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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 27/10/2021 

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) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB) 
 AUSENCIA PACIAL 

JUSTIFICADA 

LEANDRO BIANCO 
(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

Obs.: os Vereadores descritos acima constam conforme os parlamentares ativos que estão no site da Câmara 
Municipal de Ponta Grossa. 
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 
VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 
VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que esteve no dia anterior no CRAR conversando com 
os funcionários, e verificou várias situações, que eles precisam de uma melhor condição de trabalho com 
relação a espaço, que possui projeto para ampliar o local onde os cachorros ficam repousando até serem 
adotados, e que está batalhando e conversando sobre essa ampliação, que já está oficializando a secretaria de 
segurança do município para solicitar agilidade pois ficou sabendo que o canil da guarda municipal vai ser 
próximo ao CRAR e no CRAR ocorreram diversos furtos, que são atitudes que dificulta o trabalho já difícil 
dessas pessoas, que é preciso uma contratação de pessoas, que sabe que a zoonose é um tema de saúde pública, 
que estão querendo por essa pasta no meio ambiente, para que a saúde não desprenda mais recursos para a 
castração, comenta que já solicitou e fara oficio ao secretário do meio ambiente para que se possa contratar 
mais veterinários, eu os funcionários dali fazem um excelente trabalho, que a antiga gestão não fazia um 
trabalho correto, que conversou com o pessoal das ONGs que cuidam desses animais, que é necessário um 
convenio entre a prefeitura e essas ONGs para que as ONGS possam atuar mais, e ajudar mais essa causa. 
Comenta sobre as viagens para as pessoas que necessitam fazer o tratamento fora do município, que sabe que 
e um valor alto, mas é necessário ter sensibilidade  com essas pessoas que necessitam desse transporte, comenta 
saber que houve algumas irregularidades, mas a maioria não deve ser prejudicada por causa de poucas pessoa 
que fraudaram o sistema, que não se pode colocar todas as pessoas no mesmo ônibus e que doenças se 
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misturem, comenta sobre a diversidade de casos e situações difíceis e possíveis, questiona sobre onde está 
sendo tirado custos, concede parte ao vereador Dr. Erick (PSDB), comenta que entrou em contato com o 
secretário de saúde que informou que o transporte para tratamento fora do domicilio continua normalmente, só 
que são realizados pela viação com ônibus higienizados e contém um socorrista dentro do ônibus e os casos 
onde as pessoas não podem ter contato com outras são avaliados separadamente para receberem transporte 
individual, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta ficar feliz com essa notícia e 
espera que isso aconteça pois pessoa estão desesperadas com o ultimo decreto que saiu, que sabe que a 
secretaria de saúde tem sensibilidade, mas talvez falte explicar melhor para as pessoas que precisam disso, 
tratar as pessoas com mais dialogo e carinho sobre esse tema delicado. Comenta tambem que enviou para o 
Ministério Público de Ponta Grossa toda a documentação com relação a CPI do Transporte Coletivo, que na 
tarde de hoje depois de conversar com professores, advogados e pessoas técnicas da área enviou ao Ministério 
Público a recusa que a maioria dos membros tiveram com relação a quebra de sigilo por parte dos sócios e 
empresa para verificar a movimentação bancaria, comenta que foi enviado ao Ministério Público pois não pode 
concordar que mais uma vez a viação alegue não ter dinheiro para pagar funcionários, que tudo está 
funcionando e que o terminal central está lotado de gente, a Viação alegando que não tem dinheiro, que quando 
pediu para abrir a CPI que foi criada sem sua assinatura pois não o quiseram como relator, que pediu essa CPI 
para tentar evitar o que está acontecendo no transporte público e foi barrado e que agora que foi acionado o 
ministério público e que possui certeza que medidas serão tomadas, que possui certeza que o Ministério Público 
irá investigar essa situação. Concede a palavra ao vereador Celso Cieslak (PRTB), Comenta que esteve 
acompanhando que na pior parte da pandemia estava operando com 50% a frota e que acredita que hoje está 
participando 90% dos usuários, que diariamente utiliza-se 100 mil usuários, que o comercio reabriu e que 
acredita que está operando cm 90 mil pessoas, comenta que o dinheiro tem e que naquela época tambem havia 
dinheiro e que deixaram atrasar e não conseguiram pagar, questiona onde está o dinheiro já que está operando 
quase que com a capacidade máxima de usuários, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB), 
comenta que acredita que muitos vereadores entendem o problema que o transporte coletivo está passando e 
que não está para brincadeira como muitos vereadores acha, que saíram da CPI e foram estudar mais e buscar 
mais argumentos, com juristas e que acionaram o Ministério Público e que para os vereadores terem uma ideia 
o presidente da Comissão deu uma entrevista falando que se um vereador tivesse do dos funcionários da VCG 
que doa-se do seu salário, que é vergonhoso o que acontece nos bastidores, enquanto uns tentam trabalhar os 
outros trabalham e que enviou ao Ministério Público e que ações serão tomadas, que saiu da CPI e está 
trabalhando. 
VEREADOR LÉO FARMACEUTICO(PV): Comenta estar mais uma vez para prestar esclarecimento sobre 
o trabalho e dedicação desempenhada e que essa semana tirou para visitar a UPA e os postos de saúde e pode 
observar que com a pandemia indo embora as coisas começam a melhorar e entrar nos eixos mas vê muita 
dificuldade na área de ambulância e operações seletivas que se devem tomar  providencias nesse sentido, que 
recebe quase que diariamente pessoas que estão esperando no mínimo seis meses para operação seletiva, 
