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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 29/11/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD) 

 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 

VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Cita Matheus 18:6, comenta sobre  a 

violência sobre a criança e adolescente, a violência sexual ocorre no seio familiar ou locais próximos, e na 

maioria dos casos não é denunciado, e deixa feridas afetivas nas crianças que não cicatrizam, que o ato é 

praticado por alguém de confiança, atos de violência que afetam a saúde mental da criança e do adolescente, 

comenta que vários estudos relatam que essa violência pode desenvolver transtornos de personalidade, 

transtorno de ansiedade, de humor, comportamento agressivo entre outros prejuízos além de abalar a 

autoestima, comenta que esteve com a doutora Ana do NUCRIA e que é um assunto que meche com seu 

coração, comenta que apresenta projeto de lei de número 235/2021 e pede a votação em favor das crianças para 

que esse programa se torne realidade cuidando das crianças, pede a mães para ficarem atentas, muitas vezes a 

criança que sofreu abuso sexual começa a mostrar distúrbio do sono, falta de apetite, isolamento social, entre 

outros sinais que demonstram que há algo errado, crianças com medo constante e dor e inchaço nas áreas 

genitais, costuma dizer que deve ensinar os filhos a serem seletivos, e não se aproximar de todos, e essa PL 

institui o plano municipal de combate a pedofilia, que crianças não sabem identificar nem se defender, e nessa 

PL deseja que seja feto palestrar para transmitir as crianças formas de se defender e detectar problemas, 

objetivando que o assunto chegue também aos pais das crianças de forma mais clara e direta, para que as 
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crianças compreendam esse perigo do mundo, reforça pedido de aprovação ao projeto de lei 235/2021, que 

deve haver cadeia para os podofilos. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que venho falar em nome da Comissão de Direitos Humanos 

Cidadania e Segurança, que se deve se manifestar contra toda intolerância religiosa praticada no Brasil, que 

houve um caso muito triste na cidade quando uma mesquita foi invadida, vandalizada e até queimaram o 

Alcorão, comenta ser veementemente contra ataques de ódio e intolerância religiosa, concede a palavra a 

vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta que no documento da AFEPAL denunciou e levo a conhecimento 

das autoridades brasileiras sobre campanhas dos EUA através de sua embaixada em denominações religiosas 

que buscavam convencer da necessidade de legalizar a difamação de religiões como elemento intrínseco da 

liberdade de expressão, comenta que a islamofobia só cresceu a ponto de se tornar defensável publicamente, 

assim reforça repudio a esse ataque a mesquita e declara solidariedade aos mulçumanos, reforça que está em 

curso uma tentativa de normalização da intolerância religiosa, cujas as consequências são imprevisíveis, 

comenta que tambem encontrou esse discurso de ódio contra religiões de origem africanas, comenta que se 

deve repudiar qualquer manifestação de destruição em relação a outras religiões, com a palavra novamente a 

vereadora Joce Canto (PSC), comenta que é preciso trabalhar para capacitar os órgãos do sistema de justiça e 

a educação para o fim da discriminação, declara solidariedade ao povo mulçumano. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Deseja melhoras ao vereador Ede Pimentel (PSB), que está se 

recuperando, repudia o que ocorreu com a mesquita do município, que esse tipo de acontecimento põe todos 

em perigo já que todos possuem uma fé, e que espera que esses atentados não ocorram mais, parabeniza que 

ontem houve dois eventos, um pedal pelo Santa Casa, e uma Corrida com Obstáculos, comenta que o turismo 

da cidade é grande e vasto, e que atrai pessoa as gastar dinheiro aqui e conhecer a cidade, comenta que a cidade 

está sendo divulgada ao pais inteiro e o turismo deve ser priorizados, que há parques naturais, lagos e que a 

cidade tem potencial para crescer no turismo, comenta que chegou a ter a tarifa mais cara do estado do Paraná 

e uma das mais caras do país, tudo isso por falta de fiscalização, por omissão do poder público em fiscalizar a 

VCG e o contrato, que é ruim mas não é desculpa para fiscalizar, comenta que viu matéria e que em 2018 

solicitou auditoria para a AMTT, e que o ex-prefeito fizesse uma auditoria no Transporte Coletivo, que isso 

não aconteceu pois não queriam investir dinheiro nisso, que possuíam receio e medo de investir dinheiro em 

uma auditoria que traria benefícios a cidade, que isso foi pedido depois que o Tribunal de Contras vir a cidade 

e apontar vários erros no Transporte Coletivo, porém não foi feito, no início do ano pediu uma abertura de uma 

CPI e seis meses atras falava da importância de ter acesso a movimentação bancaria e financeira da VCG e de 

seus sócios antes de ter um aumento da tarifa, porem foi recusado e quem paga o preço são as pessoas, que 

estão pagando R$5,50 por que a Casa e a prefeitura não quiseram trabalhar, que quem paga o preço não é o 

presidente da comissão que não anda de ônibus e mentiu que o  promotor não queria esses documentos, e uma 

semana depois o Ministério Publicou falou que era importante a prefeitura ter acesso a movimentação bancaria 

da empresa e de seus sócios, e quem está pagando o preço são os empresários, estudantes, e trabalhadores, 

comenta ter problemas com a injustiça que a omissão de algumas pessoas tem causado na cidade, que tem 

muito vereador bom dentro da casa mas tem muita gente que atrapalha a cidade, que talvez se tivesse tentado 

hoje a tarifa poderia não ter subido tanto e saberia onde foi parar o lucro de um contrato de mais de 20 anos, 

mas na época não era necessario, não podia, mas basta ler a constituição para saber, porem por politicagem e 

birra quem está sofrendo são as pessoas, e que nem ira falar que tentaram caçar o mandato, concede a palavra 

a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta que o mandato entrou com ação popular contra esse aumento 

abusivo do valor da passagem, pela suspenção imediata do reajuste pois entende não ser possível fazer um 

aumento dessa envergadura sem uma análise, sem passar pela Casa simplesmente de forma deliberada, comenta 

que os núcleos residências estão cada vez mais longe, que já estava difícil antes, e que não seria esse o momento 

e espera que a justiça acate essa ação popular, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB), 

parabeniza a ação da vereadora que o antecedeu, e que a prefeitura não atendeu a recomendação do Ministério 

