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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 25/10/2021 

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) AUENCIA JUSTIFCADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

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 CELSO CIESLAK (PRTB): Comenta sobre a reforma administrativa e sobre a extinção da  

AMTT, que hoje estão presentes representantes da AMTT, funcionários que não  terão a palavra, quem sabe 

quarta-feira e representam todos os funcionários, que esses funcionários  nenhum teve a palavra quando 

solicitaram a extinção da AMTT nesta reforma, que  foram comunicados e todos aceitaram a extinção e que 

está sendo falado pela comissão dos direitos humanos e está explicado por que não deve ser extinto um órgão 

que a quase 30 anos presta um serviço de excelência para Ponta Grossa, e que é um órgão modelo que muitas 

pessoas vieram ver o modelo da AMTT para copiar e hoje no governo há descentralização dos órgãos públicos, 

e que em Ponta Grossa estão tentando fazer o contrário, que querem dividir pare a secretaria de segurança o 

com a secretaria de planejamento que não consegue fazer nem os serviços que tem lá, que em outra legislatura 

fez pedido e se passou seis meses e não conseguiu resposta, que será o maior erro cometido nessa administração 

e que será o maior erro que os vereadores cometerão se votarem a favor da extinção da AMTT, que possui 

parecer que seja votado antecipadamente para a não extinção da AMTT, que conversou com a prefeita e 

mostrou que não deve ser extinta, não é porque ocorreu um pequeno deslise e o presidente da AMTT na época 

foi preso, ele não foi denunciado e nenhum funcionário foi denunciado pelo GAECO e Ministério Público, 

várias pessoas foram presas e somente duas foram denunciadas e mais alguns empresários mas a AMTT está 
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ilibada, nenhum dinheiro saiu da Autarquia e foi passado para outras pessoas, que é um erro e que não haverá 

economia, haverá prejuízo, que o plano de cargo salario e que isso não acontecera, que o município já 

ultrapassou o limite providencial em quase 55%, que os próprios funcionários estarão juntos para mostrar que 

ninguém mais quer a extinção, agora falando da população, da imprensa, dos outros órgãos e que hoje estará 

na ACIPG querem saber o motivo de querem extinguir a AMTT, ficou algo meio escondido mas logo já tem 

voz e reverão que é u erro que estão cometendo, que o único órgão de Autarquia que não precisa ficar 

integralizando recurso, que citou como exemplo extinguir a Prolar, onde foram presos pelo GAECO, ou o 

mercado da família já que o ex-secretário foi preso, pegou 47 anos de cadeia, a feira verde que que já sabe de 

todas as coisas que aconteceram e a CPS que todo ano é 12 milhões, que o único órgão que não precisa 

integralizar, que terá mais verbas com as próximas licitações e que presta um serviço de excelência é a AMTT, 

que deveria enxugar, e dar mais poder a Autarquia para que as licitações passe por procuradores de lá, que lá 

tem jurídico e recursos humanos, agradece aos funcionários que estão aqui e que os funcionários irão dizer o 

que é a Autarquia e como era o transito do município e como é hoje.  concede parte a vereadora Joce Canto 

(PSC), comenta que o vereador Celso CIeslak (PRTB) , foi muito feliz por seu parecer  onde diz que o momento 

não é de extinguir a AMTT mas sim de demonstrar serenidade e respeito não somente com a instituição mas 

tambem com a população tornando público e transparente a conclusão dos processos que possam apontar 

irregularidades na gestão de agentes políticos, ou seja de cargo em comissão, que é cargo de confiança do chefe 

do poder executivo a  instituição AMTT e a população não podem ser prejudicados por ações de indivíduos 

sem escrúpulos a AMTT deve ser mantida como órgão descentralizado com administração indireta, com 

autonomia administrativa e financeira o que não a isenta dos controles de fiscalização interna e externa por isso 

declara que votar contrariamente a extinção da AMTT, com a palavra novamente o vereador Celso Cieslak 

(PRTB), agradece o apoio,  e pede apoio dos demais vereadores que assinaram aquela moção pedindo a retirada 

e a prefeita deveria ter feito isso, deveria ter reconhecido e falado aos secretários que era um erro, o  maior erro 

de toda sua administração e um erro que muitas vezes não tem volta, demora muito tempo  para recuperar isso, 

que querem criar uma secretaria de transito, transporte e mobilidade urbana, que o dinheiro deve passar pela 

secretaria pois é disso que eles precisam, e depois retornar, para isso está aberto mas não pode extinguir, que 

pode-se fazer reformas administrativa, mas depois de extinguir fica muito difícil, muito difícil até conseguir 

conversar com secretários da prefeitura quanto mais conseguir algo para os eleitores e a AMTT é independente 

e essa gestão da prefeita todos os vereadores são atendidos, que em outras legislaturas alguns vereadores eram 

atendidos o que não é certo, se foi protocolado um trabalho é para a população de Ponta Grossa, não é para um 

ou outro vereador. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Se manifesta relativo ao projeto de lei 195/2021 do Poder 

Executivo, parte da reforma administrativa anunciada e tardiamente chegando a casa, que deveria ter sido nos 

primeiros mês de governo para que houvesse tempo hábil para discussão tendi e vista que altera 

significativamente a gestão da administração do município, se soma a todos que se manifestaram 

contrariamente ao projeto por entender que nesse momento que  está passando a cidade não vê que seja 

conveniente alterar de forma tão drástica a estrutura de organização do município extinguindo uma autarquia 

que sabidamente já fazem mais de duas décadas prestando serviço ao município, comenta que a cidade tem 

crescido muito e com isso vem a necessidade de estrutura e estudos técnicos para que possam fazer um 

diagnóstico preciso para nortear os investimentos em infraestrutura urbana, comenta sobre a especialidade que 

deve nortear as ações do executivo e não vê a presença dessa especialidade no projeto de lei assim como não 

vê a presença da economia, que  não venho acompanhado de estudo técnico e em que pese todo o esforço do 

secretário em demonstrar que haveria economia, que diverge dessa posição, que matemática é ciência exta e 

que se não há estudo de impacto p que está escrito é letra morta, que não vê onde está a economia, que ao 

contrário acredita que haverá aumento de despesa como tambem é certo que haverá precarização dos serviços, 