comenta que o munícipe não pode esperar e que a demora piora a situação do doente, que só hoje recebeu 4 
munícipes relatando a demora da transferência e espera de leito para certo tipo de doença, que foi buscar as 
respostas e vê as dificuldades, falta de pessoas e transportes e que a saúde está melhorando mas é necessário 
buscar uma melhora para atender a população da melhor maneira possível, concede parte ao vereador Izaias 
Salustiano (PSB), comenta  que possui a impressão que a saúde do município está cada vez mais se 
deteriorando, comenta sobre a questão da espera pro atendimento que conhece famílias que esperam a mais de 
10 dias, com relação ao transporte e a ambulância, que o PAI não atende ninguém e não foi feito nada por parte 
da UEPG no sentido de regularizar o atendimento de regularizar o atendimento das crianças que a saúde está 
precarizada e que quando se falou sobre as Unidades Básicas de Saúde para atender a população não foi feito 
nada, que deve parar de achar que tem justificativa para tudo, é questão de prioridade e saúde não espera que a 
saúde na gestão atual está andando mal e que não vê nenhum ato no sentido de atender melhor a população que 
há necessidade de providencias. Concede parte ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta que 
sobre a fala que diz respeito a um presidente da comissão que falou sobre doar salário, e que não foi especifico 
qual o presidente e de qual comissão, e se é da comissão do Transporte Coletivo então se deve reforçar as 
orações pois esse vereador está ouvindo vozes, sobre a saúde comenta que entregou ontem, que foi conquistada 
uma ambulância para ajudar a saúde do município e que medidas devem ser tomadas o quanto antes. 
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Novamente com a palavra o vereador Léo Farmacêutico (PV), comenta que agradece ao deputado Hussein 
Backri que destinou mais verbas para a saúde e que fica feliz e que se deve olhar com carinho para a população 
que não pode esperar e precisa de respostas, agradece a secretaria de obras por fazer um bom trabalho e que 
estava olhando o patrolamento e cascalhamento e está ótimo, reforça o agradecimento ao secretário pelo 
trabalho desenvolvido nos bairros, que vê o esforço dos trabalhadores e que Ponta Grossa não pode parar. 
VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Cita Izaias 10:1 e 2, que comenta sobre leis injustas, e que hoje vive 
o mesmo problema, que não existe razão em eleger representante que não seja converter os impostos 
arrecadados em benefícios para as pessoas que mais precisam, como em saúde, transporte, segurança e 
educação e que se isso não acontece não há necessidade de existir esses cargos, comenta que falou com a 
prefeita sobre o transporte para Curitiba que será analisado caso a caso, que ficou mais aliviado mas o caso é 
muito grave, comenta situação de mãe que deve sair de Ponta Grossa 4 ou 5 horas da manhã para chegar em 
Curitiba para ter o tratamento da filha saindo as 18 horas que fica pelo menos 7 horas no aguardo, cita exemplo 
de situações as quais foi informado como por exemplo pessoas sem condições para custear a própria 
alimentação, questiona a posição e a ação dos vereadores com relação a isso, que não é possível escolher seus 
representantes e mesmo assim sofrer tanto, comenta que acredita que a prefeita ira rever essa decisão e ira 
colocar alguém que analise caso a caso e não deixe essa barbaridade acontecer, que está sendo retirado 
benefícios conquistados, comenta saber que se deve tratar os pontagrossense em Ponta Grossa mas que não 
tem condições, então devem dar pelo menos o transporte digno. Que a Fundação de Assistência Social se 
envolva, que isso tambem é Assistência Social, que trabalhem em conjuntos para não deixar os filhos de Ponta 
Grossa sofrer, que se indigna por não poder fazer nada, que é um problema criado pelas pessoas eleitos, que o 
transporte existia, questiona quem ganha nesse corte de custos, pois quem necessita de benefício são essas 
crianças, que o percurso  é demorado, comenta que fez moção de apelo e pede para que assinem junto pedindo 
que a prefeita revogue esse decreto e que todos foram eleitos para defender o direito das pessoas, que viu que 
o salário está em dia e questiona o que está sendo feito por esses pessoa que tem um transporte difícil. Comenta 
que estará passando a todos a possibilidade de assinar essa moção de apelo que pede a revogação do decreto 
que considera mau pensado, comenta não fazer oposição a prefeita, mas não pode ver os filhos dos municípios 
sofrendo sem se posicionar, que deseja ver esse decreto revogado que assim volta o transporte que já era ruim 
para as mães terem um pouco mais de sossego. 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta que assinara a moção de  apelo apesar de  que  
infelizmente essa gestão está sendo marcada por não atender apelo de ninguém que a prefeita não apresenta 
sensibilidade, pois o descaso verificado na questão de saúde é muito grande, ao contrário disso decreto que 
retira as condições de acesso a saúde das pessoas  ultrapassa as meras questões administrativas que a saúde é 
dever de todos, que a partir do momento que se faz decreto que retira o transporte, que facilita e viabiliza o 
acesso a saúde acredita que esta ilegal que contraria o que está posto na legislação, quando o secretário de 
saúde pratica qualquer ato que dificulta o acesso a saúde tambem está efetuando ato ilícito, que é preciso que 
o Ministério Público saiba disso e que tome uma medida para que situações dessas deixe de ocorrer e que não 
venha se repedir futuramente, que dá a impressão que não há aconselhamento jurídico nesses decretos e leis, 
que foi mandado moção de apelo pedindo para retirar o projeto de reforma administrativa que extingue a 
AMTT, que sabe que o Transporte Coletivo tem gerado problemas absurdos, que há reclamações sobre 
quantidade e horário de ônibus, e que sinceramente não sabe quais as diretrizes administrativas dessa gestão, 
concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), comenta que já estão estudando um novo modelo de 
Transporte Coletivo e novamente será contratado empresa para estudar um contrato e que deve ser fiscalizado 
pois todos os contratos estudados por empresas não deram certo, que a função é fiscalizar o executivo para não 
ser gasto mais de 1 milhão como foi gasto com a empresa do filho do Cássio Taniguchi, na gestão de Marcelo 
Rangel para contrato que não deu em nada, que já estão vendo sobre  contratar empresa de São Paulo talvez do 
filho desse Cassio Taniguchi pois é uma empresa que meche com mobilidade urbana, que os vereadores devem 
ficar atento com isso, que é dinheiro jogado no lixo, que há grandes profissionais de Ponta Grossa, que não tem 
por que pagar valores alto para empresas de renome, que a prefeitura gasta esse dinheiro para fazer estudo de 
como será em 2024, sobre a AMTT está percorrendo órgãos importantes e que como por exemplo a OAB nem 
sabia que estavam querendo extinguir a AMTT, que 100% não deseja a extinção da AMTT e que devia ser 
consultados todos os funcionários e que os principais órgãos e vereadores não querem a extinção da AMTT. 
Com a palavra novamente o Vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta que com relação  ao estudo do plano 
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diretor, comenta que ainda na gestão do Marcelo Rangel foi gasto 1,5 milhões em um trabalho mal feito e 
trouxe dificuldades para a casa e agora devem fazer a parte no sentido de verificar o que pode ser corregido 
nesse plano para não aprovar mais um retrocesso na cidade de Ponta Grossa, comenta que a prefeita deseja 
acabar a AMTT, que foi pedido para a prefeita considerar inidônea a empresa do ESTAR Digital e está renovou 
o contrato, que o povo não entende como uma empresa que fraudou licitação ainda opere na cidade, que é uma 
vergonha o que está acontecendo, que respondeu a CPI que está tudo correto que o trabalho do Ministério 
Público irá mostrar quem está certo que a prefeita não deu resposta e que irá manejar a ação popular visando a 
declaração de nulidade absoluta todos esses pleitos licitatórios que envolveu o grupo da CIDATEC que para 
desgraça continua operando na cidade de Ponta Grossa, e a nova licitação está endo preparada e não sai de jeito 
nenhum e que se deve tomara cuidado com essa licitação. 
VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Declinou a palavra. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que ontem esteve conversando com o delegado 
Mauricio Souza da Luz e a investigadora Nicelli que está nesse setor, que estão nesse setor da causa animal, 
que buscam os animais mas não tem para onde levar os animais, que o animal está doente e não tem para onde 
levar, e com a pandemia as ONGS estão ocupadas e muitos animai na rua, que tem que deixar o animal com a 
família, e que o animal acaba sofrendo maus tratos novamente, comenta sobre a necessidade de se cobrar do 
poder público e famílias precisando de ração que o serviço das ONGs seria amparar as famílias que precisam 
de auxílio para cuidar de seus animais e não para efetuar um serviço que é dever público, que é necessário 
locais para deixar esses animais e que precisa que se efetue mais castrações pois não há onde  colocar filhotes 
na cidade, que sábado será feito feira que possui mais de 20 filhotes para doar de uma vila, comenta que a 
zoonoses está ligado ao bem estar dos animais e não s e pode conviver com esse descaso que na campanha 
eleitoral foi claro que haveria uma atenção especial a causa animal, que será passado para a pasta de meio 
ambiente mas que é necessário  soluções emergenciais pois como foi colocado pelo delegado e bom o trabalho 
da guarda municipal e civil mas não há local para esses animais, que o CRAR é para animais doentes, não é 
lugar para filhotes, ou cães fragilizados que se  deve mobilizar pois não há local e há muitos prédios desativados 
e questiona sobre utilizar esses espaços, comenta que deve mobilizar ONGs junto as protetoras. Concede parte 
ao vereador Paulo Balansin (PSD), comenta que vem conversando com o Monjabosco e o Pitela, e o CRAS 
ficara com o IAPE e que acredita que irá melhorar, que espera que se consiga melhorar, que na campanha foi 
prometido que iria melhorara e que colocara das verbas impositivas 100 mil no CRAS, que possui um projeto 
lá para fazer mais baias e que a guarda municipal colocara o canil lá e que com a guarda lá irá melhorar, e que 
tem que pôr um povo de lá para trabalhar e que os vereadores devem fiscalizar, que precisa incentivar as ONGs 
para dar uma condição melhor para esses animais, com a palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo 
(PSOL), comenta que a conversa foi animadora, no sentido de  poder contar com a policia Civil mas que precisa 
se resolver essa lacuna, onde colocar esses animais que são resgatados em estados deploráveis, que tem pessoas 
que são muito cruéis, reforça agradecimento a investigadora Nicelli, concede palavra ao vereador Ede Pimentel 
(PSB), comenta que esteve visitando o CRAR, e que seus funcionários são empenhados mas não possui 
estrutura, que esteve vendo projetos em outras cidades que estão criando os Concelhos Tutelares dos Animais, 
que fara moção de apelo para que a prefeita estude esse Concelho Tutelar Animal e implante na cidade para 
abranger toda a parte animal juntamente com concelhos e ONGs, com a palavra novamente a vereadora Josi 
do Coletivo (PSOL), sobre as castrações comenta que deve ampliar e ultrapassar  o mínimo estabelecido por 
lei e se criarem o Concelho Tutelar Animal é mais uma razão para ter um local para levar esses animais, que 
não existe ainda, declara apoio a causa animal, que é uma causa que vale a pena. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
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ORDEM DO DIA 27/10/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA 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. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 167/2021: 

