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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 18/05/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE | clique aqui para ser redirecionado a gravação  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: n/a 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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)   

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 MISSIONÁRAI ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Comenta que junto ao vereador Léo Farmacêutico (PV), tiveram a 

permissão para migrarem ao partido PSD, agradece ao deputado Aliel Machado, e comenta sobre a mudança 

de partido e deseja votos ao grupo político do Aliel Machado e seu partido, agradece ao ex-presidente do PV 

que  confiou e com um ano de antecedência lhes deu autonomia do partido na cidade, e que o trabalho foi 

satisfatório e valeu a pena sendo que  foi o quarto mais votado do município, agradece a confiança dada pelo 

ex-presidente Chico e das pessoas que foram candidatas, que sai de forma grata e respeito,  sobre o PSD é um 

grande felicidade de poder integrar junto com muitos nomes, comenta alegria em estar no partido do Elizeu 

Chociai, agradece o convite da prefeita e a alegria demonstrada com sua chegada, comenta que o PSD passa 

dentro da câmara de ter a maior bancada e isso demonstra uma consolidação de um dialogo, reforça que essa 

transição é um passo importante e uma mudança  importante e que fica grato pelas oportunidades dadas e as 

que surgem, e que possui certeza que com união e dialogo chegarão a um denominador comum. 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta sobre a primeira companhia de Policia Militar e 

sobre o COPOM que  seria integralizado na capital em breve e que a primeira CIA abrira para a guarda 

municipal estar lá, que a primeira cia não sairá mas sim será reforçada com a guarda municipal, comenta sobre 
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projeto que estão falando muito sobre a utilização das pistas de corrida e caminhada em Ponta Grossa, comenta 

sobre comentários da internet e que se o vereador não regulamentar algumas ações a cidade se torna uma 

bagunça, que o vereador deve regulamentar par ter ordem, comenta que já fez 96 projetos e que muitos projetos 

já foram aprovados como por exemplo funcionamento dos semáforos da via pública, e os semáforos 

intermitentes, e que depois do projeto parou os assaltos, comenta sobre projeto de sinaleiros para pedestres o 

que impediu atropelamentos, comenta um sobre materiais recicláveis para fazer as placas, comenta sobre a 

Maria da Penha que foi projeto de sua autoria, comenta que fez um substantivo geral para retirar os animais, 

pois escuta as pessoas, comenta que se não houver boletins não há dados, e que uma pessoa que leva um golpe 

do guidão da bicicleta não fara boletim, reforça que regulamentar é pôr ordem na cidade e que ouve as pessoas, 

comenta que está fazendo substantivo geral e que respeita o plenário, comenta ouvir a população e querer uma 

cidade ordeira e organizada, concede parte ao vereador Celso CIeslak (PRTB), comenta ser importante falar 

que a prefeitura não cumpre as leis aprovadas na Câmara e que acredita que a secretaria deve ser convocada, 

pois o vereador faz uma lei e escuta a população e a prefeitura não cumpre, comenta possuir lei dos bueiros e 

que não foi aprovado, comenta que são vários projetos e poucos são utilizados, isso quando cobram, que deve 

falar com a secretaria e a prefeita para cumprir os projetos ou então extingui-los se não estiver bom, com a 

palavra o vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), comenta que as leis mudam e a cidade se transforma, e que 

fara requerimento sobre os projetos, comenta ser o vereador que trouxe travessia elevada para a cidade, comenta 

por ser militar ver as coisas acontecendo, comenta que uma vida não tem preço e que se seu projeto salvar uma 

vida já está bom, que continuará trabalhando para ter uma cidade ordeira e que é papel do vereador organizar 

a cidade. 

VEREADOR LEANDOR BIANCO(REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Comenta sobre projetos sancionados e que não acontece e pede 

a Casa para votar o projeto que institui uma Comissão Popular Permanente e que foi um dos primeiros projetos 

que protocolou e gostaria de conversar sobre o projeto que foi fruto de um tema de mestrado da UEPG, e isso 

possibilitará maior transparência e acesso a democracia, comenta eu esteve conversando com o pessoal da 

Assistência Social e que estão contentes por um ado e triste por outro, comenta que a casa aprovou uma moção 

de apelo para que os Ginásios ou estabelecimentos da prefeitura fossem aberto para pessoas em vulnerabilidade 

social, que aconteceu a primeira vez em 2019, e que do dia para a noite abriram o ginásio para receber as 

pessoas, comenta que  esse ano a situação está um pouco mais devagar, que a prefeita falou sobre um possível 

albergue e isso é bom por poder auxiliar melhor essas pessoas, comenta ser importante o albergue mas de ontem 

para hoje somente duas pessoas foram até a Casa da Acolhida e nenhuma pessoa foi até o Melhor Viver, locais 

recebendo moradores por conta do frio, que presenciou o frio da madrugada e pede apelo a prefeitura que 

recolha, que precisam de uma força tarefa de divulgação que essas pessoas não possuem internet, e não saberão, 

comenta esperar respostas e atitudes rápidas, parabeniza a Assistência Social e as pessoas que se empenham 

para que essas pessoas tenham acolhimento e amparo, concede parte a vereadora Missionaria Adriana 

