas e que espera que o Executivo entenda que são 

apresentados a união da fiscalização e os anseios da população, que acredita que todos estão ansiosos para ver 

essas indicações se tornando realidade em todas as áreas, com a palavra novamente o Vereador Filipe Chociai 

(PV), comenta acreditar que todos construíram esse projeto e que tem certeza que a prefeita te o compromisso 

de cumprir as emendas, concede a palavra ao Vereador Dr. Erick (PSDB), agradece pela parceria a qual 

destinam 500 mil reais para a unidade de saúde San Martin que esse projeto é um sonho próprio e de toda a 

comunidade, comenta que durante algum tempo tem realizado trabalhos sociais na região e que falou que se  

não saísse a reforma atenderia a população nem que fosse sentado no meio fio que não será preciso que a 

prefeita assumiu o mandato onde a muitos desafios e com a destinação desses recursos aquela unidade poderá 

ser reformada  dando atendimento digno, que aquela comunidade cresceu muito, e é necessário essa reforma, 

reforça agradecimentos. Com a palavra novamente o vereador Filipe Chociai (PSDB), agradece ao diálogo e a 

união de esforços para concretizar os projetos, que a união de esforços permitirá tender cada vez mais, reforça 

compromisso com a população de Ponta Grossa, comenta que haverá outras emendas impositivas para 

concretar projetos que tragam resultados. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Inicia falando sobre a destinação das emendas impositivas, que 

tomou o cuidado de verificar a relação de necessidades apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde e 

destinou 290 mil reais para zerar a fila de especialidades atreves de convênios e contratação de consultas com 

especialistas que esse recurso atendera 4.254 pessoa que estão aguardando na fila para ser atendido, comenta 

sobre a doação do Hospital da Criança para a UEPG, projeto que foi aprovado na Casa, projeto que prevê que 

além da continuidade dos trabalhos prestados no Hospital da Criança a ampliação de serviço de alta 

complexidade para atender a questão materna e infantil, e que relia o projeto e consta a possibilidade de 

reversão da doação em caso de descumprimento, que o fato de não ter continuidade aos trabalhos já está do 

ponto de vista legal descumprido o acordo, é preciso que o Poder Executivo tome a procedência necessária 

com a finalidade de fazer a reversão já que não foi comprida a obrigação assumida legalmente, comenta sobre 

o projeto que acredita que seja o mais importante no exercício de 2021, que é o Projeto de Lei 191/2021 que 

trata da extinção da AMTT, comenta que esteve mais uma vez na AMTT conversando com o pessoal da 

contabilidade e servidores para verificar a questão econômica já que possui noticia dizendo que a AMTT tem 

déficit no valor de cinco milhões, e diante disso verificou sobre essa questão já que matemática é uma ciência 

exata, e não venho acompanhado de nenhum balancete, de nenhum documento que demonstre a veracidade da 

informação, ocorre que conversando com os servidores e a fonte de renda da AMTT vem basicamente do 

FUNTRAN e do Estacionamento Regulamentado e Terminal Ferroviário, que a FUNTRAN repassa a AMTT, 

14 milhões reais por ano, que a AMTT tem arrecadado 4 milhões de reais por ano e 2 milhões por ano, de taxas 

da rodoviária e que se analisar conclui-se que a AMTT possui capacidade de pagar a folha de salários e que 

não é real o repasse de 5 milhões de reais por ano a AMTT, o que ocorre é uma operação contábil triangular, e 

comenta que não haveria economia no INSS, concede parte ao Vereador Celso Cieslak (PRTB), Comenta que 

a AMTT tem em caixa 11 milhões, que é o único órgão que não tem integralização de recurso, comenta que a 

queda de faturamento foi devido a muito tempo sem o ESTAR Digital e ficou sem arrecadar, que o novo 

ESTAR Digital irá faturar três vezes mais, e as multas do FUNTRAN ficou mais de um ano sem enviar as 

multas, que até o início de fevereiro haverá 15 milhões em caixa, comenta que a AMTT está  bem saneada com 

funcionários técnicos de 30 anos, comenta para pensarem bem sobre votar e extinguir o único órgão que está 

dando produção, com a palavra novamente o vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta que o fundamento e a 

justificativa de que houve  corrupção da administração da AMTT tambem não deve prosperar, pois se houve 

irregularidade o responsável é o executivo e que se deve punir o culpado mas a população não deve pagar o 

preço de uma gestão equivocada, reforça solidariedade com os servidores da AMTT e contrariedade ao projeto 

de lei que está na ordem do dia. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Comenta possuir indignação com a SANEPAR, 

que depois dos Micro crustáceos houve episódios de água saindo na coloração marrom nas torneiras, que a 

SANEPAR informou que isso não altera a qualidade da água, então questiona sobre o odor e a alteração do 

gosto, pois a população não reclamou apenas da cor, mas do gosto e do cheiro, que a população de Ponta Grossa 

não merece o tratamento que a SANEPAR tem dado, comenta que a população tem que reclamar e que os 
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vereadores cobrar, para que a SANEPAR resolva o problema da agua marrom, com gosto horrível e cheiro, 

comenta sobre as emendas que indicou 292 mil reais para a construção de quadra de grama sintética na vila 

Roma para que aquela população tenha acesso ao esporte e lazer, e que o local poderá ser usado para se realizar 

projetos e retirar jovens das ruas e vícios, e as emendas a saúde foi dedicado a consultas e exames, que a fila é 

grande, e que pagarão mil consultas oftalmológicas, e que através de uma emenda do Deputado Alexandre 

Amaro no valor de 150 mil reais foi pedido para reforma da UBS do Antônio Saliba, que a emenda já foi 

publicada e agora está sendo feito a capitação para que a reforma possa ocorrer o mais rápido possível.  