Público e que  no passado o ex-prefeito Marcelo Rangel tambem não fez sua parte, que viu o transporte coletivo 

ruir e quis passar a competência do aumento da tarifa para um concelho de transporte, e nada aconteceu que a 
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AMTT tinha 5 pessoas para fiscalizar o transporte coletivo e em 8 anos de mandato o ex-prefeito não subsidiou 

a AMTT com pessoas e não investiu em uma fiscalização descente, que é triste e é questionado sobre novo 

contrato, comenta que irá trabalhar para que isso mude. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta saber que recentemente aprovaram a reestruturação 

através do PL 191/2021 e agora receberam mensagem que será extinta a PROLAR e a FUNEPO o que 

demonstra uma falta de planejamento estratégico na cidade de Ponta Grossa, comenta sobre a extinta AMTT, 

que infelizmente o projeto passou e comenta que quer aproveitar esses últimos dias de trabalho de 2021 para 

dar continuidade ao trabalho de fiscalização junto aos vereadores da CPI do ESTAR Digital cujas 

recomendações feitas a prefeita não obtiveram resposta e que provavelmente tambem terão de mover uma ação 

popular para que determine a nulidade de todos os contratos  envolvendo a CIDATEC e o Estacionamento 

Regulamentado, que não devem ficar inertes pois o prejuízo para a cidade de Ponta Grossa é muito grande e 

aumenta a partir do momento que foi renovado até julho de 2022 o contrato com essa empresa e também o fato 

da licitação para a contratação de ova empresa ainda não saiu do papel, que está preparando os requerimentos 

agora com mais urgência na tomada dessa medida no sentido de buscar os documentos e procedimentos 

administrativos e saber quais os contratos vigentes na AMTT para se ter certeza que haverá as ferramentas 

necessárias para a fiscalização dessa Autarquia extinta, comenta que irá solicitar todos os contratos vencidos e 

a vencer em relação aos semáforos, radares e o contrato que faz a limpeza do terminal rodoviário, os contratos 

com a empresa Sutil que faz a limpeza dos terminais, e que irá solicitar os contratos da compra de sinalização 

de transito e tinta da AMTT, e os contratos de material administrativo e irá requerer o inventario de toda a 

estrutura da AMTT, e comenta que verificando essa documentação se encontra indícios irá abrir uma nova CPI 

para verificar essa extinta Autarquia, comenta que não se pode deixar passar em branco e faz parte do trabalho 

o trabalho fiscalizador, concede parte ao vereador Paulo Balansin (PSD), que comenta que por tudo que foi 

falado por isso deveria ser extinta a AMTT pois há mitos roubos, e por isso votou corretamente na extinção da 

AMTT que espera que o vereador vá até o final para entender por que a AMTT tenha sido extinta. Com a 

palavra novamente o vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta que espera que a extinção da Autarquia não 

seja para encobrir toda essa sujeira pois não deixará que isso aconteça por isso continuara o trabalho de 

investigação e se houver irá pedir e tomar providencias, comenta ter preocupação com o plano diretor que 

esteve conversando com técnicos que conhecem a cidade e tem grande preocupação com o Plano Diretor por 

haver um contrassenso nesse plano diretor que agora necessita de ajustes, comenta haver situações 

contraditórias como usos  dos espaços vazio no centro da cidade, uma incongruência na restrição na 

verticalização de prédios em detrimento dos loteamentos e condomínios que são construídos longe do centro 

da cidade fazendo com que encareça cada vez mais a administração pública e faz com que se eleve o custo da 

cidade para administração pública, que há preocupação que por mais que o orçamento cresça por falta de 

planejamento a cidade pode se tornar inviável financeiramente por conta do auto custo do serviço público 

essenciais, que quanto mais longe as pessoas irem morar mais caro ficara para administração pública, e isso 

não deve acontecer. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO (AVANTE):Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV):Declinou a palavra. 
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EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 314/2021: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 249.321,00, e dá outras 

providências. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

Projeto de Lei Ordinária nº 201/2021: 
Denomina de JOÃO DOMINGOS DALLES CARBONAR, a Rua nº 13 do Loteamento ECO PARK  - Pilão 

de Pedra, Bairro Neves, nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 295/2021: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 407.000,00, e dá outras 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
  

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

Projeto de Lei Ordinária nº 145/2021: 
Institui no Município de Ponta Grossa o “Banco de Ração e Utensílios para Animais”, e dá outras providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 16 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         CFOF    - Favorável, observada a Emenda de Redação confeccionada pela CLJR 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________  
DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 
Projeto de Lei Ordinária nº 235/2021: 
Institui no Plano Municipal Programa de Combate à Pedofilia e dá outras providências. 
  

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

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         CFOF   - Favorável, observado o Substitutivo Geral confeccionado pela CLJR  
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                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela CLJR 
                         CDHCS  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 
Projeto de Lei Ordinária nº 239/2021: 
Denomina de CLEVERSON LUIS DE SOUZA a Rua nº 14 do Loteamento GSP Life Ponta Grossa, no Bairro 

Cará-Cará, nesta cidade. 
  

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 16 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

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

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 260/2021: 

Altera a Lei nº 11.646, de 21/01/2014, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável 
                         CDHCS  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 261/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 201.043,51, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO  
Projeto de Lei Ordinária nº 319/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUCIANO CHAMORRA QUEVEDO. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 16 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

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

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

 

_________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 329/2021: 
Dispõe sobre alterações nos anexos da lei nº 14.021, de 28/07/2021 e Lei nº 14.062, de 20/09/2021, conforme 

especifica. 
  