e no que tange a carreira dos servidores e sua remuneração não venho acompanhado, que a valorização dos 

servidores pode ser na própria autarquia que é muito preocupante levando em consideração o que se está 

passando, no fim de um momento em que houve todo tipo de problema no município, sobre a gestão da AMTT 

quem colocou os gestores foram os prefeitos se a gestão não está boa, troca-se o gestor, que não se deve 

extinguir um órgão por que seu gestor não foi eficiente, ou não exerceu seu trabalho com probidade que se 
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espera de um servidor público, que seja colocado um profissional competente para poder gerir que a valorização 

dos servidores deve ter dentro de todas as pastas e a valorização dos servidores da AMTT é muito mais  fácil 

assim do que extinguindo a pasta. Por outro lado a preocupação maior é com o fato que havendo a precarização 

do serviço a população que irá pagar por essa ineficiência, reforça não ver ser plausível no momento mesmo 

com a justificativa de economia não vê eficiência nesse projeto de lei, e com respeito aos que redigiram as 

justificativas são muito simplórias, que se não manifestar a opinião e auxiliar, que é pp papel intervir e depois 

não adianta querer fiscalizar já será tarde demais comenta possuir  muitas demandas como a crise do sistema 

de transporte público que é atribuição da AMTT reforça sua contrariedade ao projeto e que fez moção de apelo 

pela retirada do projeto que  a menos que se apresente uma justificativa diferente devesse manter, que a maioria 

se manifestou contrário a extinção da AMTT, reforça respeito a  prefeita e seus secretários, mas  se  manifesta 

contrário e pede para que todos mantenham esse ponto de vista pois não aprovar esse projeto significa ganho 

para o município. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que será votado um projeto importante que no 

mandato passado tentou de todo jeito empréstimos e anistias, mas o prefeito cortou várias tentativas inclusive 

entraram no ministério público para ajudar o setor de eventos mas não ajudou, uma situação complicada, 

comenta ter subido na tribuna em apelo em especial a algumas comissões que tem o perseguido e dado parecer 

contrários em vários projetos, que não iria expor isso porem venho a notícia que  mais um projeto relacionado 

ao ciclo turismo um projeto que já foi aprovado em Carambeí e visa desenvolver o turismo em Campos Gerais 

e mais uma vez o projeto recebeu um parecer contrário, que ninguém sabe exatamente na comissão de justiça 

e que deveriam fazer um projeto de lei como acontece em várias Câmaras Municipais para que as comissões 

se reúnam no plenário e se tenha transmissão ao vivo das comissões afinal estão analisando um projeto que 

tem interesse público e se for transparente, se todos poderem ter acesso as discussões que não são chamados 

para conversar, comenta que independentemente do partido estão para ajudar a cidade, que deram parecer 

contrário à um projeto que diz respeito a prefeitura divulgar os direitos  que uma pessoa com câncer tem, que 

uma pessoa  com câncer pode comprar um c arro adaptado por um valor extremamente mais barato, vários 

acessos livres a vários eventos mas infelizmente tiveram casos próximos dessas doença na família e demorou 

a saber desse direito que não são divulgado, que fez projeto a fim de proporcionar essa divulgação e a Comissão 

de  Justiça está querendo cortar, que a comissão são sempre os mesmos relatores e que não o querem deixar 

trabalhar e tentam censurar o trabalho e por isso está expondo isso para que a imprensa e os eleitores saibam 

que são projetos para ajudar a cidade, que com exceção de 1, são 10  projetos que os prazos já estouraram, e 

não vem para plenário, projetos importantes, que tem um projeto relacionado a trabalhadores  para flexibilizar 

o horário de entrega no centro da cidade, projetos que afetam positivamente a vida dos trabalhadores mas por 

picuinha  e politicagem estão fazendo isso, segurando projetos e trabalhos que vieram das pessoas, que lhes 

trouxeram esses projetos mas barram, que tem um projeto muito importante que foi para criar uma Comissão 

Popular Permanente dentro da câmara para que as pessoas tenham acesso a essa comissão e não precisem ir a 

um vereador entregar seu projeto para que a comissão possa apresentar a ideia e ouvir as pessoas, comenta não 

saber se os projetos andarão depois disso, mas é um desabafo com um leve tom de cobrança para que possa 

trabalhar. Reforça sugestão para que as reuniões das comissões sejam feitas no plenário, para que os vereadores 

possam votar, possam opinar, que já está a algum tempo e sabe o que alguns fazem, alguns falam e que a atitude 

de poucos atrapalha um trabalho positivo da câmara, já basta toda a dificuldade em apresentar um projeto. 

VEREADORA MISSONARIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

 VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Não pode falar por estar na presidência. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 25/10/2021 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

DO PODER EXECUTIVO 

VETO PARCIAL à Lei nº 14.051 (Parágrafo 2º, do Art. 4º-A) 

  

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Parcial 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA 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. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

Projeto de Lei Ordinária nº 190/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor ADEMIR ALVES GAROA. 
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Votação Nominal – Aprovado - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 

Projeto de Lei Ordinária nº 207/2021: 

Dispõe sobre o uso de veículo de apoio aos ciclistas no âmbito do Município de Ponta Grossa.  

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 105/2021: 

Promove alteração na Lei nº 8.418, de 29/12/2005, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 
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DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 167/2021: 

Reserva às pessoas com deficiência, percentual de cargos e de empregos de provimento em comissão no âmbito 

da administração pública municipal direta e indireta. 

  

PARECERES:   CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso                          CFOF   

- Favorável, observado o Substitutivo Geral confeccionado pela CLJR 

                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

Votação Nominal – Aprovado - 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS  

Projeto de Lei Ordinária nº 189/2021: 

Promove alteração na Lei nº 9.848, de 30/12/2008, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DOS VEREADORES DIVO E FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 244/2021: 

Dispõe sobre a remissão, isenção e anistia do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer natureza aos 

permissionários do Transporte Escolar de que trata a Lei nº 7.570, de 11 de maio de 2.004. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado - 17 votos 

favoráveis) 

                         CFOF    - Favorável, observado o Substitutivo Geral elaborado pela CLJR 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 545/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 546/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos Médicos do UPA SANTA PAULA, que estão na Linha de Frente no combate ao COVID-19. 