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Comenta que a prefeita encaminhou aos vereadores os 10 motivos 

para se extinguir a AMTT, comenta possuir mais de 20 motivos para não se extinguir a AMTT, entretanto 

prefere se ater aos principais, comenta que não possui nenhum cargo em comissão indicado na AMTT, reforça 

não possuir nenhum cargo indicado em comissão, que fundamenta as premissas em razões técnicas, comenta 

que não se pode extinguir um órgão que desenvolveu uma tecnologia e valores humanos, que não se pode 

aceitar passivos o fim de uma estrutura administrativa reconhecida por diversas cidades do Brasil que utilizaram 

a AMTT como referência de trabalho, que a AMTT é maior que interesses políticos não republicanos de troca 

de cargos, comenta que se a imagem da AMTT se desgastou esse desgaste foi obra de cargos em comissão e 

não de funcionários de carreira, que carregaram o grande fardo das indicações políticas que hoje são 

investigadas pelo GAECO, e comenta que fez parte da comissão que investigou o ESTAR Digital e sabe a 

lambança a que cargos comissionados fizeram na AMTT, que a AMTT foi criada com o fundamento da 

especialidade na administração pública, comenta que AMTT funcionou por 20 anos e diversos projetos de leis 

que passaram pela casa visando a melhoria e a estruturação da AMTT, até que um governante resolve dar fim 

aos anos de aperfeiçoamento e investimentos, justificando que a extinção visa dar aperfeiçoamento, sendo que 

essa avaliação está sendo feita n início de um governo, que sempre se repete a mesma história, cria-se fundações 

para captar recursos e posteriormente acabam e volta a ser secretaria, e assim se repete em diversas esferas, 

comenta que em 2012 foi retirado a Guarda Municipal da competência da AMTT, comenta não querer 

atrapalhar o governo da prefeita tanto que votar favoravelmente em toda a reforma administrativa entretanto 

não pode assistir a extinção da AMTT que tem tanto para contribuir com o crescimento da cidade, comenta 

que 15 assinaram moção de apelo para a não extinção do órgão e está reforçando a união a esses vereadores 

para que a AMTT continue trabalhando pelo melhor da cidade, reforça contrariedade a extinção da AMTT. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB):Comenta que atenderam muitas demandas esse primeiro mandato, 

comenta que foi destinado todas as emendas para o posto de saúde Abraão Federmann na vila Ana Rita, 585 

mil reais para a reconstrução do posto de saúde que não poderá ser reformado mas sim demolido e reconstruído, 

comenta que a população tem que se deslocar a outro posto de saúde, que essa UBS tem problemas estruturais 

e com isso custara 1,5 milhões de reais essa obra, então foi entregue todas as emendas junto com o valor de 

400 mil reais do Deputado Federal Aliel Machado, com isso o mandato está destinando quase 1 milhão de reais 

para a reconstrução do posto de saúde Abraão Federmann, comenta estar feliz por juntamente com a palavra 

da prefeita a reconstrução assim ano que vem haverá mais um posto para atender a população, comenta que 

como relator da CEI da Saúde parabeniza os outros componentes da equipe pelo bom trabalho prestado, 

comenta que quinta-feira haverá a última oitiva com o secretário de saúde Rodrigo Monjabosco e o Chefe da 

Regional Robson Xavier, e comenta que está muito contente e que se fara um relatório serio apontando os erros 

da saúde do município. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO(AVANTE):Parabeniza os conselheiros tutelares e que em 18 

de novembro foi o Dia do Concelho Tutelar, comenta que trabalho com conselheiros tutelares em muitas 

ocorrências e comenta sobre a dificuldade de se retirar uma criança das mãos de familiares por correr risco de 

vida, comenta que maior parte das emendas foram destinadas para as unidades de saúde UBS, comenta que 

acompanhou e viu algumas deficiências e destinou essas verbas para as unidades básicas de saúde, e algumas 

clinicas terapêuticas se se não fosse suas atividades haveria muitos dependentes químicos na rua, comenta 

haver pessoas que não desejam o tratamento e a legislação não permite que se faça isso forçadamente, que 

essas pessoas decidem por si e ficam na rua se drogando, comenta que conversou com pessoas que trabalhavam 

em algumas instituições e não conseguem trabalhar, que falta condições a pessoas que querem trabalhar 

voluntariamente e que são privados disso, que cabe a Casa de Leia fazer projetos para que essas pessoas possam 
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trabalhar e ajudar pessoas mais necessitadas, comenta que a situação do Covid-19 que tem aumentado em 

alguns países, que os países Europeus estão retornando a medidas Anti-Covid, chama atenção da população e 

dos empresários, que não foi fácil e alguns não resistiram a crise pandêmica e que ouve rumores e espera que 

não aconteça para que os empresários mantenham as portas abertas, comenta que pede ajuda para as pessoas 

que falaram para ficar em casa, e fechar portas que ajude pois se isso acontecer e começar a virar baderna que 

iniciou em 2020 onde o covid-19 entrou no Brasil através do carnaval, que haverá empresários e famílias que 

não conseguirão aguentar, comenta que defende que o comercio ficar aberto, reforça alerta par que não se feche 

tudo de novo. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 22/11/2021 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 196/2021: 

Altera a Lei nº 12.041/2014. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 192/2021: 

Cria a Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 



 

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

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

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável 

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

 

  

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1, de autoria do Poder Executivo 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável 

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

 

  

EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA Nº 2, de autoria do Poder Executivo 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 193/2021: 
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Cria a Secretaria Municipal de Cultura. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CECE   - Favorável 

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

 

  

EMENDA ADITIVA Nº 1, de autoria do Vereador Júlio Küller 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CECE   - Favorável 

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

 

  

EMENDA ADITIVA Nº 2, de autoria do Vereador Júlio Küller 

  

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Subemenda de Redação em apenso (Aprovado – 18 votos 

favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                        CFOF    - Favorável 

                        COSPTTMUA  - Favorável 

                        CECE   - Favorável 

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

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 195/2021: 

Extingue a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, atribui o serviço de fiscalização do trânsito e do 

Estar para a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública e o serviço de fiscalização do transporte 

coletivo e individual de passageiros para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento. 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CDHCS  - Contrário, vencida a Vereadora Josi do Coletivo,  

                                          a qual apresenta VOTO EM SEPARADO (Votação Nominal – Aprovado – 4 

Votos Favoráveis - 13 Votos Contrários - Abstenções)  

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

 

  

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1, de autoria do Poder Executivo 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CDHCS  - Contrário, vencida a Vereadora Josi do Coletivo,  