Dispõe sobre a reserva de percentual para provimento de cargos e/ou empregos públicos em comissão às 

pessoas com deficiência, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo do Município de Ponta Grossa. 

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. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
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Projeto de Lei Ordinária nº 244/2021: 

Concede remissão de créditos do ISSQN e anistia das multas fiscais em favor dos contribuintes de que trata a 

Lei nº 7.570/2004. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR DR. ERICK 

Projeto de Lei Ordinária nº 18/2021: 

Institui a meia-entrada para os moradores do Município nos locais e nas condições que especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado - 16 Votos 

Favoráveis) 

                         CFOF    - Favorável, observado o Substitutivo Geral confeccionado pela CLJR 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela CLJR 

                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

_________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 211/2021: 

Denomina de NADIR DITZEL a Rua nº 15 do Jardim Imperial, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 16 

votos favoráveis) 

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

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 220/2021: 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora PASTORA ROSICLER SANSANA. 

  

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

                         CECE   - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 551/2021 dos Vereadores DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO e FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APELO 

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

serviço da comunidade uma unidade de Pronto Atendimento Infantil - PAI na região central.  

  

Nº 552/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

MOÇÃO DE APELO 
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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. 

  

Nº 553/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APELO 

À 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. 

  

Nº 554/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

À 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.  

 

Nº 555/2021 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 instalada área de lazer infantil e academia ao ar livre no terreno do Centro de 

Iniciação ao Esporte Rogério Bocchi Serman, no Sabará. 

  

Nº 556/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Thais Aparecida Vaz, extensivo a toda direção da Associação de Moradores do Recanto Verde, pelo 

excelente trabalho desenvolvido na comunidade local. 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. 

Total de Moções Aprovadas – 6 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 
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Vereadores Daniel Milla (PSD), Divo (PSD) e Filipe Chociai (PV) - 1 

 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1588/2021 do Vereador FELIPE PASSOS  

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 na ESTRADA PRINCIPAL 

ENTRE OS BAIRROS  CONCEIÇÃO E SETE SALTOS DE BAIXO. 

  

Nº 1589/2021 do Vereador DR. ERICK, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando melhorias da linha de ônibus Central/Uvaranas.  

  

Nº 1590/2021 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 uma ligação viária entre a Vila DER 

e a Vila Santa Maria, Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1591/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o conserto da galeria de águas 

pluviais localizada na Rua Antônio Vitor Batista, n.º 809, esquina com a Rua Professor Balbina Branco, no 

Bairro Uvaranas . 

  

Nº 1592/2021 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  que a  linha de ônibus que faz a 
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região do Dom Bosco, Jd.Panorama ,Campos Elisios e San Marino vá direto ao Terminal Central sem passar 

pelo Terminal Nova Rússia. 

  

Nº 1593/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção do ponto de ônibus na 

Av. Tubarão, número 178 (Jardim Alfredo Ribas) - Bairro Cará - Cará. 

  

Nº 1594/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção para tampar o bueiro 

da Rua Tubarão, em frente ao número 226 (Jardim Alfredo Ribas) - Bairro Cará-Cará. 

  

Nº 1595/2021 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 para a limpeza de terreno localizados na Rua 

Tenente Pinto Duarte n° 593, Bairro Centro. 

  

Nº 1596/2021 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 conserto e adequação de galeria de 

água pluvial, esta localizada á Rua Braulina Carneiro de Quadros, frente ao nº 260, bairro da Ronda. 

  

Nº 1597/2021 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 

manutenção com Manilhamento, Patrolamento, Cascalhamento e a realização da Coleta de Lixo na Rua Laércio 

da Gama Durante, Ronda. 

  



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

Nº 1598/2021 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 

colocação de cobertura nos pontos de ônibus do Residencial América, localizado no Bairro Chapada. 

  

Nº 1599/2021 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 da Rua Franklin Távora, Bairro 

Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 1600/2021 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 da Rua General Barros Falcão, 

Bairro Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 1601/2021 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 da Rua Felipe Santos, Bairro Nossa 

Senhora das Graças. 

  

Nº 1602/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Mudança da Placa de Sinalização 

de Preferencial na Rua Javerte Ribeiro da Fonseca, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1603/2021 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 as Trocas de Lâmpadas e Roteador 

na Rua Enfermeira Adelaíde Pareta, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

Total de Indicações Aprovadas – 16 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 
_________________________________________________________________________ 
  
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 26 de outubro de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 
                Presidente                                                  1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 
VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Declinou a palavra. 

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

niao=27/10/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEXAGÉXIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