PARECERES:  CFOF   - Favorável 

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

 

  

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 622/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao artista plástico Emanuel Sansana, por representar a nossa cidade de maneira tão bela em 

suas obras.  
  

Nº 623/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
MOÇÃO DE APELO 
À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência solicite as autoridades 

competentes para que seja feito com extrema urgência melhorias na Avenida tocantis na Vila Santa Bárbara  e 

também nas proximidades. 
  

Nº 624/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à  Juliano Rosa  - Diretor de Programas e Projetos na Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 

pelo trabalho desempenhado no serviço público. 
  
  

Nº 625/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Salgados e Cia , na pessoa de Antonio Rogério da Silva, por acreditar em nossa cidade e por investir 

em nosso município. 
  

Nº 626/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 
À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que articule junto aos 

órgãos competentes pela preservação do Parque Nacional dos Campos Gerais. 
  

Nº 627/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Professora de História do Município de Ponta Grossa Sra. Isolde Maria Waldmann por conta da 

publicação dos 15 (quinze) livros sobre a história dos bairros de Ponta Grossa. 
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Nº 628/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a Fernanda Brustolin Rigoni, atleta de Judô, por representar Ponta Grossa desde 2016 no judô.  

Nº 629/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Luciana Stremel, devido ao seu excelente serviço prestado como contadora.  
  

Nº 630/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Presidente do Olinda Sport Club, Ricardo Luiz Guandeline, pelos 99 anos de existência do Clube 

em nossa cidade de Ponta Grossa. 
  

Nº 631/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida ao ilustrador THIAGO STANCIK e extensivo a toda equipe do Projeto Bonecas Terapia do Amor, 

pelo lançamento do livro Histórias da Boneca Cris. 
Total de Moções Aprovadas – 10 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 3 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 
  

INDICAÇÕES 
  

Nº 1734/2021 do Vereador DR. ZECA 

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 tapa buracos na Rua Aluísio de 

Azevedo, em frente ao número 80. 
  

Nº 1735/2021 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 devida fiscalização para que medidas cabíveis 

sejam tomadas referente ao terreno abandonado localizado na rua Marco Antônio Pereira, ao lado no N° 53, 

Contorno. 
  

Nº 1736/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Irineu Santos, vila Jardim Panorama, bairro Contorno,  nesta cidade.  
  

Nº 1737/2021 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 a implantação de sinalização 
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viária, mais especificamente em relação a identificação da via preferencial, no cruzamento das ruas Alberto 

José Mezzomo com a rua Alberto João Klas, na Vila Jardim Paraíso, bairro Uvaranas, nesta cidade  
  

Nº 1738/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Avenida 

Eurico Gaspar Dutra, localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  

Nº 1739/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

Emirio Garrastazu Médici, localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  

Nº 1740/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

Artur da Costa e Silva, localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  

Nº 1741/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

João Goularte, localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  

Nº 1742/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua José 

Linhares, localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  

Nº 1743/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

Carlos Coimbra da Luz, localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  

Nº 1744/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

Delfim Moreira da Costa Ribeiro, localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  
  

Nº 1745/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

Juscelino Kubitschek , localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  

Nº 1746/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

Epitácio da silva, localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  

Nº 1747/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

João Café Filho, localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  

Nº 1748/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Rua 

Ranieri Mazzilli, localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  

Nº 1749/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica  da Avenida 

General Ernesto Geisel, localizada no Bairro Chapada, em toda sua extensão. 
  

Nº 1750/2021 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 retomada da oferta da linha de 

transporte coletivo na Comunidade Portal do Norte, localizada no Bairro Chapada.  
  

Nº 1751/2021 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 instalação de rede de esgoto na 

Comunidade Portal do Norte, localizada no Bairro Chapada. 
  
  

Nº 1752/2021 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 instalação de lixeiras no Balneário 

Rio Verde. 
  

Nº 1753/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação e manutenção de 

banheiros no Balneário Rio Verde. 
  

Nº 1754/2021 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 

da Rua Antonia Szathowski, Rua Rio Danubio e Rua Rio Novo, situadas no bairro Chapada,  no plano de 

pavimentação do município. Enquanto as obras não iniciem, sejam realizadas as devidas manutenções das vias. 
  

Nº 1755/2021 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 

da Rua Leôncio Pereira dos Santos, situada no Bairro Chapada,  no plano de pavimentação do município. 

Enquanto as obras não iniciem, seja realizada manutenção da via com patrolamento, manilhamento e 

cascalhamento. 
  

Nº 1756/2021 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 e reparação do encanamento da Rodovia do Café, a qual faz o escoamento na rua Antonia 

Szathowski, entre as ruas Danubio e Rio Novo,  situadas no bairro Chapada. 
  

Nº 1757/2021 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 matagal de terreno público localizado 

ao final da rua Marco Antônio Pereira, Contorno. 
  

Nº 1758/2021 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 prolongamento da pavimentação asfáltica da Rua 

Raposo Tavares, Vila Francelina, Uvaranas. 
  
  

Nº 1759/2021 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 para instalação de proteções em metal para o 

passeio á Rua Bonifácio Vilela, Centro, imediações do nº 575, saída da Educação Infantil da Escola Santo 

Ângelo. 
  

Nº 1760/2021 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 para restabelecimento das linhas de ônibus dos 
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itinerários do bairro Shangrilá de forma que consiga atender os moradores do bairro em questão, como também 

dos arredores, como Monte Belo, Canaã, Jardim Panorama e Campos Elísios. 
  