  

Nº 547/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Laboratório de Genética Anaclin Gene. 

  

Nº 548/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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, 
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especialmente, neste momento que sofre injustos ataques desferidos à importantes lideranças católicas 

brasileiras, e que atingem inclusive a figura do Papa Francisco. 

  

Nº 549/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.'' 

  

Nº 550/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

Total de Moções Aprovadas – 6 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1  

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1551/2021 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 recapeamento asfáltico e demais 

providências necessárias de acordo com a vossa avaliação, no trecho da Avenida Visconde de Taunay, sobre o 

Viaduto Radialista Acir de Oliveira, popularmente conhecido como Viaduto do Santa Paula. 
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Nº 1552/2021 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 1553/2021 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 patrolamento, cascalhamento e 

demais providencias necessárias de acordo com a vossa avaliação, para a rua Emilia Ferreira Scheiffer, entre 

os trechos das ruas Lidia Enenberg e Jesser Rouver Berbnardi, situadas no Jardim Boa Vista 

  

Nº 1554/2021 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 a instalação de ponto de ônibus com 

cobertura que se inicia na rua João Branco Ribas que faz ligação com a rua Décio Vergani, Vila Jardim Paraíso, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 1555/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

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

final da Rua Curitiba, Bairro Olarias, nesta cidade. 

  

Nº 1556/2021 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 cessar o lançamento irregular de 

águas pluviais na porção inicial da Rua Emerson Santiago (antiga Rua H), próximo a esquina com a Avenida 

Anita Garibaldi, na Vila Margarida, nesta cidade. 
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Nº 1557/2021 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 na Rua Araujo de Porto Alegre, 

Bairro Boa Vista. 

  

Nº 1558/2021 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 Lourival 

de Oliveira Guedes, Bairro Santa Lucia. 

  

Nº 1559/2021 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 o Patrolamento e/ou Cascalhamento nas ruas do 

Jardim Ipiranga na região do Jardim Carvalho. 

  

Nº 1560/2021 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 à substituição de duas lâmpadas 

queimadas na Rua Lúcio Alves da Silva- lateral da loja Daju- Bairro Olarias , nesta cidade. 

  

  

  

Nº 1561/2021 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 manutenção da rua e substituição da 

tampa do bueiro no início da Rua Lúcio Alves da Silva -Bairro Olarias, nesta cidade. 
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Nº 1562/2021 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 estudos para abertura de uma rua 

sendo a continuação da rua Leônidas Antônio Gonçalves em frente n.º 294  que faz ligação com a rua Domingos 

de Jesus Cassiano, Vila Idelmira, Colônia Moema , nesta cidade.   

  

Nº 1563/2021 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

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

OPERAÇÃO TAPA BURACOS em toda a extensão da Rua AFONSO CELSO, bairro NEVES.  

  

Nº 1564/2021 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 troca de lâmpadas na Rua Campo 

Mourão, Vila Bonsucesso, nesta cidade. 

  

Nº 1565/2021 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

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

OPERAÇÃO TAPA BURACOS em toda a extensão da Rua ABILIO HOLZMAN, bairro NEVES.  

  

Nº 1566/2021 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

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

OPERAÇÃO TAPA BURACOS em toda a extensão da Rua QUINZE DE SETEMBRO, bairro NEVES.          

  

Nº 1567/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
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Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação 

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

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

OPERAÇÃO TAPA BURACOS em toda a extensão da Rua JOAO CECY FILHO, bairro NEVES.  

  

  

Nº 1568/2021 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

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

OPERAÇÃO TAPA BURACOS em toda a extensão da Rua CASEMIRO DE ABREU, bairro NEVES.

  

  

Nº 1569/2021 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

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

OPERAÇÃO TAPA BURACOS em toda a extensão da Rua PREFEITO FULTON VITEL BORGES DE 

MACEDO, bairro NEVES.   

Nº 1570/2021 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

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

OPERAÇÃO TAPA BURACOS em toda a extensão da Rua RAUL MESQUITA, bairro NEVES.  

  

Nº 1571/2021 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

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

OPERAÇÃO TAPA BURACOS na Rua JEQUETIBA ESQUINA COM RAUL MESQUITA, bairro NEVES.

  

Nº 1572/2021 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 
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aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS em toda a extensão da Rua LEOPOLDO FROES, bairro NEVES.  

  

Nº 1573/2021 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

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

OPERAÇÃO TAPA BURACOS em toda a extensão da Rua Washington Luis, principalmente no buraco 

localizado na esquina desta via, próxima a Creche Colibri e o Material de Construçao Garvale. 

  

Nº 1574/2021 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 o 

patrolamento, cascalhamento e fresamento na Rua Paula Gomes, Bairro Nova Rússia.   

  

  

Nº 1575/2021 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 estudos para implantação de rede de 

baixa tensão e colocar as luminárias nos postes, que fica localizada na  rua Leônidas Antônio Gonçalves, Vila 

Idelmira, Colônia Moema , nesta cidade.  

  

Nº 1576/2021 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 Leonor Cavagnari Maciel, Alzemiro Lopes, Philipp Jorge e Deodoro Alves Quintilhano - Jardim 

Maracanã, Contorno, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1577/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências quanto melhorias ou asfaltamento na Rua 

Verônica Chanoski Matias, Santa Tereza Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1578/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de abrigo para os usuários do ponto de 

ônibus na Rua Barão Von Holleben, Contorno. 

  

Nº 1579/2021 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 manutenção do asfalto das ruas do Bairro Santa 

Bárbara. 

  

Nº 1580/2021 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 cascalhamento, 

patrolamento, manilhamento e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Doutor Estevão Ribeiro de 

Souza Neto, Vila Raquel, Contorno. 

  

Nº 1581/2021 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 limpeza de área, localizada na rua Luiz de Paula, 

Uvaranas. 

  

Nº 1582/2021 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 
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aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar a 

instalação de uma subseção do COREN (Conselho Regional de Enfermagem do Paraná) em Ponta Grossa. 

  

Nº 1583/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

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

Rua Olinda Abicalaf Correia, com a Rua Maria Gonçalves de Lima, Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 

  

Nº 1584/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

Rua Theodoro Kluppel, Olarias. 