                                          a qual apresenta VOTO EM SEPARADO (Votação Nominal – Aprovado – 5 

Votos Favoráveis - 12 Votos Contrários - Abstenções) 

 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - 3 Votos Contrários - Abstenções 
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 2, de autoria do Poder Executivo 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CDHCS  - Contrário, vencida a Vereadora Josi do Coletivo,  

                                          a qual apresenta VOTO EM SEPARADO (Votação Nominal – Aprovado – 4 

Votos Favoráveis - 13 Votos Contrários - Abstenções) 

 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - 3 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 280/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa a MARIO CEZAR MARTINEZ FILHO. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 18 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 296/2021: 



 

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

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

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.514.365,72, e dá outras 

providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 297/2021: 

Promove alterações na Lei nº 7.170, de 05/05/2003, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 17 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 589/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

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

mais um médico(a) na Unidade Básica de Saúde Sharise Angélica Arruda, no Bairro Recanto Verde, para 
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completar o quadro da unidade, pois encontra-se atualmente com apenas 1 médico para atender mais de 10 mil 

munícipes. 

  

Nº 590/2021 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 efetuada a manutenção da câmara fria da UBS Egon Roskamp, Santa Paula, 

possibilitando a volta da sala de vacinas. 

  

Nº 591/2021 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 designar 

um farmacêutico em tempo integral na Unidade de Saúde Santo Domingo Zampier, localizada na rua Ateneu 

Martins Fontoura, Costa Rica, neste município. 

  

Nº 592/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Adriane Cristina da Silva, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 593/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Carla Trappel Kitamura, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 594/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Josiane Aparecida Vezine Brabicoski, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 
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Nº 595/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Luci Mara Nadolny, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como Conselheiro(a) 

Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 596/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Michelly Bohatch Markowcz, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 597/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Moises Figueiredo Gomes, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 598/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Patricia Casturina dos Santos Radkowski, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido 

como Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 599/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Rafaela Zaze Camargo, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 600/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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A ser encaminhada à Rosélia De Lourdes Ribeiro, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 601/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Roseni Conceição Machado Andrade, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 602/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Simone Aparecida Scheifer, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 603/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Tatiana Nunes da Silva, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 604/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Antonio Laroca Junior, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 605/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Bruna Laruane Ribeiro do Vale, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 606/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
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MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Daiane Arruda Marçal Borges, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 607/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Elisangela Aparecida de Andrade, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido como 

Conselheiro(a) Tutelar durante a pandemia da COVID-19 

  

Nº 608/2021 do Vereador DIVO 

MOÇÃO DE APELO 

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

estudo da solução para os problemas que a crescente habitação na região do Borsato vem causando ao 

atendimento da saúde na região, sendo que apenas a Unidade de Saúde Horário Droppa não está conseguindo 

atender a demanda excessiva.  

  

Nº 609/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a André Geraldo de Paula, representando a AGP Top Team , por incentivar o esporte e a prática de 

atividades físicas em nossa cidade. 

 

Nº 610/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que atenda os três pontos da 

Recomendação Administrativa 05/2021 do Ministério Público do Paraná. 

 

Total de Moções Aprovadas – 22 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 
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Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE) - 16 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1687/2021 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 realização de rondas ostensivas da 

GCM em toda a extensão da Avenida Visconde de Taunay, trecho compreendido da Rodoviária até o Viaduto 

do Santa Paula. 

  

Nº 1688/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências quanto a coleta de lixo periódica, Rua Enfermeiro 

Paulino lateral do Centro de Ação Social. 

  

Nº 1689/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando solicitar de modo urgente um estudo para a 

instalação de um semáforo para travessia de pedestres em frente ao Colégio Cívico Militar General Antônio 

Sampaio, Av. General Carlos Cavalcanti, n° 2145, Uvaranas. 

  

Nº 1690/2021 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 instalação de saneamento básico na rua 

Elvo Christian Muniz de Carvalho, Jardim Carvalho.   

  

Nº 1691/2021 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 e 

cascalhamento da estrada dos Antunes, Itaiacoca. 

  

Nº 1692/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a manutenção com o 

Asfaltruck na Rosa Gobor Solda, Bairro Neves.  

  

Nº 1693/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal,para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar a 

reativação do posto da Guarda Municipal em Guaragi     

  

Nº 1694/2021 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 reinstalação das placas de nome de rua e de 

preferencial da rua Nogueira 44, Contorno.  

  

Nº 1695/2021 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 retorno do patrulhamento de guardas na Capela 

Nossa Senhora da Luz, Rua Prefeito Júlio Moletta, n° 201, Guaragi.  
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Nº 1696/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal,para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar a 

implantação de uma lombada (redutor de velocidade) na Rua Helena Nastas Sallum, entre os números 447 a 

536.  

Nº 1697/2021 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 readequação do 

horário de ônibus da região do Costa Rica, que está localizado no, Bairro  Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 1698/2021 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 todo o trecho não pavimentado da rua Luiz Sozim, bairro Ouro Verde, nesta cidade.   

  

Nº 1699/2021 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 concerto dos pontos de 

ônibus da região do Costa Rica, que está localizado no, Bairro  Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 1700/2021 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 concerto dos pontos de 

ônibus da região do Costa Rica, que está localizado no, Bairro  Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 1701/2021 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 objetivando a Pintura de Faixas Brancas e de 

Faixas de Parada Rápida no Ponto de Táxi na Praça Curitiba, bairro Nova Rússia,  nesta cidade. 

  

Nº 1702/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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, que determine 

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção e/ou Pavimentação na Rua Rua 

Laércio Gama Durante, Bairro Ronda. 

  

Nº 1703/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

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

ônibus coletivo, ou ainda adequação junto aos itinerários já existentes na região, para o Bairro Nova Ponta 

Grossa, este localizado na região de Uvaranas.  

  

Nº 1704/2021 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 instalação de cobertura em parada de 

ônibus, esta localizada na Rua Germano Justus, em frente ao nº 732, Parque dos Pinheiros.  

  

Nº 1705/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

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

ônibus coletivo, ou ainda adequação junto aos itinerários já existentes na região, para o Bairro Campo Belo, 

este localizado na região de Uvaranas.  