Nº 1761/2021 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 para estudos e implantação de dispositivos para 

redução de velocidade, sejam eles radares, lombadas e/ou tachões para a Rua Anita Filipowski, esta localizada 

no Bairro Santa Terezinha 
  

Nº 1762/2021 do Vereador DR. ZECA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua Antônio 

Carlos, no bairro Nova Rússia. 
  

Nº 1763/2021 do Vereador DR. ZECA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua Bitencourt 

Sampaio, no bairro Nova Rússia  
  

Nº 1764/2021 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua Salvador de 

Mendonça, no bairro Nova Rússia  
  

Nº 1765/2021 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 para intensificação de atuação de agentes de 

trânsito á Rua Bonifácio Vilela, Centro, imediações do nº 575, saída da Educação Infantil da Escola Santo 

Ângelo. 
  

Nº 1766/2021 do Vereador JULIO KULLER 
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 incluir no Plano de Pavimentação da 

CPS, todas as ruas da Vila Mezzomo, no bairro Jardim Carvalho, nesta cidade. 
  

Nº 1767/2021 do Vereador JULIO KULLER 
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 incluir no Plano de Pavimentação da 

CPS,  a rua Leopoldo Pinto Rosas, no bairro Oficinas, nesta cidade. 
  

Nº 1768/2021 do Vereador JULIO KULLER 

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 



 

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

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

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

rua Justina Borato, no Jardim Carvalho, nesta cidade. 
  

Nº 1769/2021 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 da Rua Sertanópolis a 

Rua Almirante Tamandaré, Ronda. 
  

Nº 1770/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o desentupimento de bueiro 

na Rua Luiz de Paula, em frente ao número 571. 
Total de Indicações Aprovadas – 37 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 4 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 16 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 3 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 4 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 3 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

 
_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 26 de novembro de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC):Parabeniza o vereador Celso Cieslak (PRTB) pelo projeto em prol da 

causa animal, e cometa sobre projeto que virou lei que é o projeto que institui a campanha vacina contra a fome 

que quando as pessoas quando vão se vacinar podem levar alimento, a prefeitura estaria obrigada a fazer a 

divulgação da distribuição de alimentos e dos pontos de arrecadação desses alimentos, comenta que esse projeto 

é extremamente importante por que há pessoa passando fome e que não está tendo a coleta de alimentos e que e 

preciso que a prefeitura acredite nos projetos, assim como é necessario que a prefeitura acredite no projeto de 

banco de rações para animais, comenta sobre a coleta de alimentos e faz apelo a prefeita para que se acredite nos 

projetos que trazem benefícios a população, reforça sobre a falta de funcionalidade do projeto. 
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VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta sobe ser o dia internacional de solidariedade ao 

povo palestino, lê documento da FEPAL, que a comunidade internacional se solidariza ao povo palestino para 

que tenham um Estado e paz, entre outros dados que reforçam a data símbolo de solidariedade com o povo 

palestino que esta data foi escolhida por que  30 anos antes a ONU aprovou a resolução 181 recomendado 

partilhar a palestina histórica, criando dois novos Estados, o estado palestino e o Estado professantes do 

Judaísmo, entre outras especificações, comenta dados históricos que esclarecem da organização atual da região. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB):Agradece a Prefeita pela sanção de lei de sua Autoria que cria a meia 

entrada para moradores de Ponta grossa para parques do município da cidade para idosos, pessoas portadoras de 

deficiência e estudantes, destaca a importância de se criar um programa para minimizar as invasões de terrenos 

ociosos no município, um problema frequente onda de maneira sorrateira destorei áreas de preservação, e não 

contribui com o município, e na maioria das vezes são pessoas que já possuem casa ou já foram contemplados, 

que já viu pessoa de camionete para invadir lote, que o município precisa de um programa para minimizar essas 

invasões, e não existe fiscalização contra isso, faz apelo para que execute o projeto de lei da farmácia solidaria 

que precisa ser implantado o mais rápido possível, comenta que há necessidade que seja feito estudo par que 

esse programa ajude a população e que o executivo deve fazer sua parte a fim de executar os projetos. 

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

niao=29/11/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEPTUAGÉXIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

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

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

                                Aos vinte e nove dias do mês e novembro de dois mil e vinte e um, no 

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

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

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

da Mesa o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com as ausências justificadas dos 

Vereadores José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro Secretário e Ede Pimentel, presentes 

os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, 

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

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora 

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

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

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

Trabalhos, constando do seguinte: Of. nº 2634/21-GP, comunicando haver vetado  a Lei 

nº 14.100. Mensagem nº 99/21 (Projeto de Lei nº 333/21), autoriza a concessão de vale 

mercado no valor de R$ 150,00, conforme especifica. Mensagem nº 100/21 (Projeto de 

Lei nº 334/21), altera a Lei nº 6.857/2001, conforme especifica. Mensagem nº 101/21 

(Projeto de Lei nº 335/21), dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura 

de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação - ETR autorizada pela 

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, nos termos da legislação federal 

vigente. Mensagem nº 102/21 (Projeto de Lei nº 336/21), altera a Lei nº 6.857/2001, 

conforme especifica. Mensagem nº 103/21 (Projeto de Lei nº 337/21), altera a Lei nº 

7.500/2004, conforme especifica. Mensagem nº 104/21 (Projeto de Lei nº 338/21), altera 

a Lei nº 7.018/2002, conforme especifica. Mensagem nº 105/21 (Projeto de Lei nº 339/21), 
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altera a Lei nº 6.801/2001, conforme especifica.  Mensagem nº 106/21 (Projeto de Lei nº 

340/21), extingue a Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS. Mensagem nº 107/21 

(Projeto de Lei nº 341/21), extingue a Companhia de Habitação de Ponta Grossa - 

PROLAR, conforme especifica. Mensagem nº 108/21 (Projeto de Lei nº 342/21), altera a 