  

Nº 1585/2021 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 estudos necessário, para a realização 

de uma sala para os Funcionários da Unidade de Saúde Adam Polan Kossobudzki, na Palmeirinha.  

  

Nº 1586/2021 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 ou determinar a limpeza e 

manutenção da praça João Montes Filho, localizada na rua Freire Alemão n.° 630, no bairro Oficinas, nesta 

cidade. 

  

Nº 1587/2021 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, reitera o pedido de providências objeto da Indicação n.° 654 

de 31/05/2021, objetivando realizar a limpeza e a capinagem e manutenção das calçadas da rua Emílio de 
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Menezes, no trecho compreendido entre a rua Silvio Romero até Avenida Visconde de Mauá, bairro Oficinas, 

nesta cidade. 

Total de Indicações Aprovadas – 37 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 5  

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 3 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE) - 11 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

 

 

  

  

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 22 de outubro de 2.021. 
  
  

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

VEREADOR JULIO KULLER(MDB): Comenta sobre a decisão tomada pela prefeitura de retirar os carros 

menores para que possam levar pessoas a Curitiba para tratamento de saúde, comenta respeitar atitudes tomadas 

pelo executivo pois eles foram eleitos para administrar a cidade mas a queixa é grande com relação a pessoas 

que levam seus familiares a Curitiba para o tratamento de doenças que não possui em Ponta Grossa, se posiciona 

contrário a esse tipo de trabalho pois está sendo colocado em um ônibus único todas essas pessoas com problemas 

e baixa imunidade e que está fiscalizando tudo isso, questiona de quem será a culpa se houver mortes e 

complicações nesse transporte, que irá trabalhar dia e noite para que os transportes sejam refeitos ou retorne 

como no passado onde as pessoas eram tratadas caso a caso, que estará cuidando disso, e ira lutar para que o 

transporte retorne ao que era no passado que já não era bom mas atendia caso a caso as pessoas que são 

transportadas em momentos de dificuldade, que a partir de agora irão de  ônibus e terão de sair e retornar em 

horário muito diferente do que de costume. 

VEREADOR DR. ERICK(PSDB): Comenta que com muita alegria recebeu anteprojeto direcionado e o projeto 

que institui a política municipal de educação ambiental e o sistema de educação ambiental no munícipio de Ponta 

Grossa, cujo todos os vereadores já receberam uma cópia deste anteprojeto e pede apoio para a aprovação do 

mesmo, que a educação ambiental é uma educação para a vida, que sempre fala que a saúde e o meio ambiente 

andam de mãos dadas, um exemplo recente é o ocorrido no Alagados onde houve micro crustáceos nas torneiras 

e isso tudo é resultado do manejo ambienta, que essa política ambiental de educação é importante para as 

gerações futuras e se deve trabalhar para o desenvolvimento sustentável e exploração consciente dos recursos 

que são finitos, que tudo é pautado pela educação ambiental que é uma questão de saúde pública e econômica, 

reforça pedido de apoio ao projeto, no mesmo tema destaca o Trabalho da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente que já está executando a lei que está em vigor e proíbe o plantio de espécies exóticas invasoras nas 

obras públicas do município e estimula o plantio de espécies nativas, um exemplo recente é a Visconde De 

Taunay onde foi feito reposição de arvores derrubadas pelo vento por jabuticabeiras, que ajudarão o ecossistema 

e com o passar do ano todas as arvores serão nativas, acredito ser a primeira vez em muitos anos que se vê 

jabuticabeiras plantadas no passeio público, que nesse fim de semana tiveram na praça Barão do Rio Branco a 

feira da Barão e o evento PG memoria onde teve a felicidade de estar representando a Casa, que é um evento 

muito bacana da Fundação Municipal de Cultura que vem a resgatar as memorias e tradições de Ponta Grossa, e 

que focou feliz em ver a cidade novamente viva, e que a cultura representa a felicidade de um povo e que a 

cultura, como arte e música por exemplo são o remédio pós pandemia, pois todos estão abalados e enlutados e 

as artes são o remédio da alma, e que fica feliz em incentivar e trabalhar em prol da cultura, agradece ao secretário 

Eduardo Marques que vem desempenhando excelente trabalho na pavimentação executando pedidos de 

manutenção de vias, que esteve no Jardim Esplendor onde ouviu relado de morador agradecendo pelo gás na 

feira verde, que os materiais recicláveis arrecadados foram trocados e recebe o gás em casa, que é a prova que o 

gás está sendo utilizado. 

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

niao=25/10/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEXAGÉXIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

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

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

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

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

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

- Primeiro Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo ainda parte 

da Mesa o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com a ausência justificada do 
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Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro Secretário, presentes os Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Ede Pimentel, 

Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, 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 se manifestou o Vereador Felipe Passos, para agradecer a presença de Lindamir 

Fuchs, mãe do Jogador da Seleção Brasileira de Futebol que esteve participando das 

olimpíadas de Tóquio, Bruno de Lara Fuchs, acompanhada de sua tia Eliane Fuchs 

Schemberger, ocasião em que solicitou autorização do Senhor Presidente para proceder a 

entrega de moção de aplauso às mesmas, convidando os vereadores que desejassem o 

acompanhar. O Senhor Presidente parabenizou, destacando o trajeto exemplar que Bruno 

de Lara Fucks vem trilhando, estendendo a homenagem à sua mãe e tia. Também se 

manifestou a Vereadora Joce Canto, comentando do orgulho desta Casa em poder receber 

a mãe do Jogador Bruno de Lara Fuchs. O Senhor Presidente convidou a todos os 

parlamentares, considerando estar presente o Diretor Presidente da Escola Adventista, 

Senhor Emerson Motta, o qual faz convite para a inauguração da mesma em Ponta Grossa, 

na Rua Ermelino de Leão, 1959, Olarias, dia 21 de novembro, às dez horas, lembrando 

que algum tempo representantes daquela escola procuraram esta Casa e Poder Executivo, 

falando que fariam ampliação tanto na parte de estudos, quanto religiosa e demais 

investimentos, tendo sido ampliada, entrando em funcionamento, com muitas crianças 

estudando no local, onde na época não puderam fazer a inauguração devido a pandemia, 

dizendo ser uma honra qualquer representante de escolas ou outras esferas, quando trazem 

investimentos ao Município, pelo fato de garantir retorno à sociedade. Utilizou de aparte 