  

Nº 1706/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos e implantação do PROJETO 



 

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

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

ESCOLA para a Rua Zacarias de Góes e Vasconcelos ou ainda Afonso Celso, onde se encontra o CMEI 

PROFESSORA TARCILA MARIA MARTINS PIZYBLSKI, no Bairro Ana Rita. 

  

Nº 1707/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

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

ônibus coletivo, ou ainda adequação junto aos itinerários já existentes na região, para o Bairro Campo Belo, 

este localizado na região de Uvaranas.  

  

Nº 1708/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos e implantação do PROJETO 

ESCOLA para a Rua Zacarias de Góes e Vasconcelos ou ainda Afonso Celso, onde se encontra o CMEI 

PROFESSORA TARCILA MARIA MARTINS PIZYBLSKI, no Bairro Ana Rita. 

  

Nº 1709/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos e implantação travessia 

elevada á Zacarias de Góes e Vasconcelos e Afonso Celso onde se encontra o CMEI PROFESSORA TARCILA 

MARIA MARTINS PIZYBLSKI, no Bairro Ana Rita. 

  

Nº 1710/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos e implantação de sincronia 

adequada entre os sinais semafóricos existentes entre o cruzamento das ruas Zacarias de Góes e Vasconcelos e 

Afonso Celso onde se encontra o CMEI PROFESSORA TARCILA MARIA MARTINS PIZYBLSKI, no 

Bairro Ana Rita. 

  

Nº 1711/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção e/ou Pavimentação na Rua Athaide 

Grein Taques, Bairro Jd Monte Carlo. 

  

Nº 1712/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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, que determine 

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção e/ou Pavimentação na Rua Otávio 

Palhano, Bairro Jd Monte Carlo. 

  

Nº 1713/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o reparo da pavimentação asfáltica 

na Rua Major Nabuo Oba em Uvaranas. 

  

Nº 1714/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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, que determine 

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção e/ou Pavimentação na Rua 

Sebastião Tramontin, Bairro Jd Monte Carlo. 

  

Nº 1715/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a instalação de lombada na 

Rua José Borsato, em frente ao número 253, Recanto Verde. 

 

Total de Indicações Aprovadas – 29 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 9 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 
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Vereador Dr. Erick (PSDB) - 5 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 4 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 4 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 19 de novembro 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=22/11/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 
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ATA DA SEPTUAGÉXIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE 

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

                              Aos vinte e dois dias do mês e novembro 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 os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" 

- Terceiro Secretário, com a ausência justificada do Vereador Léo Farmacêutico, 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 e Paulo Balansin. À hora 

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

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

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

Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - 

Mensagem nº 89/21 (Projeto de Lei nº 321/21), altera a Lei nº 13.0950 de 24/05/2021, 

conforme especifica.  Mensagem nº 91/21 (Projeto de Lei nº 325/21), altera a Lei nº 8.794 

de 26/12/2006, conforme especifica. Of. nº 2548/21-GP, comunicando haver sancionado 

a Lei nº 14.080. Of. nº 2549/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.082. Of. 

nº 2550/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.090. Of. nº 2551/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.091. Of. nº 2552/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.094. Of. nº 2553/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.096. Of. nº 2554/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.103. Of. nº 

2563/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 349/21, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 2573/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 348/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 2574/21-GP, solicitando a dilação do prazo para atender ao 

disposto no Requerimento nº 350/21, de autoria da COMISSÃO ESPECIAL DE 

INVESTIGAÇÃO INSTITUÍDA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 315/21, por um 

período de quinze dias úteis a contar da data o recebimento deste, considerando o montante 

de informações a serem repassadas. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. Of. nº 2525/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 152/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 2535/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

157/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 2537/21-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 254/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2538/21-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 487/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 2540/21-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 550/21, de autoria da Vereadora Missionária 

Adriana. Of. nº 2541/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 459/21, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 2542/21-GP, em atendimento ao Ofício nº 383/21, de 

autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 2544/21-GP, em atendimento a Moção 
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de Apelo nº 552/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 2531/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1147/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 

2532/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1460/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 2536/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1355/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2539/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1359/21, 

de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 2555/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

808/21, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 2557/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1443/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 2558/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1448/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

2559/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1442/21, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano. Of. nº 2560/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1390/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 2578/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1429/21, de 

autoria do Vereador Izaias Salustiano. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO E 

OUTROS - Projeto de Lei nº 322/21, institui a Política Municipal de Educação Ambiental 

e o Sistema de Educação Ambiental no Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR 

JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 323/21, institui o Dia Municipal de Enfrentamento à 

Psicofobia, a ser celebrado no dia 12 de abril. DO VEREADOR DANIEL MILLA 

FRACCARO - Projeto de Lei nº 324/21, fica denominada de ORLANDO PEREIRA. DO 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Aplauso nº 611/21, dirigida a João 

Carlos Loezer, aluno do 4º ano da Escola Municipal Zanoni Rogoski, por ter atingido a 

pontuação máxima, ficando em primeiro lugar na classificação geral na 16ª edição 

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

realizada no mês de outubro de 2021. Moção de Aplauso nº 612/21, dirigida à Professora 

da Escola Municipal Zanoni Rogoski, Sra. Indianara Popovski Almeida, pelo trabalho 

realizado, mormente considerando a excelente classificação obtida pelo seu aluno, João 

Carlos Loezer, do 4º ano, atingiu a pontuação máxima, ficando em primeiro lugar na 

classificação geral na 16ª edição nacional da Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP), realizada no mês de outubro de 2021. Moção de Aplauso nº 

613//21, dirigida aos professores e funcionários da Escola Municipal Zanoni Rogoski, na 

pessoa de Rosangela Oliveira Vaz, Diretora da unidade de ensino, pelo trabalho realizado, 

mormente considerando a excelente classificação obtida pelos alunos na 16ª edição 

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

realizada no mês de outubro de 2021. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção 

de Aplauso nº 614/21, dirigida a Everson Martinkoski, gerente da Call Farma na região de 

Oficinas recém inaugurada, estendida a todos os colaboradores, por acreditarem em nosso 

município, investindo e gerando empregos. Moção de Aplauso nº 615/21, dirigida à Jean 

Sidney Betim, pelo  exemplo de superação, enfrentando as diversidades físicas e 

conquistando espaço na sociedade. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 

616/21, a ser encaminhada ao professor Daniel Rodrigo Délo, por fazer a diferença na 

vida dos seus alunos e na de todos nós. Moção de Aplauso nº 617/21, a ser encaminhada 
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aos Engenheiros do Departamento de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa, pelo papel fundamental que desempenham no desenvolvimento de nossa cidade. 