                   Aos vinte e sete 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 as ausências justificadas dos 
Vereadores Missionária Adriana e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro Secretário, 
presentes os Vereadores 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 seguida foi 
procedida pelo Vereador Primeiro Secretário a leitura do Expediente que se encontrava 
sobre a Mesa, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - 
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 195/21, dando nova redação ao Art. 17, 
conforme especifica. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 254/21, suprimindo-se o 
Art. 19, do projeto de lei epigrafado, renumerando, conseqüentemente os artigos 
subsequentes. Of. nº 2292/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.079. Of. nº 
2361/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.077. Of. nº 2362/21-GP, 
comunicando haver sancionado a Lei nº 14.078.  Of. nº 2336/21-GP, em atendimento a 
Indicação nº 1342/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2337/21-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1343/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2338/21-
GP, em atendimento a Indicação nº 1344/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 
2340/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1345/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 
Of. nº 2341/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1346/21, de autoria da Vereadora Joce 
Canto. Of. nº 2345/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1334/21, de autoria do Vereador 
Jairton da Farmácia. Of. nº 2346/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1337/21, de 
autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2347/21-GP, em atendimento a Indicação 
nº 1292/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 2348/21-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1340/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2349/21-
GP, em atendimento a Indicação nº 1224/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 
2351/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1208/21, de autoria do Vereador Léo 
Farmacêutico. Of. nº 2352/21-GP, em atendimento a Indicação nº 939/21, de autoria do 
Vereador Dr. Erick. Of. nº 2364/21-GP, em atendimento a Indicação nº 516/21, de autoria 
do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 2365/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1279/21, 
de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2366/21-GP, em atendimento a Indicação nº 
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1266/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2367/21-GP, em atendimento a 
Indicação nº 1310/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2368/21-GP, em 
atendimento a Indicação nº 226/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 
2369/21-GP, em atendimento a Indicação nº 874/21, de autoria da Vereadora Josi do 
Coletivo. Of. nº 2370/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1158/21, de autoria do 
Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2371/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1282/21, de 
autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2372/21-GP, em atendimento a Indicação nº 
1302/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2373/21-GP, em atendimento a 
Indicação nº 1350/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2374/21-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1265/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2375/21-GP, 
em atendimento a Indicação nº 1305/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 
2376/21-GP, em atendimento a Indicação nº 584/21, de autoria do Vereador Geraldo 
Stocco. Of. nº 2377/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1396/21, de autoria da 
Vereadora Joce Canto. Of. nº 2378/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1385/21, de 
autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2379/21-GP, em atendimento a Indicação 
nº 1274/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2380/21-GP, em atendimento a 
Indicação nº 1374/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2381/21-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1376/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2382/21-
GP, em atendimento a Indicação nº 1375/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 
2383/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1327/21, de autoria do Vereador Pastor 
Ezequiel Bueno. Of. nº 2385/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1395/21, de autoria 
da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2386/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1241/21, de 
autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2387/21-GP, em atendimento a Indicação nº 
1157/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2388/21-GP, em atendimento 
a Indicação nº 1397/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2404/21-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1398/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. DO 
VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 298/21, promove 
alteração na Lei nº 11.494, de 11/10/2013. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - 
Projeto de Lei nº 299/21, institui a Política Municipal de Agricultura Urbana Sustentável 
no âmbito do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 
BUENO - Projeto de Lei nº 300/21, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa 
ao Senhor MARCÍLIO MIGUEL SCHUERZOSKI. DA VEREADORA JOSI DO 
COLETIVO - Moção de Aplauso nº 557/21, dirigida aos estudantes GABRIEL 
CZENOSKI e CAMILA MOLOYAMA, respectivamente  das Escolas Municipais 
Professor Paulo Grott e Professora Judith Macedo Silveira, extensiva a todos seus 
professores, pela premiação concedida no concurso realizado pelo Programa de Educação 
Ambiental Campo Limpo - Edição 2021. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo 
nº 558/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, 
para que realize medidas administrativas a fim de que seja aberta nova UBS na Região do 
Dom Bosco/Campos Elísios, Contorno. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 
- Requerimento nº 357/21, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente 
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sessão (27/10/21), por assuntos particulares. Colocado o mesmo em discussão e votação, 
foi aprovado. O Senhor Presidente também colocou em discussão e votação o pedido do 
Vereador Dr. Zeca, solicitando justificativa para sua ausência na presente sessão, para 