(SOLIDARIEDADE) comenta que está fazendo moção para ampliar a ideia pois muitos moradores de rua não 

se afastem de seus animais e gostaria de estender que além de acolher o morador acolher tambem seu anormal 

para que não seja abandonados  para fora, comenta que a moção é para além do atendimento urgente e dos 

animais que são os únicos companheiros diários do morador de rua, com a palavra  novamente o vereador 

Geraldo Stocco (PSB) se soma a moção e comenta locais que já estavam preparados para essa situação, como 

Maringá e Cascavel, que precisam pensar com carinho e ter empatia nesses momentos, comenta que esteve na 

UBS de Olarias e muitas famílias estavam para fora por falta de espaço, que foram até o local e verificaram 

que havia pessoas lá esperando atendimento desde as 14 horas e alguns casos que foram até a UPA e não foram 

atendidos e encaminharam para aquela unidade, comenta que falta espaço, comenta que os moradores de 

Olarias questionam sobre a UBS deles e que não vem a contratação de médicos e um empenho urgente da 

prefeita para suprir essas necessidades, comenta que viram um anuncio da prefeita que deseja reformar quinze 

unidades ainda nesse ano, e se fechar uma ou duas unidades a cidade colapsa que não precisam de grandes 

anúncios mas sim de contratação de profissionais e equipes, que propagandas da prefeitura passam em horário 

nobre e questiona o quanto está sendo gasto para isso, e sobre as prioridades da prefeitura, que falaram isso na 

reunião, que falta prioridade que não está vendo a prefeitura atras e contratações para suprir a saúde do povo. 
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VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Ausente. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que ontem foi o Dia Internacional da Luta Contra 

a LGBTfobia que essa data simbólica existe a 25 anos, que esse dia ficou instituído em 1990 pela OMS, que a 

25 anos a Homossexualidade deixou de ser classificada como doença e que ainda há muitos desafios a serem 

enfrentados e que muitos direitos ainda são negados a essa população, deseja menos opressão a essa 

comunidade e comenta que na pandemia o desemprego afeto grande parte da população mas afetou a 

comunidade de LGBTQIA+ de forma mais significativa e causou tambem aumento da violência pois essas 

populações tiveram de voltar para seus lares de onde forma expulsos por homofobia, comenta que já conversou 

com religiosos e muitas igrejas ainda pregam que isso é uma aberração e fica difícil combater a LGBTfobia 

quando se tem templos lutando contra essas comunidades, comenta se incluir por ser mãe de homossexual, 

comenta que ser homossexual não ser uma doença mas que assim que nascem e assim questão, comenta que 

se até Cristo nunca mencionou essa comunidade ou orientações  sexuais a única vez que na bíblia perde a 

paciência é com o comercio do templo e que esses comerciantes do templo são  que julgam a população 

homossexual e que devem  parar de utilizar a religião como desculpa para o preconceito, comenta que sobre o 

antigo testamento que é algo histórico e da época, comenta que não é por  se fazer no passado que devem 

continuar fazendo que os  homossexuais não consigam emprego, e são taxados até mesmo de podofilos e que 

eles merecem se casar e ter famílias, que merecem ter dignidade e não adianta defender as pessoas que passam 

frio, as crianças que sofrem e continuar perseguindo as comunidades LGBTQIA+ que isso é hipocrisia, concede 

a parte ao vereador Celso CIeslak(PRTB), comenta que todos são iguais sobre a leu e todos escolhem sua forma 

de viver, comenta haver grandes empresários e políticos que lutam por essas causas e o país deve parar com 

essa discriminação e que todos tem direito de ir e vir e escolher o que pretende, com a palavra novamente a 

vereadora Josi do Coletivo (PSOL), cometa que precisam lembrar do dia de ontem e se unir sendo ou não 

dessas comunidades pois se tratam de direitos humanos adquiridos no decorrer da história, que não podem se 

apegar a igreja e ao antigo testamento aquilo que traz o preconceito, comenta que não devem ficar achando que 

tem o direito de aceitar, que é algo que precisa ser revisto por muitos religiosos inclusive da igreja católica, 

repudia qualquer discriminação a comunidades LGBTQIA+. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 18/05/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 160/2021: 
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Institui o “PROGRAMA VOU DE BIKE” com a instalação de bicicletários no âmbito do Município de Ponta 

Grossa. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 290/2021: 

Denomina de JOÃO SERINO LEMOS a Rua “Quatro” do Loteamento Jardim Panamá, Bairro Neves, nesta 

cidade. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 48/2022: 