Lei nº 9.843/2008. Substitutivo Geral ao Projeto de Lei nº 254/21, que consolida os 

Anexos da Lei nº 4.284/1989 e define as atribuições de Funções Gratificadas (FG) e 

Empregos em Comissão (CC), e dá outras providências. Of. nº 2575/21-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.110. Of. nº 2576/21-GP, comunicando haver sancionado a 

Lei nº 14.111. Of. nº 2592/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.097. Of. nº 

2593/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.099. Of. nº 2594/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.101. Of. nº 2595/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.102. Of. nº 2596/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.105. Of. nº 2597/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.106. Of. nº 

2545/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1236/21, de autoria do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno. Of. nº 2561/21-GP, em atendimento a Indicação nº 417/21, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 2568/21-GP, em atendimento a Indicação nº 981/21, de 

autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2569/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1288/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. DOS VEREADORES DR. ERICK 

CAMARGO, PASTOR EZEQUIEL BUENO E FILIPE CHOCIAI - Projeto de Lei nº 

331/21, dispõe sobre a dispensa de alvará e documentação para eventos de cunho 

assistencial. DO VEREADOR DR. ERICK CAMARGO - Projeto de Lei nº 332/21, 

concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor Audie Nathaniel Momm. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 632/21, dirigida à Aline 

Sviatowski, escritora pontagrossense, pelo seu livro “Memórias Araucárias e a cultura 

ponta-grossense”. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 633/21, à Exma. 

Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize 

medidas administrativas a fim de que sejam designados novos agentes de fiscalização 

junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsáveis pela fiscalização e 

imposição de sanções. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Aplauso nº 

634/21, dirigida ao Sr. UALID RABAH, presidente da Federação Árabe Palestina do 

Brasil e extensivo a todo o povo palestino, pela comemoração do DIA DE 

SOLIDARIEDADE AO POVO PALESTINO comemorada no dia 29 de novembro nos 

termos da Resolução 32/40 B, da Assembleia Geral das Nações Unidas, com os votos de 

que seu povo alcance a autodeterminação e a criação de seu Estado, já reconhecido pelo 

Brasil e por mais 139 países. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 635/21, 

à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que 

realize medidas administrativas a fim de que sejam providenciados estudos sobre a 

viabilidade de aumentar o limite de velocidade na Rua Dr. Paula Xavier, passando de 40 

km por hora para 60 km por hora, ou medida alternativa que alivie o problema de 

engarrafamentos. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso 
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nº 636/21, a ser encaminhada à Igreja Assembleia de Deus da Vila Santa Maria, 

representada na pessoa do Pastor Airton Severino, pela comemoração de 30 anos de 

fundação da Igreja, fundada em 14/09/1991. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - 

Moção de Aplauso nº 637/21, dirigida a Pastor Marcos Antônio Zonatto, pelo trabalho 

social desempenhado com a comunidade carente, pelo exemplo de superação e por 

acreditar em nossa cidade. Moção de Aplauso nº 638/21, dirigida Pedro nascimento 

ferreira , por acreditar e investir em nosso município, gerando empregos e oportunidades. 

DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 639/21, à Exma. Sra. Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 

administrativas a fim de que sejam mantidas acesas as luzes da Estação Saudade no 

período da noite. DO VEREADOR DIVO - Moção de Apelo nº 640/21, dirigida a 

Excelentíssima Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que seja 

posto a decoração e iluminação de Natal não só no Parque Ambiental, mas também, seja 

posto no Lago de Olarias e no Parque do Monteiro Lobato. DO VEREADOR DR. ERICK 

- Moção de Apelo nº 641/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth 

Silveira Schmidt, para que realize medidas administrativas a fim de que sejam dispensados 

do trabalho no dia 24 de dezembro de 2021, os professores e demais servidores das Escolas 

Municipais de Ponta Grossa. DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 

instituída através do Requerimento nº 132/21 - Requerimento nº 407/21, requerendo a 

prorrogação do prazo por mais quinze dias, necessário à conclusão dos trabalhos e entrega 

do relatório final, ficando ressalvada a possibilidade de nova prorrogação de prazo a ser 

objeto de deliberação em reunião posterior desta Comissão Temporária. Colocado em 

discussão e votação, foi aprovado o presente requerimento. DO VEREADOR DR. ZECA 

- Requerimento nº 414/21, solicitando a justificativa de sua ausência na presente sessão 

(29/11/2001), pois estará na cidade de Curitiba em uma reunião com o Deputado Federal 

Luis Felipe Bonatto Francischini. Colocado o requerimento em tela em discussão e 

votação, foi aprovado. O Senhor Presidente colocou em apreciação, tendo sido aprovado 

pedido verbal do Vereador Ede Pimentel, ficando justificada a sua ausência, por estar em 

fase de recuperação de saúde. Utilizaram da palavra em Questão de Ordem: Vereadora 

Josi do Coletivo, tendo sugerido um minuto de silêncio em face do passamento do 

correligionário do PSOL Márcio Lima dos Santos, líder da torcida Mancha Verde de nossa 

cidade, em luto por sua perda e seus familiares, tendo sido acatado o pedido pelo Senhor 

Presidente estendendo às demais famílias enlutadas; Vereador Divo, para solicitar a 

inclusão na Ordem do Dia dos Projetos de Leis nºs 222, 223 e 224/21; Vereador Leandro 

Bianco, para convocar os membros da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, para 

participarem de reunião, logo após o término da presente sessão na Sala das Comissões; 

Vereador Geraldo Stocco, para solicitar a inclusão na Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 