às suas palavras o Vereador Pastor Ezequiel Bueno agradecendo a todos os vereadores e 

vereadoras informando a respeito da aprovação de moção de aplauso semana passada por 

unanimidade, ficando feliz com a manifestação do mesmo. 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 82/21 (Projeto de Lei nº 295/21), autoriza o Poder Executivo abrir um 

crédito adicional especial no valor de R$ 407.000,00, e dá outras providências. Mensagem 

nº 83/21 (Projeto de Lei nº 296/21), autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito 

adicional suplementar no valor de R$ 1.514.365,72, e dá outras providências. Of. nº 

2320/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.059. Of. nº 2359/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.064. Of. nº 2360/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.074. Of. nº 2390/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

321/21, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Of. nº 2391/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 328/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2392/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 323/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 2393/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 330/21, de autoria da 
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Vereadora Joce Canto. Of. nº 2400/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 325/21, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2405/21-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 320/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 2410/21-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 329/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2431/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 327/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2033/21-GP, em atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 366/21, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2087/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

428/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2233/21-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 462/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 2254/21-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 406/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. 

nº 2294/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 458/21, de autoria da Vereadora 

Joce Canto. Of. nº 2339/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 431/21, de autoria 

do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2342/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

491/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1905/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1078/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1995/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1141/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2152/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1164/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. 

Of. nº 2210/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1075/21, de autoria do Vereador Julio 

Küller. Of. nº 2211/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1211/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2212/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1261/21, 

de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 2213/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1221/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 2214/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1164/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. 

nº 2215/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1183/21, de autoria do Vereador Celso 

Cieslak. Of. nº 2216/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1227/21, de autoria do 

Vereador Paulo Balansin. Of. nº 2217/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1228/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2220/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1231/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2221/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1229/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2222/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1213/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

2223/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1214/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 2224/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1212/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2226/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1080/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2227/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1098/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2228/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1066/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 

2229/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1034/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 2230/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1055/21, de autoria do Vereador 

Jairton da Farmácia. Of. nº 2231/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1041/21, de 

autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2232/21-GP, em atendimento a Indicação 
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nº 1044/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2236/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1255/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2237/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1263/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 

2238/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1257/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 2239/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1258/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2240/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1260/21, 

de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2241/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1253/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2242/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1243/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 2243/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1249/21, de autoria da Vereadora Joce Canto.  Of. nº 2244/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1252/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2245/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1250/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 2247/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1245/21, de autoria do Vereador Paulo 

Balansin. Of. nº 2248/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1242/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto.  Of. nº 2249/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1235/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2251/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1234/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2252/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1233/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2253/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1088/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

2255/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1042/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 2256/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1222/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. nº 2257/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1064/21, de autoria do Vereador 

Paulo Balansin. Of. nº 2258/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1232/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 2259/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1065/21, de 

autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 2260/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1230/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2261/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1225/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 2262/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1267/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

2263/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1270/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 2264/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1271/21, de autoria do Vereador 

Leandro Bianco. Of. nº 2265/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1276/21, de autoria 

do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 2266/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1278/21, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2267/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1277/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 2268/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1283/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2269/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1284/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 2270/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1286/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

2271/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1287/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 2272/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1289/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 2273/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1294/21, de autoria do Vereador 
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Geraldo Stocco. Of. nº 2274/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1275/21, de autoria 

do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 2276/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1333/21, 

de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2277/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1328/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2278/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1330/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 

2279/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1319/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 2280/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1336/21, de autoria da 

Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 2281/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1341/21, 

de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2283/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1347/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 2284/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1354/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2285/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1358/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. 

Of. nº 2286/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1329/21, de autoria do Vereador Dr. 

Zeca. Of. nº 2287/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1062/21, de autoria do Vereador 

Paulo Balansin. Of. nº 2288/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1058/21, de autoria do 

Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2289/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1057/21, de 

autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2290/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1005/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2291/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 999/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2296/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1006/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

2297/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1290/21, de autoria da Vereadora Missionária 

Adriana. Of. nº 2298/21-GP, em atendimento a Indicação nº 972/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 2299/21-GP, em atendimento a Indicação nº 971/21, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2300/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1293/21, de 

autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 2301/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

815/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 2302/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1332/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2303/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1326/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2304/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1331/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. 

nº 2306/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1303/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 2307/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1299/21, de autoria do 

Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2308/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1308/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2309/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1307/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2310/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1306/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2311/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1311/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2313/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1312/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2314/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1353/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

of. nº 2315/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1352/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 2316/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1349/21, de autoria da 
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Vereadora Joce Canto. Of. nº 2317/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1348/21, de 

autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 2321/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1313/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2322/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1314/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2323/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1315/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2324/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1316/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 2325/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1317/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 2327/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1304/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 2328/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1339/21, de 

autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 2329/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1320/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2330/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1318/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2331/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1322/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2332/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1323/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2333/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1324/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 2335/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1325/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 294/21, fica instituído no 

Município de Ponta Grossa o "PROGRAMA MUNICIPAL DE EQUOTERAPIA" e dá 

outras providências. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 

297/21, promove alterações na Lei nº 7.170, de 05/05/2003, conforme especifica. DOS 

VEREADORES DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO E FILIPE CHOCIAI - Moção de 

Apelo nº 551/21, Dirigida a Excelentíssima Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita 

Municipal, para que seja posta a serviço da comunidade uma unidade de Pronto 

Atendimento Infantil - PAI na região central. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - 

Moção de Apelo nº 552/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA 

SCHIMIDT, a  fim de determinar aos departamentos competentes através da Secretaria 

Municipal de Cidadania e Segurança Pública, para que seja disponibilizado agentes de 

segurança em período integral na Praça Barão do Rio Branco. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 553/21, a Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, solicitando a instalação de 

uma subseção do COREN (Conselho Regional de Enfermagem do Paraná) em Ponta 

Grossa. Moção de Aplauso nº 554/21, a ser encaminhada à 4ª Igreja do Evangelho 

Quadrangular, representada na pessoa do Pastor Osni Cezar, que está comemorando 13 

anos de ministério no mês de novembro. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo 

nº 555/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, 

para que realize medidas administrativas a fim de que seja instalada área de lazer infantil 

e academia ao ar livre no terreno do Centro de Iniciação ao Esporte Rogério Bocchi 

Serman, no Sabará. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 

556/21, dirigida à Thais Aparecida Vaz, extensivo a toda direção da Associação de 

Moradores do Recanto Verde, pelo excelente trabalho desenvolvido na comunidade local. 
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No âmbito esportivo atendem mais de 80 alunos no projeto de futebol feminino e 

masculino. Já no âmbito social auxiliam diversas famílias com a distribuição de alimentos 

e verduras em parceria com o MST, no projeto Sacola Solidária. DO VEREADOR DR. 