Institui a Semana "QUEBRANDO O SILÊNCIO" no Município de Ponta Grossa, a fim de criar um lugar de 

fala institucional para defesa dos direitos das mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência, vítimas de 

violência doméstica e familiar. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 54/2022: 

Dispõe sobre a divulgação da receita e da despesa do Poder Executivo em tempo real, por meio da página 

oficial do Município na internet e através de aplicativos de celular. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
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DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 60/2022: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor JURANDIR BENTO DA PAIXÃO. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 344/2021: 

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, e dá outras 

providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável à aprovação, à exceção da Vereadora Josi do  

                                        Coletivo, a qual opina pela desaprovação da matéria nos termos do  

                                        Voto em Separado 

Pedido de vistas da vereadora Joce Canto (PSC), por 5 dias (Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos 

Contrários - Abstenções) 

 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 
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Projeto de Lei Ordinária nº 99/2022: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00, e dá outras 

providências. 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 100/2022: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 71.000,00, e dá outras 

providências. 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável  

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 101/2022: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 240.000,00, e dá outras 

providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 



 

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

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

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

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 213/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APELO 

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

Excelência providencie a colocação de uma tenda para a proteção de adultos e crianças na UPA Santa Paula. 

  

Nº 214/2022 do Vereador DIVO 

consonância com o disposto nos artigos 115 e 116, do Regimento Interno, requer à Mesa Executiva, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja enviado a presente. 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Sr. Ederson Natal da Silva, ( Presbítero da Igreja Assembléia de Deus em  Ponta Grossa), pelo 

nobre trabalho realizado junto a comunidade dos bairros Estrela do Norte, Cristo Rei, Vila Real e Auto Estrada. 

  

Nº 215/2022 do Vereador DIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Sr. Karieleise Fechi De Rezende ,especializada em Fisioterapia  Intensiva em Pediatria e 

Neonatologia, pelo nobre trabalho realizado no Centro Municipal da Mulher (CMM) atuando no consultório 

de fisioterapia para RN's e crianças de risco. 

  

  

Nº 216/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 
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MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Agência de Inovação e Propriedade Intelectual (AGIPI), pela integração acadêmica, empresas e 

instituições no antigo espaço do Laboratório de Produção de Medicamentos, na Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, no Campus de Uvaranas, na pessoa do Professor Miguel Arcanjo de Freitas Júnior. 

  

Nº 217/2022 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 sejam imediatamente regularizados todos os serviços públicos que estavam com 

restrição nos atendimentos devido a Pandemia. 

  

Nº 218/2022 do Vereador JULIO KULLERe 

MOÇÃO DE APELO 

Ao Exmo. Sr. Secretário Municipal de Infra estrutura, Henrique do Vale, para que realize providências 

urgentemente a respeito da manutenção dos Terminais de Transporte  Urbano de Ponta Grossa. 

  

Nº 219/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Nicole Halles devido a sua representatividade para o esporte da cidade de Ponta Grossa, uma vez 

que ela participou de inúmeros campeonatos Estaduais e também Nacionais de Kick Boxing, assim, 

conquistando diversos títulos importantes. 

  

Nº 220/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que gestione junto aos 

órgãos competentes e realize medidas administrativas a fim de que as unidades básicas de saúde do município 

de Ponta Grossa, que tenham maior demanda de atendimentos, permaneçam abertas até as 22:00. 

  

Nº 221/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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A cantora mirim GIOVANNA BROCH BARBIERO 

  

 Total de Moções Aprovadas – 9 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Divo (PSD) - 2 

Vereador Geraldo Stocco(PSB) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 1195/2022 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 fontes e bebedouros públicos em 

praças, parques e ruas, em diferentes pontos da cidade. 

  

Nº 1196/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

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

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

determine que sejam feitos reparos em buracos situados na Rua Fagundes Varela, próximo ao número 2687, 

Neves.  

  

Nº 1197/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando patrolamento e cascalhamento  nas 

Ruas Lago de Bonfim, Rua Lagoa de Itaipu, Rua Lagoa Mirim e no prolongamento da Rua Lagoa Dourada- 

Bairro Oficinas, nesta cidade. 
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Nº 1198/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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 objetivando a manutenção com patrolamento e 

fresagem da Rua São Jerônimo da Serra, Nova Rússia.  

  

Nº 1199/2022 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, para a Manutenção Rua: João Francisco Dias próximo ao 

número 30- Parque Nossa Senhora Das Graças 

  

Nº 1200/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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 objetivando providências para a manutenção e 

tapa buracos da Rua Maria Ângela Caldas - Jardim Paraíso. 

  

Nº 1201/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente limpeza da galeria e instalação de grelha 

e tampa do bueiro da Rua Paineira esquina com a Rua Jaboticabeira, Santa Paula. 

  

Nº 1202/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente limpeza da galeria e instalação de grelha 

e tampa do bueiro da Rua Attilio Tararan, esquina com a rua Pitangueira, Santa Paula. 