tratar de assuntos de ordem particular, o qual foi aprovado. Finda a leitura do Expediente, 
foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR GERALDO 
STOCCO: Relatou sobre sua visita junto ao CRAR - Centro de Referência para Animais 
em Risco, conversando com o Veterinário Leandro, funcionários no Município, tendo 
verificado diversas situações, tais como melhoras condições de trabalho, espaço, já tendo 
projeto para ampliar o local, onde cães ficam repousando para futuramente serem 
adotados. Disse também que está conversando com o Vereador Aliel Machado, quanto à 
essa reforma. Já está oficializando a Secretaria de Segurança do Município, solicitando 
agilidade, onde soube que o canil municipal será localizado próximo ao CRAR, dando 
conta que aconteceram no mesmo diversos furtos ar condicionado, televisão, materiais 
pessoais, medicamentos que utilizam nos animais, cavalos, enfim uma série de atitudes 
que acabam deixando mais difícil ainda o trabalho dos profissionais que lá atuam. 
Ressaltou a necessidade da contratação de mais veterinários e veterinárias no Município. 
Irá elaborar ofício à Secretaria de Meio Ambiente para que possam contratar tais 
profissionais e olhem para essa causa que tem que ser tratada com prioridade. Relatou que 
a antiga gestão não realizava as devidas castrações, existindo um Termo de Ajustamento 
e Conduta entre o Ministério Público e Prefeitura Municipal, onde estava conversando 
com pessoal das ONGS para que também exista convênio entre Prefeitura e as mesmas a 
fim de atuarem mais. Comentou sobre as viagens para pacientes que precisam fazer 
tratamento fora do Município, sabendo que é dinheiro alto, precisando de sensibilidade 
para esses munícipes, tendo conhecimento de que houveram irregularidades, porém 
entende que a maioria das pessoas não tem culpa daqueles que fraudaram o sistema. Disse 
que não podem colocar todas no mesmo ônibus, misturando as enfermidades, existindo 
diversos casos que devem ser tratados de formas diferentes. O Vereador Dr. Erick em 
aparte, disse ter entrado em contato com o Secretário de Saúde, tendo informado que o 
transporte para encaminhamento de pacientes fora do município continua de forma 
normal, porém são realizados com veículos da Viação Campos Gerais, devidamente 
higienizados, contendo um socorrista para acompanhar as pessoas que não podem ter 
contato com outras, onde são avaliados separadamente para receberem transporte 
individual. Vereador Geraldo finalizou informando haver enviado ao Ministério Público 
de Ponta Grossa toda a documentação referente a CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, 
dizendo que hoje, após haver conversado com professores, advogados, pessoas técnicas 
da área tomou tal atitude, em razão da recusa que a maioria dos membros tiveram com 
relação a quebra do sigilo por parte dos sócios e da empresa, em verificar a movimentação 
bancária. Não pode concordar que mais uma vez a VCG alegue não ter dinheiro para pagar 
seus funcionários enquanto que outras áreas estão funcionamento normalmente, como 
escolas, faculdades, comércio, com o terminal central lotado de pessoas. Recordou que 
quando a referida CPI foi protocolada nesta Casa, sem sua assinatura, solicitou sua 
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abertura para tentar evitar o que está acontecendo no transporte coletivo de Ponta Grossa, 
porém cercearam seu direito de fiscalizar. Celso Cieslak, em aparte lembrou que no alto 
da pandemia a frota estava operando com cinqüenta por cento e hoje acredita estar sendo 
operada com noventa por cento. Ressaltou ainda quanto a utilização pelos usuários - 
diariamente cem mil usuários, tendo aumentado o movimento do comércio, tendo 
dinheiro, entendendo que simplesmente deixaram atrasar o pagamento dos colaboradores. 
Geraldo finalizou criticando entrevista do Presidente da CPI DO TRANSPORTE 
COLETIVO, falando que se um vereador tivesse dó dos funcionários da Viação Campos 
Gerais, que doasse seu salário, destacando ser esse tipo de atitude que acontece nos 
bastidores - enquanto um tenta trabalhar, os outros atrapalham. VEREADOR LÉO 
FARMACÊUTICO: Para prestar esclarecimento à população do seu trabalho e dedicação, 
tendo adquirido muita experiência nos dez meses de mandato. Relatou haver tirado a 
semana para visitar a UPA, Postos de Saúde podendo observar que com a pandemia indo 
embora, as coisas começam a melhorar. Está vendo muita dificuldade da população na 
área de ambulância, operações eletivas, tendo que tomar providência nesse sentido. Está 
estudando com o setor jurídico a possibilidade de ver essa demora, dizendo que o munícipe 
não pode esperar. Recebeu somente hoje quatro munícipes relatando a demora da 
disponibilização de leito para tratar certo tipo de doença - pessoa está internada na UPA e 
necessita urgentemente, estando necessitando de oxigênio, medicamentos, ficando em 
observação à espera de leito. Foi buscar as respostas e vê diversas dificuldades, como falta 
de efetivo, pessoas, transporte. Concedeu aparte ao Vereador Izaias Salustiano, somando, 
dizendo que dá impressão que a saúde está ficando com mais problemas. À questão da 
demora para atendimento, citou que no setor de traumatologia tem pessoas que estão com 
ente aguardando mais de dez dias, em situação de urgência. Destacou ainda a dificuldade 
de transporte, ambulância, o PAI - Pronto Atendimento Infantil, que não atende de 
maneira condizente, fazendo abarrotar as UPAS, nada tendo sido realizado pela UEPG no 
sentido de regularizar o atendimento das crianças, estando precarizada totalmente a saúde 
no Município. Lembrou haver falado a poucos dias quanto as Unidades Básicas de Saúde 
para atender a população nos bairros, continuando tudo a mesma coisa, não justificando 
questões de efetivo, falta de recursos, sendo questão de prioridade, pois "saúde não 
espera". Não vê nenhum ato solidário no sentido de melhorar o atendimento em termos de 
saúde, somando à fala do orador. Vereador Leandro Bianco, também em aparte respondeu 
o vereador que o antecedeu quanto a entrevista que citou de parte do Presidente da CPI 
DO TRANSPORTE COLETIVO, quando a doar salário, lembrando que não mencionou 
qual comissão, se for do transporte coletivo, disse que tem de reforçar as orações, por 
entender que o mesmo está ouvindo vozes. Quanto ao comentário do Vereador Léo a 
respeito da saúde, lembrou haver conversado com o Dr. Rogrigo, Secretário de Saúde, 
onde conquistou uma ambulância para auxiliar no município, no valor de duzentos e 
quarenta e nove mil reais, somando com o mesmo que medidas devem ser tomadas o 