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 618/21, dirigida ao 

SOLDADO QPM JONATAM VASELECHEN, SOLDADO QPM ALESSON CORREA, 

e ao 3° Sargento QPM JOÃO AMARILDO MACHADO, pela bravura nas ações 

realizadas em defesa da comunidade. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso 

nº 619/21, a ser encaminhada ao Doutor Leandro Zardo, devido aos  serviços prestados 

como médico na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 620/21, a ser encaminhada 

ao artista plástico Saulo Pfeiffer, por representar a nossa cidade de maneira tão bela em 

suas obras. Moção de Apelo nº 621/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa 

- Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas administrativas a fim de que seja 

providenciada a volta da sala de vacinas da UBS Louis Charles Buron. DO VEREADOR 

LÉO FARMACÊUTICO - Requerimento nº 394/21, solicitando para que seja justificada 

a sua ausência na presente sessão (22/11/2021), por assuntos particulares. Colocado o 

mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Finda a leitura do Expediente, se manifestou 

em questão de ordem o Vereador Felipe Passos para fazer referências à entrega da Moção 

de Aplauso para o Policial Rodoviário Federal e Empresário Kleber Cavalli, o qual junto 

à sua colega Silvane, no dia dez de agosto entraram em perseguição a uma quadrilha 

assaltantes de banco que estava em fuga pela região dos Campos Gerais, cuja ação resultou 

em um meliante morto e outros dois presos, ficando ainda uma colega da Polícia Militar 

atingida na perna com um disparo. O Senhor Presidente nesta oportunidade também 

registrou seus parabéns ao homenageado, convidando-o a se dirigir à frente da Mesa dos 

Trabalhos para uma foto oficial. Em seguida manifestaram-se no horário da 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR os Vereadores FILIPE CHOCIAI,  para comentar 

e relatar a respeito do encerramento do prazo para apresentação de emendas impositivas à 

peça orçamentária do próximo exercício financeiro, quando de manhã da presente data 

participou de agenda positiva com o Governo do Estado, principalmente para falar de 

recursos e investimentos. Informou então que na manhã de hoje esteve acompanhando a 

Senhora Prefeita Municipal Elizabeth Schmidt, junto com o Secretário de Meio Ambiente 

André Pitela e Deputado Hussein Bakri na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e 

de Turismo do Paraná, onde teve a grata satisfação de contemplar projeto que de tempos 

vem trabalhando, com solicitação de seu mandato, tendo sido oficializado através do 

Secretário Marcio Nunes, de verba da ordem de setecentos mil reais para revitalização do 

bosque localizado junto ao antigo Matadouro Municipal, denominado Parque Urbano 

Bosque Rio Verde, a qual será reutilizada com sustentabilidade acima de tudo. Deixou seu 

registro de agradecimentos nesse sentido. Informou também que está estabelecendo 

diálogo no sentido de que a segurança pública possa estar realizando reforço na região a 

fim dos moradores poderem aproveitar com tranqüilidade e segurança essa nova opção de 

lazer. Também destacou as emendas impositivas que destinou ao orçamento municipal, 

enfatizando, agradecendo pela união de esforços do Vereador Dr. Erick, pelos recursos de 
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quinhentos mil reais para a reforma da Unidade Básica de Saúde João de Deus Flores de 

Paula, localizada no San Martin, tão solicitada pelos moradores, que também irá 

contemplar as regiões de Neves e Uvaranas. Comentou também: a destinação de noventa 

e cinco mil reais para a instalação de sala de aprendizagem recreativa, no Laboratório de 

Informática Moderno, que contemplará a Escola Municipal Eurico Batista Rosas, no 

Núcleo Pitangui; duzentos e quarenta mil reais para a construção de uma capela mortuária 

no Núcleo Rio Verde, estando em conversa com o Poder Executivo na busca de terreno 

para fazer tudo dentro dos trâmites legais em mais um investimento que está confirmado 

para aquela região. Disse que acompanhou também as emendas dos demais vereadores e 

acredita ser projeto em que conseguirão atender as demandas que serão apresentadas, 

apelando pela devida atenção do Poder Executivo. Finalizou convidando todos os 

vereadores e vereadoras, quando na quinta feira estará realizando possivelmente a última 

audiência pública da Comissão Especial de Investigação da Saúde, a qual tem como base 

a auditoria da Terceira Regional, já tendo realizado duas oitivas, na quinta anterior da 

semana passada, como a presença de Doutor Moutinho, Diretor Técnico do Pronto 

Socorro Municipal e Jéssica, Diretora de Enfermagem daquele Hospital Municipal, 

agradecendo pelas presenças, ressaltando que o Município, através da Fundação 

Municipal de Saúde está se empenhando em esclarecer os fatos, e ainda contribuir com a 

investigação da referida CEI, acreditando que terão oportunidade de realizar grande 

trabalho com apontamentos necessários. Em aparte se manifestaram: Vereadora Pastora 

Adriana, parabenizando pela destinação das emendas impositivas, esperando que o 

Executivo entenda ser duas uniões: a fiscalização deste Poder e os anseios da população, 

representados através das referidas emendas. Dr. Erick, agradecendo por ter aceitado 

parceria quanto a destinação de recursos para a reforma da Unidade de Saúde do San 