  

Nº 1203/2022 do Vereador DR. ERICK 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente inserção no cronograma do diário de obras 

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco na rua Jaboticabeira, Santa Paula. 

  

Nº 1204/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando solicitar melhorias na sinalização da rua Ricardo 

Wagner, Olarias. 

  

Nº 1205/2022 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, providencias para implantação de parada de ônibus para 

desembarque de passageiros para a Linha de Transporte Coletivo para a Rua Sabáudia, imediações do nº 708 

situada no bairro da Palmeirinha. 

  

Nº 1206/2022 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 verificação de estudos e viabilidade para 

realização de cascalhamento, patrolamento, adequação de galerias de águas pluviais, como também estudos de 

pavimentação asfáltica para a Rua Gerônimo Carraro, á partir do trecho da Rua Neci Nunes Ferreira e Rua 

Oscar Wenske, situadas no Bairro Lagoa Dourada. 

  

Nº 1207/2022 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 , implantação de um ônibus que 

faça linha direta no Residencial Itapoá, sentido Centro. nesta cidade. 

  

Nº 1208/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a limpeza e reforma da 

ponte que liga a Rua Raul Kiel Cordeiro à Rua Itália, Vila Guaíra, Oficinas. 

  

Nº 1209/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a realização de operação 

tapa buracos na Rua Otto Ewy, Vila Guaíra, Oficinas. 

  

  

Nº 1210/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107do 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 patrolamento e aplicação 

de fresado na Rua Valter Eckert, Jardim Maracanã. 

  

Nº 1211/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107do 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação a Rua Valter Eckert, Jardim Maracanã. 

Total de Indicações Aprovadas – 17 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 5 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 
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Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 4 

  

___________________________________________________________________________________________________________ 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 17 de maio de 2.022. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                 Presidente                                                 1º Secretário 

  

 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Faz apelo par que a prefeita olhe para a população de Olarias e escolha 

u lugar para um novo posto, que agora estão tendo de ir para longe e as dez mil pessoas estão sem o posto, 

comenta que se for preciso toda semana pedira agilidade para a prefeita. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Faz apelo e que amanhã o plenário de Curitiba irá votar o 

pedido de cassação do vereador Renato Freitas do PT, que é preto e marginalizado, comenta que a cassação de 

seu mandato representa a impossibilidade de concorrer a cargos eletivos por 8 anos, que Renato é acusado de 

quebra de decoro por participar em ato de protesto, onde adentrou dentro de templo católico, comenta que nem 

a igreja o condena por tal ato e a Casa de leis que busca condena-lo é a mesma que inocentou vereadores acusados 

de outros crimes, comenta sobre chefe do executivo que ataca a democracia para garantir o lucro de alguns deixa 

os brasileiros passando fome pela inflação e os partidos que apoiam a cassação fazem silencio frente ao caos, 

comenta que no país que a cada 23 minutos morre um jovem negro e a maioria das pessoas que passam fome 

são negras e possui o ódio ao povo preto, não basta não ser racista, devem ser antirracistas e que a democracia 

brasileira corre riscos e que a Câmara municipal de Curitiba pode abrir um precedente perigoso por cassar o 

mandato de um vereador negro e pobre, cometa que Renato não é criminoso e não pode ser perseguido por 

representar a esquerda. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

Câmara Municipal de Ponta Grossa _ Ata da Sessão Ordinária (legislador.com.br) 

ATA DA CENTÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 

LEGISLATURA). 

               Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta 

Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado 

pelo Vereador Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, nesta oportunidade, fazendo ainda parte da Mesa o 

Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente, com as ausências justificadas dos Vereadores Dr. Erick - Primeiro 

Secretário e José Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - Terceiro Secretário, se fazendo presentes os Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=18/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Balansin. À hora regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão 

e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. O Vereador Julio Küller 

saudou a presença do Ex-Vereador de Curitiba Dirceu Moreira, acompanhado de Fabiano Rudinick em visita ao 

seu gabinete e ao Plenário desta Casa, citando a sua grande experiência no Legislativo da Capital do Estado. O 

Senhor Presidente também agradeceu pela presença de Dirceu Moreira, colocando esta Casa à disposição. Em 

seguida foi procedida a leitura, pelo Vereador Segundo Secretário, nesta oportunidade, do Expediente que se 

encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - 

Mensagem nº 47/22 (Projeto de Lei nº 129/22), altera a Lei nº 13.736, de 04/06/2020. Mensagem nº 48/22 

(Projeto de Lei nº 130/22), altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989, conforme especifica. Mensagem nº 49/22 

(Projeto de Lei nº 131/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

80.000,00, e dá outras providências. Mensagem nº 50/22 (Projeto de Lei nº 132/22), altera a Lei nº 9.106, de 

05/09/2007. Mensagem nº 52/22 (Projeto de Lei nº 133/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 45.000,00, e dá outras providências. Of. Nº 733/22-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.227. Of. Nº 826/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.230. DO 

VEREADOR DR. ZECA - Projeto de Lei nº 127/22, institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, a Semana 

de Conscientização sobre a Síndrome de Burnout e dá outras providências. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 

- Projeto de Lei nº 128/22, denomina de BMX Green River Trails a praça localizada na quadra compreendida 

entre as Ruas João Cecy Filho, Rua Fagundes Varela, trecho entre as Ruas Rio Pardo e Rua Rio Coutinho no 

Núcleo Rio Verde, Bairro Neves no Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Subemenda Modificativa ao Substitutivo Geral da CLJR ao Projeto de Lei nº 298/21, dando ao Art. 