185/21. Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (em inscrição 

preferencial): Citou da Palavra de Deus Mateus 18,6: Ai daqueles que fizer tropeçar um 
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desses meus pequeninos. Nesse sentido comentou sobre a violência contra criança e 

adolescente, ressaltando ser um problema universal que atinge milhares de vítimas de 

forma silenciosa, acometendo ambos os sexos e não obedecendo nenhuma regra, nível 

social, econômico, religioso, cultural, podendo ocorrer muitas vezes no seio familiar ou 

em locais próximos. Disse que na maior parte dos casos não é denunciada, havendo 

omissão de parentes ou conhecidos contra o crime cometido, deixando feridas nas crianças 

que não cicatrizam, afetando a saúde mental, produzindo efeitos danosos em seu 

desempenho escolar, adaptação social e desenvolvimento orgânico, com desenvolvimento 

de transtornos de ansiedade, de humor, com condutas de comportamento agressivo, 

dificuldade na esfera sexual, doença psicossomáticas, transtorno de pânicos, além de 

abalar a auto estima, trazendo pensamento de suicídio e depressão. Sobre esse tema, 

informou que esteve participando de audiência com a Dra. Ana, do NUCRIA -  Núcleo de 

Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas de Crimes, junto com a Psicóloga Simone, 

dizendo ser assunto que realmente mexe com seu coração por saber que as crianças estão 

ao alcance de pessoas que traçam um destino de tristeza e de percas. Sua intenção 

primeiramente é no sentido de solicitar aos nobres pares que sejam unânimes na aprovação 

do Projeto de Lei nº 235/21, constante da Ordem do Dia, que institui no Plano Municipal 

Programa de Combate à Pedofilia e dá outras providências e em segundo plano, 

solicitando às mães que fiquem atentas a seus filhos, quanto aos sinais que as crianças 

mostram ao sofrerem abusos como distúrbio do sono, falta de apetite, ansiedade, 

agressividade, baixa auto estima, isolamento social, repulsa quando pedem para ficar com 

fulano, seja vizinho ou membro adulto da família. Finalizou orientando as mães que 

ensinem seus filhos a serem seletivos e se cuidarem. VEREADORA JOCE CANTO: Para 

falar em nome da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança, dizendo da 

necessidade de se manifestarem contrariamente à toda intolerância religiosa praticada no 

Brasil, citando caso que ocorreu na cidade na última sexta-feira, em que a Mesquita Imam 

Ali foi invadida, vandalizada, tendo até seu livro sagrado Alcorão queimado. Em aparte, 

a Vereadora Josi do Coletivo contribuiu dizendo que no documento de informação das 

religiões, os riscos da comunidade mulçumana árabe residente no Brasil e os perigos da 

intolerância religiosa de conflitos inter religiosos no País, de 14/04/2011, a AFEPAL - 

Federação Árabe Palestina do Brasil denunciou e levou ao conhecimento das autoridades 

brasileiras sobre campanha dos Estados Unidos, através de sua embaixada com seus 

aliados internos em grandes veículos de comunicação, em denominações religiosas 

parceiras, que buscava convencer governo, legisladores e opinião pública da necessidade 

de se legalizar a difamação de religiões como elemento intrínseco à liberdade de 

expressão. Citou que antes disso e de lá para cá a islamofobia só cresceu, ao ponto de se 

tornar defensável publicamente por parte de seus promotores em escolas, veículos de 

comunicação, mídias sociais, casas legislativas municipais e estaduais, no Congresso 

Nacional e em cultos religiosos. Assim, somou-se ao repúdio como Comissão de Direitos 

Humanos a esse bárbaro e repulsivo ataque à mesquita local, registrando a sua 
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solidariedade e do mandato coletivo aos mulçumanos de Ponta Grossa e de todo o mundo, 

citando que está em curso uma tentativa de normalização da intolerância religiosa e torná-

la fator de desestabilização permanente do Brasil, cujas conseqüências são imprevisíveis 

vindo da dilaceração do tecido social e nacional até a perigosa sucessão territorial, modelo 

já testado e em vigor em outras partes do mundo. Concluiu dizendo que precisam repudiar 

qualquer manifestação de destruição em relação a outras religiões. Retomando, Vereadora 

Joce Canto disse que no mês da consciência negra, lembrando os ataques aos templos das 

religiões de matrizes africanas, precisa trabalhar para capacitar os órgãos do sistema de 

justiça a respeito dessa violação de direitos e promover a educação para o fim da 

discriminação, não se tratando de favores, mas de direito, deixando também registrada sua 

solidariedade ao povo mulçumano da cidade. VEREADOR GERALDO STOCCO: 

Iniciou desejando melhoras ao líder de seu partido PSB, Vereador Ede Pimentel que está 

se recuperando de cirurgia. Repudiou o que aconteceu com a mesquita Imam Ali no 

Município, onde pessoas imbuídas de caráter extremamente maldoso fizeram atentado à 

cidade, lembrando que quando isso acontece, a sociedade sofre, pois todos na sua grande 

maioria tem sua manifestação religiosa e sua fé, esperando que isso não mais venha a 

acontecer. Parabenizou seus amigos pelos eventos realizados ontem na cidade, através de 

pedal que não pode participar em função de outros compromissos, dizendo que ocorreu 

corrida com obstáculos de forma diferenciada, tendo trazido muitas pessoas de fora, cujos 

eventos ajudam a que venham conhecer o potencial turístico do município. Vê que a 

cidade tem potencial para crescer no turismo, precisando dar incentivo, auxiliar as pessoas 

a empreenderem e fazer acontecer. Comentou a respeito de Ponta Grossa passar a ter uma 

das tarifas mais caras do Paraná e do país em termos de transporte coletivo, tudo por falta 

de fiscalização, omissão do Poder Público em fiscalizar como deveria a VCG e contrato 

de concessão. Lembrou que o seu mandato fez em anos passados, quando em 2.018 

solicitou auditoria para a AMTT, ao ex-prefeito Marcelo Rangel, não vindo a acontecer 

porque não queriam investir recursos e tinham receio por isso. Disse que solicitou essa 