ZECA - Requerimento nº 353/21, solicitando para que seja justificada a sua ausência na 

presente sessão (25/10/21), pois estará em compromisso parlamentar externo. Colocado 

em discussão e votação, foi aprovado o presente requerimento. Através de solicitação feita 

pelo Vereador Dr. Erick, foi destinado um minuto de silêncio em face do passamento de 

Mariano Silva, filho de Francini, grande líder representante do Distrito de Itaiacoca. 

Manifestaram-se durante a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR CELSO 

CIESLAK, em inscrição preferencial: para falar a respeito da reforma administrativa, em 

especial quanto à extinção da AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

comentando da presença de representantes da mesma nesta casa, além de funcionários, 

que reivindicam em prol de todos os funcionários, expondo que nenhum teve acesso à 

palavra quando foi anunciada a referida medida. Disse haver ouvido conversa que teriam 

sido comunicados e todos aceitaram e hoje relata o Parecer da Comissão de Direitos 

Humanos, explicando os motivos de se manifestar pela não extinção da mesma, dizendo 

ser órgão que quase trinta anos presta serviço de excelência para Ponta Grossa, onde ficou 

seis meses como presidente, sendo modelo para o Estado do Paraná, hoje nas três esferas 

de governo ocorrendo a descentralização dos órgãos públicos, enquanto que percebe Ponta 

Grossa vindo na contramão, querendo dividi-lo parte para Secretaria de Segurança do 

Município, que nada tem a ver com trânsito na sua concepção: sinalização, placas, 

instalação de quebra molas, rotatórias e muito menos com a Secretaria de Planejamento 

que não consegue realizar sequer os serviços de sua alçada. "Vai ser o maior erro que os 

vereadores vão cometer, se o dia que vir para cá essa reforma, que está prestes, votarem a 

favor da extinção da autarquia". Destacou que não irá ter economia, mas prejuízo com 

essa extinção e os próprios funcionários da AMTT estarão somando juntos quarta-feira 

para mostrar que ninguém deseja que seja extinta, afirmando ser o único órgão que não 

precisa ficar integralizando, a exemplo de outros que solicitam verbas ao Município. Em 

aparte a Vereadora Joce Canto somou com as palavras, dizendo da necessidade da não 

extinção, mas mostrar seriedade respeito não somente com a instituição, mas 

principalmente com a população, tornando público e transparente a conclusão dos 

processos que possam apontar irregularidade na gestão de agentes políticos, ou seja de 

cargo em confiança do Chefe do Poder Executivo. Por essas razões declarou que a 

instituição AMTT e o povo não podem, nem devem ser prejudicados por ações criminais 

de indivíduos sem escrúpulos. A AMTT deve ser mantida como órgão descentralizado, 

como administração indireta, como autonomia administrativa e financeira, o que não a 

isenta dos controles de fiscalização interna e externa, dizendo que pode contar com seu 

voto contrário à extinção da mesma. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Manifestou-

se novamente relativamente à questão do Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, nº 

195/21, que dispõe sobre parte da reforma administrativa do Município, que em seu modo 
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de ver tardiamente chegando à este Legislativo, onde entende q ue deveria ter sido enviada 

já nos primeiros meses de governo, para que houvesse tempo hábil à sua discussão. Soma-

se aos que se manifestaram contrariamente ao dito projeto, por entender que ao menos 

neste momento em que a cidade passa, não vê conveniente alterar de forma tão drástica a 

estrutura de organização do Município, extinguindo uma autarquia que sabidamente já faz 

mais de duas décadas que vem prestando serviços à cidade. Com o crescimento da cidade, 

falou especificamente do Departamento de Engenharia de Tráfego, que é especialização, 

sendo fator preponderante que deve nortear as ações do Poder Executivo e não vê que 

esteja presente a obediência à esse princípio da especialidade no projeto de lei. Igualmente 

não vê que esteja presente a noticiada economia, por não ter vindo acompanhado de estudo 

técnico que pudesse demonstrar que houvesse essa economia, ousa divergir dessa posição, 

considerando que se não tem estudo do impacto econômico e financeiro para refletir a 

veracidade dos fatos, aquilo que está escrito se torna letra morta. Ao contrário, em seu 

modo de ver diz que poderá sim haver aumento de despesa, como também é certo que vai 

precarizar os serviços para a comunidade, sem falar ainda do ponto de vista da valorização 

dos servidores, no que tange à carreira, remuneração especificamente dita, também não 

veio acompanhado, não precisando assim ser em outra pasta, podendo ser na própria 

autarquia. Se a gestão não está contente, troca-se, não podendo acabar com um órgão por 

conta de um presidente que não desempenhou seu papel com probidade ou de acordo com 

o que espera de um servidor público. Com esse registro, se manifesta contrário à matéria, 

referendando moção de apelo que elaborou à prefeita, no sentido de fazer a retirada do 

mesmo antes mesmo de vir à Ordem do Dia, com aprovação por unanimidade, dizendo 

que não podem voltar atrás nesse momento, pedindo aos demais pares que mantenham seu 

ponto de vista. O Vereador Divo registrou a presença de representantes do setor de 

transporte escolar nesta Casa, fazendo menção a projeto importante para ser apreciado na 

Ordem do Dia. O Senhor Presidente também registrou as boas vindas aos profissionais do 

transporte escolar. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para discorrer a respeito do 