1º nova redação, conforme especifica. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 195/22, solicitando para 

que seja justificada a sua ausência na presente sessão (18/05/2022), por estar participando de reunião com o 

Presidente do CRM do Estado do Paraná. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Requerimento nº 194/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência na 

presente sessão (18/05/22), por motivos pessoais. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. 

DOS VEREADORES FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI E LEONILTON ANTONIO CARNEIRO, 

respectivamente, informando haverem formalizado sua desfiliação do PV - Partido Verde no dia 05/05/2022, 

autorizado por carta de anuência partidária, com assento na Emenda Constitucional nº 111 (Cr. Art. 17, § 6º), 

concedida por todas as instâncias partidárias. Informam ainda que formalizaram sua filiação ao Partido Social 

Democrático - PSD, aprovada pela executiva municipal no dia 09/05/2022, motivo de solicitarem o registro nesta 

Casa de Leis. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 222/22, dirigida à dupla sertaneja da 

nossa cidade de Ponta Grossa, Kelvin e Kauan. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 223/22, à 

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

administrativas a fim de que seja implementado um programa de acompanhamento psicossocial dos servidores 

municipais. DOS VEREADORES JOCE CANTO E JOSI DO COLETIVO - Moção de Apelo nº 224/22, dirigida 

a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, que a entrega do leite referente ao programa 

estadual “ LEITE DAS CRIANÇAS” que até então ocorre na Capela Nossa Senhora dos Anjos seja transferida 

para a Escola Municipal Professora Zair Santos Nascimento. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo 

nº 225/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize 

medidas administrativas a fim de que seja implementada a estratégia de educação permanente PlanificaSUS, 

junto a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, a fim de organizar o fluxo e otimizar os serviços prestados 

pelo Município. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO E OUTROS - Moção de Apelo nº 226/22, à 

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

seja disponibilizado um veículo para que o Centro de Atendimento da Criança possa realizar o transporte de 

pacientes para hospital de referência. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 227/22, 

dirigida TRAJANO FERREIRA CALDAS NETO Atleta Paraolímpico Acadêmico - Administração Presidente 

- APEDEF Palestrante - TED Talk, por suas vária conquistas  Paraolímpicas. Moção de Aplauso nº 228/22, 

dirigida Pamela Iracema Aires, Atleta profissional de atletismo. DOS VEREADORES CELSO CIESLAK E 

EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 229/22, dirigida ao Sr. Marcus Vinicius Sebastião, devido aos seus 25 

anos de serviços prestados, como Delegado da Polícia Civil do Paraná. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 
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BUENO - Moção de Apelo nº 230/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. 

Elizabeth Silveira Schmidt, solicitando que realize estudos para viabilizar um trabalho em conjunto entre as 

secretarias de Infraestrutura e Planejamento; Saúde; Assistência Social; Cidadania e Segurança Pública; 

Industria, Comércio e Qualificação Profissional para realizar atendimento a pessoa vulnerável no momento em 

que esta chegue no município, além de estender este trabalho conjunto às pessoas em situação de rua. DO 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 231/22, Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, solicitar aos departamentos competentes do Poder 

Executivo, sejam criados espaços para receber moradores  em situação de rua e seus animais durante o inverno. 

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 232/22, dirigida a JOB GUIDE 

SERVIÇOS TEMPORÁRIOS, pelos 20 anos de atividades e pela contribuição do desenvolvimento de Ponta 

Grossa. Finda a leitura do Expediente, o Vereador Ede Pimentel reivindicou um minuto de silêncio em memória 

de Lauro Augusto Gomes de Oliveira, seu amigo pessoal, que entrou em óbito na data anterior. Vereador Izaias 

Salustiano estendeu a homenagem ao Pastor Darci Gonçalves de Deus, também falecido na data de ontem e a 

Vereadora Missionária Adriana estendeu à família da Senhora Maria Cipriana, aos 105 anos completa hoje sete 

dias de falecimento, membro atuante da sua igreja. O Senhor Presidente acatou as solicitações estendendo em 

homenagem às pessoas falecidas e seus familiares. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - 

Manifestaram-se: VEREADOR FILIPE CHOCIAI, para fazer alusão ao expediente lido na presente sessão, em 

que, com o Vereador Léo Farmacêutico, com aval do Partido Verde, foram liberados para se desfiliar do mesmo, 

mediante alteração do quadro político partidário, ocasionado pelo ano de eleição, tendo se direcionado ao PSD 