providência depois do Tribunal de Contas haver elencado vários erros no sistema do 

transporte coletivo, porém não fizeram. Lembrou que no início do ano solicitou a abertura 

de uma CPI nesta Casa de Leis e em maio, a seis meses atrás falava da importância de ter 

acesso a movimentação financeira e bancária da VCG e de seus sócios antes do aumento 

da tarifa, porém recusaram dentro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito criada para 

investigar esse fato e hoje quem paga o preço são as pessoas que mais precisam, cujo valor 

alterado para R$5,50 porque essa Casa e a Prefeitura não quiseram trabalhar. Disse que 

uma semana depois, o Ministério Público manifestou que era importante a PMPG ter 

acesso a movimentação bancária e financeira dos sócios da VCG. Destacou que a cidade 

inteira está sofrendo por conta da omissão de alguns, não tendo problemas com as pessoas, 

mas com a injustiça que a omissão de algumas pessoas tem causado na cidade. Utilizando 

de aparte, a Vereadora Josi do Coletivo contribuiu como mandato coletivo, dizendo que 

entraram com ação popular contra esse aumento abusivo da passagem, pela suspensão 
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imediata desse reajuste, entendendo não existir menor possibilidade de fazer dessa 

envergadura sem análise e passar pelo crivo desta Casa, simplesmente de forma 

deliberada. Destacou que os núcleos residenciais estão cada vez mais longe da cidade, 

indagando como que as pessoas irão trabalhar, considerando que se estava difícil antes, 

quem vai contribuir com essa população? Entende assim que não seria esse o momento, 

esperando que a justiça acate a referida ação popular. VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO: Comentou as demandas que devem ser resolvidas ao final do exercício, 

entre elas a própria reforma administrativa do Poder Executivo, lembrando que 

recentemente aprovaram na Casa a reestruturação pelo Projeto de Lei nº 191/21 e agora 

receberam nova mensagem propondo a extinção da PROLAR e FUNEPO, dizendo que 

faz mostrar falta de planejamento estratégico na cidade. Falou da extinta AMTT, 

recentemente aprovada, dizendo que estará aproveitando para dar continuidade ao trabalho 

de fiscalização através da CPI que investigou o contrato do Estar Digital, cuja 

recomendação que fizeram até o presente momento não receberam respostas da Senhora 

Prefeita, o que faz acreditar que  terão de mover ação popular, solicitando ao Poder 

Judiciário que determine a nulidade de todos os contratos envolvendo a referida empresa 

e estacionamento regulamentado que foi renovado através de aditivo, indo até o mês de 

julho de 2.022 e também o fato da licitação para contratação de nova empresa que não 

saiu do papel desde março, sem sequer sido publicado o edital, ficando para o próximo 

ano. Nesse sentido, disse que sua assessoria está preparando os requerimentos, agora com 

mais urgência na tomada dessa medida com intuito de buscar os documentos, 

procedimentos administrativos, processos de licitação da autarquia, além de saber quais 

contratos que estão vigentes ainda em 2.021 para que possam ter certeza que terão 

encerramento necessário para dar continuidade à fiscalização dessa autarquia extinta. 

Assim, estará solicitando todos os contratos envolvendo a mesma, junto com inventário 

de toda a sua estrutura administrativa, deixando a todos que em verificando através de 

trabalho de análise de toda essa documentação, se eventualmente tiver indícios de 

irregularidades, irá abrir nova CPI para investigá-la. Em aparte o Vereador Paulo Balansin 

disse que por tudo que o orador falou entende que foi necessária a extinção da referida 

autarquia, tendo acertado em ter votado favoravelmente, esperando que a CPI vá até o 

final para punir os culpados. Retomando, Vereador Izaias manifestou sua preocupação a 

respeito do Plano Diretor, onde conversou com técnicos que conhecem a cidade e tem 

preocupação grande justamente porque houve fala nesse sentido, dizendo haver tremendo 

contrassenso necessitando de ajuste em função da reforma administrativa, não podendo 

deixar como está, considerando o plano de 2.019 e a referida reforma de 2.021, onde não 

foram ambos compatibilizados. Citou situações contraditórias que tem no mesmo, como 

uso dos espaços de terrenos vazios no centro da cidade, uma incongruência entre a 

restrição na verticalização da construção de prédios em detrimento dos loteamentos e 

condomínios que são criados longe do centro sem ser dotados de infra-estrutura pública, 

fazendo com que encareça cada vez mais a administração para levar saúde, educação, 
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serviços básicos, elevando o custo da cidade. Não havendo mais vereadores interessados 

em se manifestar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 314/21 (Poder Executivo), 

autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 249.321,00, 

e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 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 Ede 

Pimentel e Dr. Zeca. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 201/21 

(Vereador Paulo Balansin), denomina de JOÃO DOMINGOS DALLES CARBONAR, a 

Rua nº 13 do Loteamento ECO PARK - Pilão de Pedra, Bairro Neves, nesta cidade: 

APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Ede Pimentel e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 295/21 (Poder Executivo), autoriza o 

Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 407.000,00, e dá outras 

providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 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 Ede Pimentel e Dr. Zeca. 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 145/21 (Vereador Celso Cieslak), 

institui no Município de Ponta Grossa o "Banco de Ração e Utensílios para Animais", e 

dá outras providências: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Ede Pimentel e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 

235/21 (Vereadora Missionária Adriana), institui no Plano Municipal Programa de 

Combate à Pedofilia e dá outras providências: APROVADO, nos termos do Substitutivo 

Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Ede Pimentel e Dr. Zeca. PROJETO 

DE LEI Nº 239/21 (Vereador Dr. Zeca), denomina de CLEVERSON LUIS DE SOUZA 

a Rua nº 14 do Loteamento GSP Life Ponta Grossa, no 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 Ede Pimentel e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 260/21 (Poder 

Executivo), altera a Lei nº 11.646, de 21/01/2014, conforme especifica: APROVADO, 

ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Ede Pimentel e 

Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 261/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo 

abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 201.043,51, e dá outras providências: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 



 

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

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

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 Ede Pimentel e Dr. Zeca. 

Foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada a solicitação verbal do 

Vereador Paulo Balansin, ficando o mesmo autorizado a se retirar da presente sessão em 

razão de consulta médica. PROJETO DE LEI Nº 319/21 (Vereador Daniel Milla 

Fraccaro), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUCIANO 

CHAMORRA QUEVEDO: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 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 

Ede Pimentel, Dr. Zeca e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 329/21 (Poder 

Executivo), dispõe sobre alterações nos anexos da Lei nº 14.021, de 28/07/2021 e Lei nº 

14.062, de 20/09/2021, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 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 

Ede Pimentel, Dr. Zeca e Paulo Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 622/21, do Vereador Dr. Erick; 623, 624, 625/21, do 

Vereador Leandro Bianco; 626, 629/21, do Vereador Dr. Erick; 627/21, do Vereador 

Filipe Chociai; 628/21, do Vereador Felipe Passos; 630/21, do Vereador Ede Pimentel; 

631/21, da Vereadora Josi do Coletivo e Indicações nºs 1734/21, do Vereador Dr. Zeca; 

1735, 1757, 1758, 1769/21, do Vereador Dr. Erick; 1736, 1737/21, do Vereador Léo 

Farmacêutico; 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 

1750, 1751, 1752, 1753/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 1754, 1755, 1756/21, da 

Vereadora Joce Canto; 1759, 1760, 1761, 1765/21, da Vereadora Missionária Adriana; 

1762, 1763, 1764/21, do Vereador Dr. Zeca; 1766, 1767, 1768/21, do Vereador Julio 

Küller; 1770/21, do Vereador Geraldo Stocco. Ficam registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Ede Pimentel, Dr. Zeca e Paulo Balansin. A Vereadora 

Missionária Adriana solicitou ao Senhor Presidente para colocar à apreciação o Projeto de 

Lei nº 236/21. Finda a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, com inscrição dos Vereadores JOCE CANTO, para parabenizar ao 

Vereador Celso Cieslak quanto ao Projeto de Lei nº 145/21, que institui no Município o 

"Banco de Ração e Utensílios para Animais", considerando de suma importância, 

referendando comentário do Vereador Geraldo Stocco que a Prefeitura precisava acreditar 

nesse projeto, chamando atenção a um outro projeto aprovado na Casa, de lavra do 

Vereador Felipe Passos que virou lei sancionada e publicada, instituindo a campanha 
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vacina contra a fome, explicando que quando as pessoas se dirigem aos locais próprios 

para ser vacinadas, se quiserem, podem levar um quilo de alimento ou cesta básica em 

contrapartida, onde a prefeitura ficaria obrigada a fazer a divulgação dessa possibilidade 

de doação, disponibilizando pontos de arrecadação. Lembrou que logo que o referido 

vereador elaborou o projeto, sua irmã levou alguns quilos de alimentos, que tiveram de 

retornar por não estar tendo arrecadação no Oscar Pereira, e na ocasião em que lá se dirigiu 

para ser vacinada e tendo levado membros de sua família não verificou essa coleta na 

cidade. Nesse sentido, somou-se ao comentário dizendo que a prefeitura precisa acreditar 

nos projetos dos vereadores, apelando assim à Senhora Prefeita Municipal. JOSI DO 

COLETIVO, falando em nome do PSOL e Bloco de Oposição, registrando homenagem 

pelo Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, procedendo leitura de 

documento da FEPAL - Federação Árabe Palestina do Brasil, através da Resolução nº 

32/40-B aprovada pela Assembléia Geral da ONU de 29/11/1977, objetivando que esses 

povos tenham estado soberano, no qual sua população viva em paz e segura, sem 

ocupantes estrangeiros, apartheid, massacres, cercos, destruições, prisões e torturas, sem 

expulsões e confiscos de sua terra que cristalizam um processo de limpeza étnica 

implacável, desumano e jamais conhecido na história humana, para nascer, pela violência, 

Israel. DR. ERICK, para agradecer à Senhora Prefeita Municipal pela sanção da Lei nº 

14.101, através de projeto de sua autoria, que cria a meia entrada para moradores de Ponta 

Grossa em todos os parques do Município, dizendo já ser direito para idosos, portadores 

de deficiência e estudantes, porém na cidade a grande maioria da população não consegue 

pagar por ser muito oneroso a fim de visitarem pontos turísticos como Buraco do Padre, 

Cachoeira da Mariquinha, enfim, cuja proposição vem no sentido de fomentar o turismo 

na cidade e facilitar acesso à população local, bastando apresentar comprovante de 

residência. Comentou a importância do Município criar programa efetivo, no sentido de 

minimizar invasões de terrenos ociosos, sendo problema freqüente onde pessoas invadem, 

constroem casa de maneira sorrateira, muitas vezes em locais de proteção ambiental, e 

daqui a pouco pedem por serviços de água e luz, sem contribuir com o IPTU e demais 

tributos, na maioria sendo munícipes que tem residência e já foram beneficiados com 

programas sociais, tendo visto com seus próprios olhos, com caminhonetes, derrubando 

vegetação para invadir lotes, não sendo desculpa de pobreza, havendo necessidade de se 

adotar programa nesse sentido pela Prefeitura. Também para fazer apelo à prefeitura para 

que execute seu projeto de lei da farmácia solidária implantando com rapidez os pontos 

de arrecadação, havendo necessidade de estudo nesse sentido, de acordo com 

determinações da ANVISA. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia primeiro de dezembro no horário 

regimental, cuja 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 nove de novembro de dois mil e vinte e um. 
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