quanto antes. Léo Farmacêutico, seguindo, agradeceu ao Deputado Hussein Backri que 
destinou essa semana mais verbas para a saúde, ficando feliz, sendo mais um motivo para 
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que possam olhar com carinho para a população pontagrossense que não pode mais 
esperar. Outro assunto, para agradecer a Secretaria de Obras, na pessoa do Secretário 
Eduardo Marques pelo trabalho realizado nas vilas, existindo roteiro a seguir, em termos 
de patrolamento e cascalhamento, ficando à contento, merecendo agradecimento e 
reconhecimento de um munícipe. VEREADOR JULIO KÜLLER: Para lembrar que 2821 
anos atrás, oitocentos antes de Cristo, o Profeta Izaias, sendo instrumento do Senhor 
proferiu as seguintes palavras: IS 10, 1 e 2: "Ai daqueles que fazem leis injustas, que 
escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os 
oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos". Ressaltou 
que hoje vive-se praticamente o mesmo problema, não vendo razão nenhuma de eleger 
prefeitos e vereadores que não sejam para transformar os impostos arrecadados em 
benefício às pessoas que mais precisam: saúde, transporte, segurança, educação. Relatou 
haver conversado com a Prefeita, a qual respondeu com relação ao transporte para Curitiba 
que caso a caso será averiguado, ficando um pouco mais aliviado. Relatou a luta da 
Munícipe Elisângela que tem sua filha Marília com epilepsia refratária, que leva pelo 
menos meia hora convulsionando e tem que sair da cidade quatro horas da manhã para 
receber consulta e tratamento em Curitiba, retornando, saindo as dezoito horas, ficando 
sete horas à espera, ou quando se pega Josielma com sua filha Luana que ontem retratou 
tudo que passou em Curitiba, chegando em casa às dezenove horas, tendo saído às três da 
manhã, tendo levado somente um sanduíche para a alimentação de filha, sem condições 
de levar para si. Perguntou: onde estão os vereadores com relação a isso? O que tem feito? 
Quer acreditar que a Senhora Prefeita irá rever essa decisão, colocando alguém do 
departamento de transporte, da secretaria de saúde para analisar caso a caso. Entende que 
os filhos de Ponta Grossa deveriam ser tratados aqui, porém, por não ter condições, tem 
que dar pelo menos transporte digno, com envolvimento da Secretaria de Assistência 
Social. Informou haver elaborado moção de apelo, pedindo aos vereadores que assinem 
consigo, no sentido de que a prefeita revogue esse decreto. O Vereador Geraldo Stocco 
em questão de ordem cumprimentou representantes do Recanto Verde em visita à Casa 
nas pessoas da Thais, ex-Vereador Aguinel, representando o Deputado Aliel Machado, 
lembrando de moção da aplauso nº 556/21 que será apreciada na Ordem do Dia. 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Iniciou anunciando que faz questão de assinar a 
moção de apelo lavrada pelo Julio Küller, apesar de que infelizmente essa gestão está 
sendo marcada por não atender apelo de ninguém. Disse que o descaso que verifica quando 
se trata principalmente as questões de saúde é grande, ao contrário disso, foi elaborado 
decreto que retira as condições de acesso à saúde das pessoas, ultrapassando as meras 
questões administrativas do ponto de vista jurídico. Citou estar escrito na Constituição 
Federal que saúde é obrigação do Estado, do Município e da União, sendo dever de todos. 
Nesse sentido entende que a partir do momento que se elabora decreto retirando condições 
que facilita pessoas que tenham acesso, pensa que do ponto de vista jurídico está irregular, 
ilegal, contrária àquilo que entende estar posto na legislação. Registrou que o Secretário 
de saúde também está desrespeitando as leis e sociedade com tal atitude, necessitando que 
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o Ministério Público tome medidas para deixar disso ocorrer e não refletir no futuro. 
Encaminhou moção de apelo solicitando a retirada do projeto da reforma administrativa, 
que extingue a AMTT, da qual sequer obteve resposta plausível. Sabe que transporte 
coletivo tem gerado problemas absurdos, não sabendo quais são as diretrizes 
administrativas dessa gestão, por mais esforço que faz. Em aparte, Celso Cieslak relatou 
que estão estudando novo modelo de transporte coletivo para Ponta Grossa, onde 
novamente irão contratar empresa, gastar altos valores para estudar um contrato, dos quais 
nunca deu certo, lembrando que a função dos vereadores é fiscalizar o Executivo, para ver 
se não se irá gastar um milhão de reais, conforme foi gasto com o filho de Cássio 
Taniguchi, que trabalha com mobilidade urbana, na gestão de Marcelo Rangel, para 
verificar contrato que não deu em nada, considerando haver engenheiros de tráfegos de 
Ponta Grossa e grandes profissionais que podem realizar trabalho com gasto mínimo. 
Falou de novo a respeito da AMTT que está percorrendo órgãos importantes da cidade, os 
quais não sabiam que a administração municipal em intenção em extingui-la, para criar 
secretaria de família, dizendo que essa não tem nada a ver com autarquia que está 
devidamente montada, com seus funcionários. Registrou que esses são os que 
primeiramente deveriam ter sido consultados. Comunicou que o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais também virá junto para dizer que não quer, acreditando que também 
os vereadores irão votar à favor de sua extinção. Izaias lembrou que no estudo do Plano 
Diretor foi pago um milhão e quinhentos mil reais e ainda hoje estão debatendo um 
trabalho mal feito que trouxe dificuldade à esta Casa para entender esse Plano Diretor feito 
por quem não conhece a realidade de nossa cidade. Agora tem que fazer a parte através da 
Comissão do Plano Diretor que foi instituída, de verificar o que pode ser corrigido para 
que não possam aprovar mais um retrocesso para a cidade. VEREADORA JOSI DO 
COLETIVO: Para tratar do assunto que diz respeito à causa animal, à exemplo do 
Vereador Geraldo Stocco, que ontem com a co-vereadora Ana Paula estiveram 
conversando com o Delegado Maurício Souza da Luz, sendo empenhado com a causa e 
com investigadora Nicelli que está nesse setor, prestando serviço, amparando a Guarda 
Municipal. Relatou problema sério em relação aos serviços prestados à causa animal da 
cidade, colocado pelo delegado que buscam os animais, dão voz de prisão inclusive 
dependendo dos casos de maus tratos, não tendo onde levá-los. Ressaltou que com a 
pandemia ONGs e entidades protetoras estão com suas casas e locais totalmente ocupados, 
existindo muitos animais na rua e sem ter onde levar, deixam com a família e pagando 