- Partido Socialista Brasileiro, registrando seu agradecimento ao Deputado Aliel Machado, por haver sido 

solícito em ingressar na referida agremiação e ao Presidente Estadual do Partido Chico do PV que de maneira 

solícita atendeu as reivindicações feitas para tal, de maneira tranqüila, pacífica e respeitosa, juntamente com as 

Executivas Municipal e Estadual. Falando do PSD que passa a integrar, disse de sua felicidade nessa transição, 

caminhando juntos com outros vereadores da Casa. Agradeceu o convite da Prefeita Elizabeth Schmidt, como 

líder de governo e com a sua chegada ao partido, ombreando também com os Deputados Hussein Bakri e Sandro 

Alex, agradecendo ainda por integrar o partido político do Governador Ratinho Júnior.  VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO, para reforçar a situação da Primeira Companhia de Policia Militar, comentado na última 

sessão, onde também mencionou na oportunidade sobre o COPOM, o qual seria integralizado na Capital logo, 

estando sediado provisoriamente no Primeiro Batalhão de Policia Militar por questão de segurança e hoje 

apresentou a situação da Primeira Cia que irá abrir para que a Guarda Municipal possa ser instalada, reforçando 

assim as forças de segurança. Fez alusões à sua proposta em termos de Projeto de Lei, acreditando que as pessoas 

não entenderam, explicando nesta oportunidade, quanto à utilização das pistas públicas e de caminhada do 

Município de Ponta Grossa, dizendo que respeita a maneira de cada um se expressar, porém está somente 

regulamentando a legislação já existente, rebatendo assim colocações que o vereador não faz nada, relatando 

ainda que se o vereador não regulamentar algumas situações, a cidade vira uma bagunça, todos vão para a direção 

que querem. Relatou algumas dentre as noventa e seis leis criadas no Município através de sua iniciativa, 

ressaltando o funcionamento de semáforos instalados em vias públicas; intermitente após a meia noite, que 

cessaram os assaltos que ocorriam até então; ocupação de solos de vales; implantação de sinaleiros para 

pedestres, reduzindo o número de atropelamentos; recuo de faixas; confecção de placas com materiais 

recicláveis; extensão do Projeto Maria da Penha; sinais sonoros em semáforos para portadores de deficiência; 

pré-seleção do lixo instituído, através do Projeto Carrinheiro Cidadão; PROERD. Fez assim substitutivo Geral 

visando impedir o trânsito de animais nas pistas de caminhadas, justificando, em função de ouvir pessoas que 

foram atacadas por cães ou outras transitando com bicicletas, dizendo que não existem boletins de ocorrência, 

motivo de não haverem registros de dados nesse sentido. Deixou bem claro que é seu papel ajustar o projeto, por 

querer uma cidade ordeira e organizada. Vereador Celso Cieslak em aparte, disse ser importante falar que a 

prefeitura não cumpre as leis aprovadas nesta Casa, acreditando a necessidade de convocar a Secretária de 

Administração para prestar esclarecimento nesse sentido, fazendo menção a diversas leis que considera 

importantes para o Município, as quais não são aplicadas. Entende que projetos que não são aprovados devem 

ser extintos. VEREADOR GERALDO STOCCO: Somando ao pronunciamento do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno, quanto aos comentários sobre projetos que são sancionados, mas não acontecem na cidade, pediu à Casa 
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que possam votar proposição que institui uma Comissão Popular Permanente, um dos primeiros de seu novo 

mandato, onde gostaria de poder dialogar em Plenário, destacando que foi fruto de tema de mestrado da Dra. 

Flak e Dr. Paulo Pereira da UEPG, destacando que irá possibilitar acesso maior à democracia. Esteve 

conversando com pessoal da assistência social, onde está contente por um lado e triste por outro, relatando que 

no dia quatro de abril foi aprovada Moção de Apelo para que os ginásios fossem abertos assim como ocorreu em 

2.019/2020/2021, ou então estabelecido pela Prefeitura, para moradores de rua e pessoas em vulnerabilidade 

social. Lembrou que pela primeira vez foi aberto o Ginásio Jamal Fallajah Bazzi, onde grupos de igrejas e outros 

organizados levaram alimentos e amparo às pessoas que lá se dirigiram. Porém, relatou que este ano está de 

vagar, onde a Senhora Prefeita falou em possível albergue, do qual apóia, pois poderão amparar e conhecer essas 

pessoas, dando outras condições como fornecer cursos técnicos, refazer seus documentos. Relatou que ontem 

para hoje somente duas pessoas foram até a Casa da Acolhida e nenhuma se dirigiu até o Melhor Viver, sendo 

locais que estão acolhendo moradores expostos ao clima frio que está fazendo. Pediu assim apelo à Prefeitura 

que realize força tarefa de divulgação, para chegar ao conhecimento dos mesmos, parabenizando a Assistência 