Projeto de Lei nº 244/21, que dispõe sobre a remissão isenção e anistia do ISSQN aos 

permissionários do Transporte Escolar de que trata a Lei nº 7.570, solidarizando à 

dificuldade dos mesmos durante o período da pandemia, onde tentou de todas as formas 

anistias, porém o ex-prefeito Marcelo Rangel acabou cortando várias tentativas suas, tendo 

entrado inclusive no Ministério Público para ajudar também o setor de eventos, que 

também não obteve sucesso. Seguindo, registrou seu apelo à esta Casa Leis, em especial 

algumas comissões que tem dado pareceres contrários a diversos projetos de sua lavra, 

onde lhe veio a notícia do projeto relacionado ao ciclo-turismo, o qual já foi aprovado em 

Carambeí, visando desenvolver o turismo nos Campos Gerais, indiretamente relacionado 

aos profissionais que exploram o transporte escolar, para fomentar o turismo em Ponta 

Grossa, o qual mais uma vez recebeu parecer contrário da CLJR, dizendo que deveriam 

realizar projetos de leis, como acontece em câmaras no Brasil afora, para que as comissões 

se reúnam no Plenário, para se ter transmissão ao vivo das mesmas e dessa forma, todos 
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pudessem ter acesso às discussões, citando que não o chamam para conversar. Ressaltou 

que exararam ainda parecer contrário a projeto de sua autoria que diz respeito à prefeitura 

divulgar os direitos que uma pessoa com câncer possui: pode comprar carro adaptado por 

valor extremamente mais barato, tem vários acessos livres a diversos eventos, tiveram 

casos próximos dessa doença na sua família onde demoraram muito a saber desses direitos 

que não são divulgados. Por isso que em nome de seu mandato está expondo isso para que 

a imprensa saiba, para que pessoas que escolheram para estar aqui saibam, não sendo 

projeto para favorecer sua pessoa, mas para ajudar a cidade. Citou ter dez projetos com 

prazos extrapolados, não vindo à plenário, relatando-os, dizendo que por picuinha, por 

politicagem estão os segurando, tratando-se de matérias solicitadas por pessoas da 

sociedade e não de sua iniciativa pessoal. Sugeriu assim que as comissões realizem 

reuniões no Plenário. O Vereador Pastor Ezequiel Bueno informou que a CLJR encaminha 

ofício a todos os vereadores, estando com a porta da Sala das Comissões totalmente aberta, 

tendo vereadores que inclusive participam das reuniões, dizendo que todos estão sempre 

convidados. Não havendo mais vereadores interessados em se manifestar, Senhor 

Presidente comunicou aos demais pares e assessorias a respeito do prazo para 

apresentação de emendas ao projeto de lei dispondo sobre o orçamento para 2.022, estando 

aberto do dia vinte e seis de outubro a dez de novembro, cujo formulário está à disposição 

na Pasta Geral sobre o título modelo de emenda impositiva. Mais uma vez parabenizou 

esta Casa de Leis, primeiramente a Vereadora Joce Canto, autora do projeto que iniciou a 

discussão e aos demais que assinaram o projeto de lei dispondo sobre emenda impositiva, 

que permitirá aos parlamentares poder conversar com entidades não governamentais, 

hospitais filantrópicos, associações de moradores, com a população em geral e este valor 

que é percentual sobre o orçamento, o vereador pode diretamente atender a população com 

apresentação de emendas. Rebateu assim questionamentos individuais de pessoas que 

nunca concorreram a um cargo público, dizendo que não merecem qualquer atenção, 

dirigindo-se diretamente ao Presidente da Associação Comercial e Industrial de Ponta 

Grossa, Douglas Taques Fonseca, que no momento que necessita dos parlamentares, é a 

primeira casa onde bate. Disse que a todos os cargos eletivos sendo públicos ou privados, 

respeita, assim como todas as esferas de eleição, expondo que nunca dentro desta Casa ou 

de outra, tem conhecimento de alguém ter feito uma assembléia geral para ser reconduzido 

novamente à presidente, sem a vontade de todos, tendo ocorrido com a ACIPG, com 

aquele presidente. Afirmou que enquanto for presidente desta Casa, não aceitará críticas 

de pessoas que tentam de alguma forma continuar no poder através de assembléias gerais 

para que possam estender seu mando perante órgão não governamentais, deixando assim 

sua crítica pessoal ao Presidente da ACIPG, na pessoa de Douglas Taques Fonseca, 

dizendo que não tem contribuído com a nossa sociedade. Somaram-se à sua crítica os 

Vereadores Julio Küller, Paulo Balansin, Geraldo Stocco, Dr. Erick, Joce Canto e Josi do 

Coletivo, parabenizando-o por sua posição. Em seguida, deu-se início à ORDEM DO DIA 

- EM DISCUSSÃO ÚNICA - VETO PARCIAL à Lei nº 14.051 (Parágrafo 2º, do Art. 4º-
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A): MANTIDO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso 

Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam 

registrados o voto contrário do Vereador Julio Küller e a ausência justificada da votação 

do Vereador Dr. Zeca. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 174/21 

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

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

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada 

da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 207/21 (Vereador José Carlos S. 

Raad - Dr. Zeca), dispõe sobre o uso de veículo de apoio aos ciclistas no âmbito do 

Município de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

105/21 (Vereador Felipe Passos), promove alteração na Lei nº 8.418, de 29/12/2005, 

conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor 

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 

da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Dr. Zeca. Foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada a solicitação 

do Vereador Paulo Balansin, ficando o mesmo autorizado a se ausentar da presente sessão 

para participar de consulta médica. PROJETO DE LEI Nº 167/21 (Vereador Julio Küller), 

reserva às pessoas com deficiência, percentual de cargos e de empregos de provimento em 

comissão no âmbito da administração pública municipal direta e indireta: APROVADO, 

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

Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. 

Zeca e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 189/21 (Vereador Felipe Passos), promove 

alteração na Lei nº 9.848, de 30/12/2008, conforme especifica: APROVADO, com votos 

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

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

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio 

Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 244/21 

(Vereadores Divo e Felipe Passos), dispõe sobre a remissão, isenção e anistia do ISSQN 
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- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza aos permissionários do Transporte 

Escolar de que trata a Lei nº 7.570, de 11 de maio de 2.004: APROVADO, nos termos do 

Substitutivo Geral apresentado 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, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 545/21, do Vereador Dr. 