Martin, dizendo ser seu sonho e de toda a comunidade lá residente, onde de tempos tem 

realizado trabalhos naquela região. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Para tecer 

comentário quanto a destinação de emendas impositivas ao orçamento municipal de 2.022, 

onde tomou o cuidado de verificar a relação de necessidades apresentadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, com duzentos e noventa mil reais para zerar a fila de especialidades, 

através de convênio e contratação de consultas com especialistas, considerando quatro 

mil, duzentos e quatro pessoas que aguardam na fila para ser atendidos em relação à sua 

doença, destacando que o estado não está dando a devida contrapartida e os munícipes 

estão sofrendo por não ter condições de pagar consulta particular para ser atendidos com 

dignidade. Relembrou em relação a questão da doação do Hospital da Criança para a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, projeto que aprovaram nesta Casa, o qual prevê 

além da continuidade dos trabalhos prestados pelo referido hospital, ainda a ampliação de 

serviços de alta complexidade para atender a questão materno/infantil. Lembrou que na 

leitura do projeto verificou que a contrapartida do estado e obrigações assumidas perante 

o Município, consta a possibilidade de reversão de tal doação em caso de descumprimento, 

ressaltando que o fato de não ter continuidade aos trabalhos já por meses, já está, do ponto 



 

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

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

de vista legal descumprido o acordo, havendo necessidade da tomada de providências por 

parte do Poder Executivo, com a finalidade de fazer a reversão nesse sentido. Comentou 

a respeito do Projeto de Lei constante da Ordem do Dia, de nº 195/21, no qual extingue a 

AMTT, atribuindo o serviço do trânsito e do Estar para a Secretaria Municipal de 

Cidadania e Segurança Pública e o serviço de fiscalização do transporte coletivo e 

individual de passageiros para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, 

refutando ser um dos mais importantes que estará votando nesse exercício. Lembrou que 

esteve na última sexta-feira na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, 

conversando com pessoal da contabilidade e outros servidores para verificar a questão 

econômica, considerando haver recebido mensagem do Poder Executivo, afirmando que 

essa apresenta um déficit no valor de cinco milhões, duzentos e poucos mil reais nos 

últimos anos, tendo tomado o cuidado de verificar sobre essa questão, cujos valores foram 

colocados, não vindo acompanhados de nenhum balancete ou documento contábil que 

pudesse dar condições de se auferir com veracidade as informações da mensagem em 

questão. Comentou que conversando com o pessoal e verificando o sistema, destacou que 

a fonte de renda da autarquia vem sendo estabilizada, basicamente quanto a arrecadação 

do FUNTRAN para aplicação no trânsito, e, ainda do estacionamento regulamentado e 

taxas do terminal rodoviário, aquela repassa em torno de um milhão e duzentos mil 

reais/mês, quatorze milhões por ano. Colocou que a AMTT tem arrecadado em torno de 

três milhões e meio a quatro milhões por ano a título de taxas de embarque da rodoviária, 

e pessoalmente em torno de um milhão e duzentos a dois milhões por ano, de modo que 

se analisarem rapidamente que trinta por cento dos recursos do FUNTRAN podem ser 

usados para pagamento da folha de salário dos servidores, já correspondendo a trezentos 

e noventa mil reais que somados aos recursos que são remanescentes do Estar Digital já 

ultrapassam o valor de quinhentos e sessenta mil reais que é o que corresponde à folha de 

salário dos cento e sessenta e quatro funcionários da AMTT. Nesse sentido, disse não ser 

real a situação de repasse de cinco milhões e poucos por ano do Poder Executivo para a 

referida autarquia, citando o que ocorre, que há operação contábil triangular que a folha 

paga com recursos da fonte mil e a arrecadação é feita pela fonte quinhentos e dez, 

quinhentos e nove e depois repassado para a AMTT. À questão do INSS, ressaltou que 

quem paga os vinte e três por cento é a Guarda Municipal, enquanto a autarquia paga vinte 

e dois por cento e não haverá economia porque a Administração Direta paga vinte e um, 

vírgula oito por cento; zero, vírgula zero dois representa pouco mais de mil e duzentos 

reais por mês de economia, o que não justificando. Da mesma forma, disse que o PASEP 

é um por cento sobre a folha de salário que dá em torno de cinco mil e quinhentos reais 

por mês de economia, também não se justificando. Em aparte o Vereador Celso Cieslak o 

parabenizou pela explanação, colocando que hoje a autarquia tem em caixa onze milhões 

de reais, sendo o único órgão que tem dinheiro, nunca tendo sido feita uma integralização. 

Informou que houve queda de faturamento em razão de ter ficado muito tempo parado 

sem o Estar Digital, em razão do envolvimento da CIDATEC, porém entende que o novo 
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Estar Digital irá arrecadar três vezes mais. Quanto às multas do FUNTRAN, destacou que 

ficou mais de um ano sem ser enviadas e agora estão sendo encaminhadas, até o final do 

ano e começo de fevereiro, acreditando que deve estar quinze milhões em caixa, não 

procedendo  aquilo que falaram. Assim, solicitou que os demais pares pensem bem na 

hora de votar o citado projeto (195/21). Vereador Izaias finalizou dizendo que se houve 

alguma irregularidade, o responsável pela gestão é o Poder Executivo, esperando que se 

puna o culpado, porém a população não pode pagar o preço do fato de se colocar à frente 

de um órgão tão importante pessoas que não tem interesse perante a população. 

Manifestou sua solidariedade a todos os servidores da AMTT, e de antemão a sua 

contrariedade ao referido projeto. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Manifestou com 

indignação assunto referente a SANEPAR que depois dos micrustáceos encontrados na 

água, ocorreram episódios de água marrom nas torneiras, com declaração da 

concessionária de que não interfere na qualidade, porém perguntou sobre o odor e gosto 

se também não interferem, onde a população não merece esse tratamento que está sendo 

dado, cobrando quando que essa irá fazer alguma coisa para garantir abastecimento de 

qualidade, considerando estar se aproximando a validade do contrato. Outro assunto, para 

falar sobre as emendas que indicou ao orçamento/2022, ressaltando duzentos e noventa e 

dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais, para a construção de uma quadra de grama 

sintética na Vila Romana, para que a população da região tenha acesso ao esporte e área 

de lazer, que até o momento não contam e outra parte das emendas que obrigatoriamente 

deveriam ser destinadas à saúde, indicou para consultas e exames, acreditando e 

parabenizando os vereadores pelas suas indicações em reformas e assuntos importantes, 

porém ressaltou que a fila é grande para consultas e exames, onde iria demorar muito 

tempo apenas com recursos que o Executivo deveria destinar. Acredita que com essa 

destinação irá zerar a fila das treze especialidades, além de pagar mil consultas para 

oftalmologia, onde mais de quatro mil pessoas estão aguardando para realizar esses 

exames, dando um total de setenta mil reais. Comentou também a Emenda do Deputado 