Social pelo empenho, embora necessitando de celeridade. A Vereadora Missionária Adriana em aparte informou 

estar elaborando moção no sentido de ampliar mais essa idéia, tendo ouvido ano passado nesta Casa que a 

resistência de muitos moradores para ir à local de acolhimento se deve em razão de não se apartarem de seus 

animais companheiros, onde gostaria de estender além de acolher o morador de rua, que se implantasse local 

próximo para esses animais. Geraldo finalizou citando outras cidades que se preparam antecipadamente para 

essas providências, como Maringá, Cascavel, dizendo que precisam ter empatia para esses momentos. Esteve na 

unidade de saúde em Olarias, onde muitas famílias estavam para fora por conta de falta de espaço, já por volta 

das vinte horas, aguardando desde às quatorze horas, conhecendo ainda casos que foram até a UPA sem receber 

atendimento, muitas mães cobraram fraldários para seus filhos, dizendo ser situação difícil na saúde que ainda 

não está suprida, não vendo contratação de médicos pelo município, não vê empenho urgente da prefeita em 

querer suprir essas necessidades, onde viu anúncio que a prefeita deseja reformar quinze unidades ainda esse 

ano, estando no mês seis praticamente - “Nós não precisamos de grandes anúncios, prefeita. Nós precisamos de 

contratação de profissionais, contratação de equipes. Até hoje aquela propaganda da Prefeitura, pedindo para 

pagar impostos, até hoje aquela propaganda da prefeitura, onde fala que a saúde está louco de ruim, tentando 

humanizar a prefeitura, uma propaganda péssima, até hoje está passando em horário nobre”. Indagou: Quanto 

está sendo gasto para isso? Para contrato de propaganda, do dia para a noite, para contratar médicos demora uma 

eternidade, mais de um ano e meio para preparar um lugar para as pessoas que mais precisam. Concluiu dizendo 

que faltam prioridades. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para relatar o dia dezessete de maio, como Dia 

Internacional da Luta contra LGBT FOBIA, onde como mandato coletivo não podia deixar passar em branco, 

lembrando que a vinte e cinco anos a comunidade LGBTQIA+ tem essa data como grande marco de luta contra 

o preconceito e violência à diversidade sexual. Relatou que esse dia ficou instituído em 1.990 pela Organização 

Mundial de Saúde - OMS que retirou a homossexualidade da lista de classificação internacional de doença. 

Porém, destacou ainda, haver muitos desafios a serem enfrentados pela comunidade LGBTQIA+, com muitos 

direitos negados ainda à essa legítima população, cujas diferenças não podem ser consideradas como fator de 

desagregação, de preconceito, de discriminação, de negação de empregos, de estar ou não a um espaço - chega 

de opressão à essa comunidade que ainda muito enfrenta discriminações, citando como exemplo, na pandemia o 

desemprego que afetou grande parte da população, porém de acordo com o IBGE até maio de 2.021 afetou a 

comunidade LGBTQIA+ de forma mais significativa e para esse grupo afeta não somente a sobrevivência mas 

a segurança, pois precisaram retornar a seus lares onde um dia foram expulsas por causa da orientação sexual, 

passando a conviver com a homofobia. Conversou com religiosos, embora respeitando pastores e pastora 

presentes na Casa, mas muitas igrejas ainda pregam que isso é uma aberração, ficando difícil combater a 

LGBTFOBIA quando tem igrejas e templos lutando contra essas comunidades, se incluindo por ser mãe de 

homossexual. “Isso não é uma doença, mas é assim que nascem, é assim que são, não podemos achar que temos 

o direito de condenar, de julgar essas pessoas, se até Cristo nunca falou dessa comunidade - ao contrário, a única 

vez que na Bíblia aparece Cristo perdendo a paciência é com o comércio no templo e muito desses comerciantes 

no templo são os que julgam os homossexuais, os transsexuais, os bissexuais, as lésbicas, enfim”. Disse ainda, 

que a sociedade deve parar de utilizar a religião como desculpa pro nosso preconceito. Tomando de aparte, o 
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Vereador Celso Cieslak a parabenizou pela fala, dizendo que todos são iguais perante a Constituição Federal, e 

ainda, que Jesus Cristo jamais falou dessa comunidade lá atrás, lembrando que César também era homossexual. 

Colocou que cada um escolhe a sua maneira de ser, de viver e ninguém tem direito de ficar falando. Pessoas que 

discriminam são piores que essas pessoas. Josi do Coletivo deixou registrado seu total repúdio a qualquer 

discriminação as comunidades LGBTQIA+. Não havendo mais vereadores inscritos, deu-se início à apreciação 

da ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 160/21 (Vereador Felipe Passos), 

institui o “PROGRAMA VOU DE BIKE” com a instalação de bicicletários no âmbito do Município de Ponta 

Grossa: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Erick e Dr. 