Erick; 546/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 547/21, do Vereador Felipe Passos; 

548/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 549/21, do Vereador Ede Pimentel; 550/21, da 

Vereadora Missionária Adriana e Indicações nºs 1551, 1552, 1553/21, da Vereadora 

Missionária Adriana; 1554, 1562, 1575, 1586, 1587, 1562, 1575, 1586, 1587/21, do 

Vereador Léo Farmacêutico; 1555, 1582, 1583/21, do Vereador Ede Pimentel; 1556/21, 

1564/211, da Vereadora Josi do Coletivo; 1557, 1558, 1559/21, do Vereador Izaias 

Salustiano; 1560, 1561/21, do Vereador Celso Cieslak; 1563, 1565, 1566, 1567, 1568, 

1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1582/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1576, 

1584/21, da Vereadora Joce Canto; 1577/21, do Vereador Felipe Passos; 1578, 1579, 

1580, 1581/21, do Vereador Dr. Erick; 1585/21, do Vereador Jairton da Farmácia. Finda 

a votação da Ordem do Dia, a Vereadora Joce Canto lembrou que faltam 432 dias para 

Ponta Grossa estar cem por cento asfaltada, conforme afirmou a Senhora Prefeita 

Municipal em sua propaganda político-partidária. O Vereador Filipe Chociai estendeu o 

convite aos Vereadores que essa semana, onde serão realizadas duas audiências sobre 

temas distintos: a primeira na quarta-feira às dezoito horas, referente as emendas 

apresentadas pelo Plano Diretor, e na quinta-feira, com início dos trabalhos da Comissão 

Especial de Investigação da Saúde, referente ao convite feito aos auditores que realizaram 

auditoria no Hospital Municipal Amadeu Puppi e Upa Santana, às treze horas e trinta 

minutos, dizendo que mesmo quem não participa das comissões pode acompanhar, 

também estando sendo transmitida via internet. O Senhor Presidente avisou aos 

parlamentares quanto ao comunicado do Presidente da Comissão, quanto a audiência 

pública, sendo relacionada às emendas do Plano Diretor e não ao Plano Diretor em si, o 

que se trata nesta audiência que serão debatidas as emendas, tranqüilizando-os em relação 

à posteridade da aprovação, o qual poderá ser emendado. Em questão de ordem, o 

Vereador Leandro Bianco convocou os membros da CPI DO TRANSPORTE 

COLETIVO, para reunião amanhã às treze e trinta horas. Manifestaram-se durante o 

PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADOR JULIO KÜLLER, para comentar a decisão 

tomada pela prefeitura em retirar os carros menores que levavam pessoas à Curitiba para 

tratamento de saúde. Destacou que devem ser respeitosos à atitudes tomadas pelo Poder 

Executivo, tanto de parte da Senhora Prefeita e Secretário que foram eleitos justamente 

para administrar a cidade, porém ressaltou que a queixa é muito grande com relação às 
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pessoas que levam seus filhos, pais, avós à Curitiba para fazer quimioterapia, radioterapia 

e tantas outras doenças que o Município de Ponta Grossa não trata. Concorda que precisa 

dar tempo ao trabalho que a prefeitura pretende realizar, porém já se coloca como vereador 

contrário à esse tipo de trabalho, porque estão sendo acomodados em um único ônibus 

todos esses munícipes que apresentam problemas, como baixa imunidade, onde deseja 

estar fiscalizando tudo isso, indagando de quem será a culpa se houverem mortes, 

complicações médicas nesse transporte? Trabalhará assim dia e noite para que tais 

transportes sejam retomados como eram no passado. VEREADOR DR. ERICK, para 

informar que recebeu ante projeto da Veradora Josi do Coletivo, como Presidente da 

Frente Parlamentar Ambientalista, cujo qual institui a política municipal de educação 

ambiental e o sistema de educação ambiental no município, pedindo apoio dos demais 

pares para sua aprovação. Citou como exemplo que a saúde e meio ambiente andam de 

mãos dadas, quando recentemente na represa dos alagados foram constatados micro-

crustáceos nas torneiras, dizendo que isso advém do manejo ambiental, se educarem as 

crianças agora, no futuro ter-se-á uma vida mais saudável do ponto de vista ambiental. 

Destacou o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente do Município que já está executando 

a lei de sua iniciativa que está em vigor, a qual proíbe o plantio de espécies exóticas 

invasoras nas obras públicas do município e estimula o plantio de espécies nativas, citando 

como exemplo na Avenida Visconde de Taunay, entre a Câmara e Rodoviária, onde uma 

ventania derrubou algumas árvores, das quais a referida secretaria fez a reposição das 

mesmas com jabuticabeiras, com o passar dos anos, todas as árvores serão nativas, 

expondo ainda que nenhuma será retirada para substituição. Relatou haver participado no 

fim de semana, na Praça Barão do Rio Branco, da Feira da Barão que foi inaugurada, onde 

também contou com o Evento PG Memória, onde esteve presente representando a casa na 

abertura, sexta, sábado e domingo, organizado pela Fundação Municipal de Cultura, para 

resgate das tradições do povo de Ponta Grossa, ocasião em que discursou dizendo que a 

cultura é o remédio pós pandemia. Agradeceu ao Secretário Eduardo Marques que vem 

desempenhando excelente trabalho na pavimentação, executando os pedidos de 

manutenção de vias. Disse que esteve presente também  em Uvaranas, visitando amigos 

no Jardim Esplendore, onde pode ouvir relato de Dona Maria Marlene, solicitando para 

transmitir à Prefeita seu agradecimento pela disponibilidade de gás de cozinha na feira 

verde, através da troca por materiais recicláveis que arrecada, com a empresa fornecedora 

deixando na porta de sua casa. O Senhor Presidente parabenizou o evento que ocorreu, 

com Secretário Beto Preto e Prefeita Municipal pela iniciativa quanto ao desenvolvimento 

do Projeto PG Memória. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia vinte e sete do mês em curso no 

horário regimental, comunicando 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 cinco de outubro de dois mil e vinte e um. 
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