Alexandre Amaro, no valor de  cento e cinqüenta mil reais, por seu pedido, para reforma 

da UBS Antonio Saliba no Parque do Sabiá, publicada já pelo Governo do Estado e a 

Fundação Municipal de Saúde está realizando a captação para que possa acontecer o mais 

rapidamente possível, essa demanda da população. VEREADORA JOCE CANTO: Para 

comentar a respeito da Prefeita Municipal ter encaminhado para os vereadores as dez 

razões que devem aprovar a extinção da AMTT com respectivos fundamentos, 

contrapondo, com vinte razões para sua não extinção, se atendo aos principais argumentos, 

acreditando ser suficientes. Lembrou que não tem nenhum cargo em comissão indicado 

na AMTT, além de não ter indicado nenhum para a PMPG na condição de parlamentar. 

Com isso fica à vontade para defender a não extinção daquele órgão, fundamentando suas 

premissas em razões técnicas e as principais delas são uma das bases que a fez sair 

candidata ao cargo de vereadora, que é o respeito ao trabalhador e a todos os servidores. 

Disse que não pode aceitar e assistir de forma passiva ao fim de uma estrutura 
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administrativa reconhecida por diversas cidades do Brasil que utilizaram a autarquia de 

Ponta Grossa, como referência de trabalho, por mero capricho de governantes de plantão, 

sendo a mesma muito maior que interesses de políticos não republicanos e de troca de 

cargos. Destacou que se a imagem da AMTT se desgastou, esse foi obra de cargos em 

comissão e não de funcionários de carreiras que carregaram enorme fardo de indicações 

políticas que hoje são objeto de investigação por parte do GAECO, lembrando que fez 

parte da Comissão que investigou o Estar Digital, sabendo da "lambança" que tais cargos 

comissionados fizeram na autarquia. Outra razão que  a motiva a votar contra sua extinção, 

recordando que a mesma foi criada com fundamento no princípio da especialidade da 

administração pública e a idéia reflete na vontade de descentralizar as obrigações e 

competências do Poder Público, criando um centro de excelência em trânsito e transporte, 

conforme pode observar na Lei nº 6.842/2001 e com certeza é um Centro de Excelência 

graças aos seus valorosos servidores. Lembrou que em 2.012 o então Prefeito Pedro 

Wosgrau Filho atendeu pedido do Prefeito Marcelo Rangel, recém eleito na época, para 

retirar a então Guarda Municipal da competência da AMTT, criando a Secretaria 

Municipal de Cidadania e Segurança Pública, fundamentada na premissa do princípio da 

especialidade, indagando, será que erraram novamente? Votará favoravelmente em toda a 

reforma administrativa, entretanto nesse caso da AMTT não pode assistir calada a extinção 

de um órgão que pode contribuir para o desenvolvimento da cidade. Lembrou ainda que 

quinze dos vereadores assinaram moção de apelo endereçada à Senhora Prefeita, para a 

não extinção do órgão, estando cerrando fileira com esses colegas pelos motivos 

apontados pelos mesmos para que a AMTT continue desenvolvendo seus trabalhos, 

desejando o melhor para a cidade, vendo nesse momento que não deve ser extinta, onde 

votará contrariamente. VEREADOR EDE PIMENTEL: Para relatar as demandas 

atendidas nesse primeiro ano de gestão como vereador na Casa, prestes a acabar. Anunciou 

a destinação de suas emendas para o Posto de Saúde Abraão Federmann, na Vila Ana Rita, 

com recursos da ordem de quinhentos e oitenta e cinco mil reais para sua demolição e 

reconstrução. Juntamente com esses recursos, disse que esteve reunido com a Senhora 

Prefeita, Secretário de Saúde, Secretário de Finanças, tendo colocado suas emendas 

dizendo que gostaria de ver aquele posto funcionando, considerando que a população lá 

residente está se deslocando para o Núcleo Trinta e Um de Março, no Posto Ludolmir 

Urban. Citou que a Posto Abraão Federmann precisa ser destruído por apresentar 

problemas estruturais, devido a instabilidade do terreno ocasionado por arroio que passa 

na sua lateral e margeando os fundos. Informou haver conseguido do Deputado Federal 

Aliel Machado mais uma emenda de quatrocentos mil reais, com isso seu mandato estará 

destinando quase um milhão de reais para a reconstrução do mesmo. Assim, manifestou 

sua felicidade com a palavra da Senhora Prefeita em prol da reconstrução, colocando mais 

um posto de saúde funcionando para o bem da população de Uvaranas e região. Também, 

como relator da CEI DA SAÚDE, parabenizou aos demais vereadores componentes pelos 

trabalhos que vem realizando, na pessoa do Presidente Filipe Chociai; Vereadora Joce 
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Canto; Divo e Jairton dizendo que na quinta feira realizarão a última oitiva com o 

Secretário de Saúde Rodrigo Manjabosco e também o Chefe da Regional Robson Xavier, 

estando contente onde fará relatório sério, sem politicagem, apontando os erros da saúde 

pontagrossense. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Cumprimentou pela 

presença do Pastor Leandro, Presidente da Igreja Visão Missionária da região dos Campos 

Gerais. Parabenizou pela passagem do dia Dezoito de Novembro, Dia Nacional do 

Conselho Tutelar, cumprimentando a todos os conselheiros, dizendo que trabalhou lado a 

lado aos mesmos, com muitas ocorrências atendidas as quais participou, deixando ainda 

fala do conselho, do quão é difícil tirar muitas vezes uma criança das mãos de uma mãe e 

de um pai que está correndo risco de vida. Relatou grande parte das suas emendas ao 