Zeca. PROJETO DE LEI Nº 290/21 (Vereador Jairton da Farmácia), denomina de JOÃO SERINO LEMOS a 

Rua “Quatro” do Loteamento Jardim Panamá, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Erick e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 48/22 (Vereador 

Julio Küller), institui a Semana “QUEBRANDO O SILÊNCIO” no Município de Ponta Grossa, a fim de criar 

um lugar de fala institucional para defesa dos direitos das mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência, 

vítimas de violência doméstica e familiar: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Dr. Erick e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 54/22 (Vereadora Missionária Adriana), 

dispõe sobre a divulgação da receita e da despesa do Poder Executivo em tempo real, por meio da página oficial 

do Município na internet e através de aplicativos de celular: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Dr. Erick e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 60/22 (Vereador Leandro 

Bianco), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor JURANDIR BENTO DA PAIXÃO: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

Divo, Ede Pimentel, 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 Dr. Erick e Dr. Zeca. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 344/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a 

alienar imóvel localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, e dá outras providências: RETIRADO 

PARA VISTAS, a pedido da Vereadora Joce Canto. PROJETO DE LEI Nº 99/22 (Poder Executivo), autoriza o 

Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00, e dá outras providências: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

Divo, Ede Pimentel, 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 Dr. Erick e Dr. Zeca. 

PROJETO DE LEI Nº 100/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial 

no valor de R$ 71.000,000, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe 

Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêtico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Dr. Erick e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 101/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 240.000,00, e dá outras providências: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

Divo, Ede Pimentel, 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 Dr. Erick e Dr. Zeca. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 213/22, do Vereador Ede Pimentel; 214, 215/22, do 

Vereador Divo; 216/22, do Vereador Geraldo Stocco; 217, 220/22, do Vereador Dr. Erick; 218/22, do Vereador 

Julio Küller; 219/22, do Vereador Leandro Bianco; 221/22, da Vereadora Joce Canto e Indicações nºs 1195, 

1201, 1202, 1203, 1204/22, do Vereador Dr. Erick; 1196/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1197/22, do 

Vereador Celso Cieslak; 1198, 1200/22, do Vereador Paulo Balansin; 1199/22, do Vereador Izaias Salustiano; 

1205, 1206/22, da Vereadora Missionária Adriana; 1207/22, do Vereador Ede Pimentel; 1208, 1209, 1210, 

1211/22, do Vereador Geraldo Stocco. Finda a votação da Ordem do Dia, deram início às manifestações do 

PEQUENO EXPEDIENTE -  VEREADOR EDE PIMENTEL: Para reforçar apelo no sentido da Senhora 
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Prefeita Municipal Professora Elizabeth Schmidt Silveira olhar em prol da população de Olarias, escolhendo 

novo local para abrigar a UBS que atende aquela região, considerando que o Posto de Saúde Madre Josefa se 

encontra longe, onde as dez mil pessoas estão encontrando grande dificuldade em acessá-lo. Toda a semana esse 

vereador estará solicitando essa agilidade nesta Casa. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Em nome do 

Mandato Coletivo e da Bancada de Oposição desta Casa, assim como do PSOL registrou apelo, relatando que 

na data de amanhã, o Plenário da Câmara Municipal de Curitiba votará pedido de cassação do mandato do 

Vereador Renato Freitas do PT, jovem negro eleito pelo povo com 5.097 votos de pessoas que desejam ter esse 

seu representante naquela Casa Legislativa, um pobre, marginalizado que sobrevive neste país sem acesso aos 

direitos mais básicos, como moradia, alimentação, saúde e educação. Citou que a cassação de seu mandato 

representará a impossibilidade de voltar a concorrer a cargos eletivos durante oito anos. Indagou que crime deve 

ter cometido para estar prestes receber tamanha punição? Acusado de quebra de decoro, por ter participado de 

um ato dentro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em fevereiro deste ano como forma de protesto 

à violência contra as pessoas negras. Disse que o templo católico que o mesmo adentrou, foi construído por 

pessoas negras e voltado para a população escravizada ainda no período colonial, considerando que nem mesmo 

a igreja o condena por tal ato. Ressaltou que a Casa de Leis que pode Cassar Renato Freitas por adentrar numa 

igreja ao final duma missa é a mesma que inocentou nos últimos vinte anos vereadores e vereadoras acusados 

de assédio sexual, racismo, rachadinha, peculato, entre outros crimes - a quem interessa varrer por debaixo do 

tapete crimes bárbaros como esse que acabou de listar e punir com a pior sanção vereador preto que defende os 

pobres e oprimidos? Bradou assim que: Renato e a democracia brasileira ficam. Não havendo mais vereadores 

inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando os Senhores Vereadores para a próxima, 

dia vinte e três do mês em curso, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via 

rede de computadores, além de ser publicada no Diário Oficial do Município. 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 dezoito de maio de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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