multa, tendo problemas com lei, fazendo com que esse animal sofra maus tratos 
novamente. Disse que precisa cobrar o Poder Público, onde famílias precisam com 
urgência, sendo esse o serviço das ONGS e não fazer aquilo que é de responsabilidade do 
Poder Público: estabelecer local para deixar os animais e não cumprir apenas o que a lei 
exige, o mínimo de castrações. Necessita fazer força tarefa, não tendo onde colocar 
filhotes nesta cidade, lembrando que no próximo sábado farão uma feira. Colocou ainda 
que os Vereadores tem que se mobilizar em prol de um local, lembrando existir diversos 
prédios desativados na cidade, porque não utilizarem? Em aparte, Paulo Balansin relatou 
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que vem conversando com os Secretários Manjabosco e Pitella, onde vai ser dividido, o 
CRAR irá ficar sob responsabilidade do IAP, entendendo que irá melhorar. Lembrou à 
prefeita que prometeu em campanha. Irá dar cem mil através de verbas impositivas no 
CRAR, tendo projeto para fazer mais baias, informando também que a Guarda Municipal 
irá instalar o canil. Está pensando em fazer grande reunião com as ONGS para verificar a 
melhor possibilidade de utilizar a referida verba, dando condições melhores para os 
animais. Também utilizou de aparte o Vereador Ede Pimentel dizendo que esteve 
visitando o CRAR, relatando o empenho das pessoas, sendo limitado o seu trabalho em 
razão da falta de estrutura. Esteve vendo projeto em outras cidades, onde estão criando os 
Conselhos Tutelares Animais, do qual fará moção de apelo para que a prefeita estude essa 
implantação em nossa cidade, somando junto às ONGS. O Senhor Presidente transmitiu 
comunicação da Mesa, aos Diretores e Parlamentares, quanto reunião com os assessores 
para orientá-los quanto ao registro das emendas ao orçamento no sistema Legislador,  dia 
vinte e nove às quatorze horas. Não havendo mais vereadores inscritos, passou-se à 
apreciação da ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 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 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. Ficam 
registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e 
Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 167/21 (Vereador Julio Küller), dispõe sobre a reserva 
de percentual para provimento de cargos e/ou empregos públicos em comissão às pessoas 
com deficiência, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do 
Poder Legislativo no Município de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registradas as 
ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Dr. Zeca.  
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 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. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 
dos Vereadores Missionária Adriana e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 244/21 
(Vereadores Divo e Felipe Passos), concede remissão de créditos do ISSQN e anistia das 
multas fiscais em favor dos contribuintes de que trata a Lei nº 7.570/2004: APROVADO, 
com votos favoráveis dos Vereadores 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. Ficam registradas as ausências 
justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Dr. Zeca. EM PRIMEIRA 
DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 18/21 (Vereador Dr. Erick), institui a meia-entrada 
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para os moradores do Município nos locais e nas condições que especifica: APROVADO, 
nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação, com votos favoráveis dos Vereadores 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. Ficam registradas as 
ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Dr. Zeca. 
PROJETO DE LEI Nº 211/21 (Vereador Ede Pimentel), denomina de NADIR DITZEL a 
Rua nº 15 do Jardim Imperial, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, nos termos 
da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 
ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária 
Adriana e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 202/21 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), 
concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora PASTORA ROSICLER 
SANSANA: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores 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. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 
Missionária Adriana e Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 
Indicações nºs 551/21, dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo e Felipe Chociai; 
552/21, do Vereador Paulo Balansin; 553, 554/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 
555/21, do Vereador Dr. Erick; 556/21, do Vereador Geraldo Stocco. Ficam registradas 
as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Dr. Zeca. Foi 
colocado em discussão e votação, tendo sido aprovada a solicitação do Vereador Julio 
Küller para se ausentar em razão de compromissos parlamentares assumidos. AINDA EM 
DISCUSSÃO ÚNICA, foram APROVADAS: Indicações nºs 1588/21, do Vereador Felipe 
Passos; 1589, 1590/21, do Vereador Dr. Erick; 1591, 1596/21, da Vereadora Missionária 
Adriana; 1592/21, do Vereador Leandro Bianco; 1593, 1594/21, do Vereador Paulo 
Balansin; 1595/21, do Vereador Felipe Passos; 1597, 1598/21, da Vereadora Joce Canto; 
1599, 1600, 1601/21, do Vereador Izaias Salustiano; 1602, 1603/21, do Vereador Ede 
Pimentel. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 
Missionária Adriana, Dr. Zeca e Julio Küller. A pedido do Vereador Paulo Balansin, foi 
concedido um minuto de silêncio em face do passamento do cidadão Benedito Godoy, 
torcedor Operário Ferroviário Esporte Clube. O Senhor Presidente parabenizou a classe 
dos servidores públicos municipais, pela passagem de seu dia, comemorado nesta data. 
Em questão de ordem, a Vereadora Josi do Coletivo estendeu convite aos Senhores 
Vereadores para participarem de debate sobre Política Municipal de Recuperação dos Rios 
Urbanos, junto à Pedreira do Rio Olarias, ao lado do Shopping Palladium, dia trinta, neste 
próximo sábado, às quinze horas, interessados pelo Fórum das Águas estão todos 
convidados. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 
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sessão, convocando a próxima para o dia três de novembro, no horário regimental, 
informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de 
estar 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 sete de outubro de 
dois mil e vinte e um. 
__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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