Orçamento do Município, contemplando as UBS, tendo percebido deficiências ao visitá-

las acabando destinando essas verbas para as mesmas, também a algumas clínicas 

terapêuticas, dizendo que se não fossem as mesmas, teriam muitos drogados e dependentes 

químicos nas ruas. Ressaltou que quando os confrontam, oferecendo lugar para serem 

cuidados, esses não desejam o tratamento, e a legislação não permite que se faça esse 

trabalho forçadamente, lamentavelmente decidindo por si, acabando permanecendo nas 

ruas se drogando. Destinou assim suas emendas à tais instituições para que não desistam 

e não parem de prestar atendimentos dessa ordem. Disse da grande necessidade de se dar 

condições à essas pessoas que querem trabalhar voluntariamente, cabendo a esta casa fazer 

valer projetos nesse sentido. Outro assunto, para comentar a respeito do aumento dos casos 

de COVID em alguns países, fazendo com nações européias europeus voltem com as 

medidas ANTI-COVID. Chamou atenção da população e empresários, onde ouve rumores 

no país inteiro quanto a medidas a serem tomadas no mês de fevereiro, para que os mesmos 

continuem com as portas abertas, apesar de terem passado por uma crise pandêmica, 

pedindo ajuda, crendo que se isso acontecer, tem empresários e famílias que não 

conseguirão se sustentar. Assim, solicitou aos Senhores Vereadores que continuem 

brigando para que o comércio permaneça aberto, deixando esse alerta. Finda a 

Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 196/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 

12.041/2014: 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 e Paulo 

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Léo Farmacêutico. 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 192/21 (Poder Executivo), cria a 

Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa: APROVADO, nos termos da 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1 e EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA Nº 2, 

de autoria do Poder Executivo, com os 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 
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da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Paulo 

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Léo Farmacêutico. 

PROJETO DE LEI Nº 193/21 (Poder Executivo), cria a Secretaria Municipal de Cultura: 

APROVADO, nos termos da EMENDA ADITIVA Nº 1 e EMENDA ADITIVA Nº 2, de 

autoria do Poder Executivo e da SUBEMENDA DE REDAÇÃO À EMENDA ADITIVA 

Nº 2, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 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 e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Léo Farmacêutico. PROJETO DE LEI Nº 195/21 (Poder Executivo), 

extingue a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, atribui o serviço de fiscalização 

do trânsito e do Estar para a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública e o 

serviço de fiscalização do transporte coletivo e individual de passageiros para a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Planejamento: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores  Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Filipe Chociai, Geraldo 

Stocco, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Missionária Adriana, 

Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Ficam registrados os votos contrários dos 

Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos, Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi do Coletivo 

e ainda a ausência justificada da votação do Vereador Léo Farmacêutico. Foram ainda 

deliberadas as seguintes proposições apensadas ao referido projeto: PARECER 

CONTRÁRIO, APRESENTADO PELA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, 

CIDADANIA E SEGURANÇA, ao Projeto de Lei nº 195/21: REJEITADO, com votos 

contrários dos Vereadores Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, 

Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Missionária 

Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Votaram favoravelmente os Vereadores 

Celso Cieslak, Felipe Passos, Izaias Salustiano e Joce Canto. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Léo Farmacêutico. PARECER CONTRÁRIO 

APRESENTADO PELA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E 

SEGURANÇA à Emenda Modificativa nº 1, de autoria do Poder Executivo: REJEITADO, 

com votos contrários dos Vereadores Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Filipe Chociai, 

Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Missionária 

Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Votaram favoravelmente os Vereadores 

Celso Cieslak, Felipe Passos, Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi do Coletivo. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Léo Farmacêutico. EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 1, de autoria do Poder Executivo: APROVADA, 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, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco e Paulo 

Balansin. Ficam registrados os votos contrários dos Vereadores Izaias Salustiano, Joce 
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Canto e Josi do Coletivo, bem como a ausência justificada da votação do Vereador Léo 

Farmacêutico. PARECER CONTRÁRIO APRESENTADO PELA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E SEGURANÇA à Emenda nº 2, de autoria do 

Poder Executivo: REJEITADO, com votos contrários dos Vereadores Missionária 

Adriana, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo 

Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco e 

Paulo Balansin. Votaram favoravelmente os Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos, 

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

Vereador Léo Farmacêutico. EMENDA MODIFICATIVA Nº 2, de autoria do Poder 

Executivo: APROVADA, 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, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio 

Küller, Leandro Bianco e Paulo Balansin. Ficam registrados os votos contrários dos 

Vereadores Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi do Coletivo e ainda a ausência justificada 

da votação do Vereador Léo Farmacêutico. PROJETO DE LEI Nº 280/21 (Vereador 

Divo), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa a MARIO CEZAR 

MARTINEZ FILHO: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 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 e Paulo Balansin. Fica registra a ausência justificada da votação do 

Vereador Léo Farmacêutico. PROJETO DE LEI Nº 296/21 (Poder Executivo), autoriza o 

Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.514.365,72, 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Paulo 

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Léo Farmacêutico. 

PROJETO DE LEI Nº 297/21 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), promove alterações na 

Lei nº 7.170, de 05/05/2003, conforme especifica: APROVADO, nos termos da Emenda 

de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Paulo Balansin. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 589, 610/21, do Vereador 

Geraldo Stocco; 590/21, do Vereador Dr. Erick; 591/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 

592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607/21, do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 608/21, do Vereador Divo; 609/21, do Vereador 

Leandro Bianco e Indicações nºs 1687, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 

1710/21, da Vereadora Missionária Adriana; 1688/21, do Vereador Felipe Passos; 1689, 

1690, 1691, 1694, 1695/21, do Vereador Dr. Erick; 1692, 1715/21, do Vereador Geraldo 
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Stocco; 1693, 1696/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno;  1697, 1698, 1699, 1700/21, 

do Vereador Léo Farmacêutico; 1701/21, do Vereador Ede Pimentel; 1702, 1711, 1712, 

1714/21, do Vereador Izaias Salustiano; 1713/21, do Vereador Leandro Bianco. Concluída 

a votação da Ordem do Dia e não havendo inscrições para o Pequeno Expediente, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para o dia 

vinte e quatro do mês em curso, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via 

rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a 

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

vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e 

um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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