
 
 

 
 

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 17/02/2021 

SESSÃO ASSISTIDA POSTERIORMENTE VIA GRAVAÇÃO OFICIAL 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Gustavo de Paula 

INÍCIO DA SESSÃO: TÉRMINO DA SESSÃO: 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: 

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

Uso da Tribuna Livre pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa, na pessoa de 

seu Presidente, o senhor Roberto Carlos Ferensovicz. 

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): A Vereadora inicia sua fala sobre a área de saúde. Sua assessoria 

entrega cópias do contrato da Fundação Municipal de Saúde com a Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, 

bem como um documento que apresenta o atual situação financeira da citada Fundação. Ela também afirmar 

que um determinado “blogueiro” recebeu R$300.000,00 durante o 2º turno das eleições municipais, enquanto 

a Santa Casa de Misericórdia estava com seus pagamentos atrasados, sendo que na data de ontem, entregou um 

ofício para a Fundação Municipal de Saúde anunciando que está rescindindo o contrato entre ambas. Segundo 

a Vereadora, isso levará que não sejam mais realizados exames como tomografia, ressonância magnética e 

outros diagnósticos para pacientes do SUS. A parlamentar Joce Canto ressalta que esta rescisão se dá pela falta 

de pagamento, ressalvando que a atual Prefeita municipal sabia destes fatos, pois participava da gestão anterior, 

que foi quanto estes atrasos ocorreram. A Vereadora afirma que o atendimento da Santa Casa é ótimo, citando 

casos pessoais de quando esta utilizou, ressaltando que não possui Plano de Saúde. Incita a Comissão de Saúde, 

afirmando que é necessário tomar uma atitude quanto a este fato. Ela relembra também que o tomógrafo do 

Pronto Socorro Municipal não está funcionando, e questiona se o Poder Público irá permitir que a Santa Casa 

interrompa seu atendimento a população municipal. Em seguida, cita que no ano de 2020, o Secretário 
Municipal da Fazenda, senhor Cláudio Grokoviski, afirmou publicamente na Câmara Municipal que não seriam 
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deixadas dívidas para a próxima gestão, referindo-se a esta que se iniciou no ano de 2021. Relembra também 

que na mesma oportunidade fora afirmado que haviam 100 milhões de reais em caixa na Prefeitura Municipal. 

Por fim, apresenta um Ofício, a qual afirma ter protocolado junto à 3ª Regional de Saúde, pedindo para que 

sejam tomadas providências junto à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, a fim de evitar o 

descredenciamento da Santa Casa de Ponta Grossa, fazendo o pedido para que a Comissão de Saúde da Câmara 

Municipal atue ativamente no mesmo objetivo. 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): a Vereadora, em nome de seu mandato coletivo, inicia 

citando a doações de terreno para indústrias instalarem-se no município, esclarecendo que deseja trazer o 

posicionamento dos referidos. A parlamentar relembra que é considerado relevante o fomento econômico, 

principalmente no atual momento do cenário brasileiro, incluso o pontagrossense. Porém, afirma que o é dever 

dos vereadores zelarem pelos bens públicos e fiscalizarem o Poder Executivo, deveres quais seu mandato não 

irá ceder. Neste sentido, coloca que é dever dos parlamentares a fiscalização sobre estas doações, a fim de 

garantir lisura dos processos, bem como é importante que a população acompanhe pelos mesmos motivos. A 

Vereadora apresenta então o que é assentado sobre o tema no Tribunal de Contas do Estado do Paraná quanto 

a permissões e vedações de uso e doação de bens público, afirmando que os alugueres e transferência de uso 

real de bens públicos para empresas privadas só são permitidos se houver lei específica assim dispondo, bem 

como previsão orçamentária, e, que para utilizar-se desta previsão, deverão as empresas passarem por seleção 

impessoal e imparcial dos interessados, exigindo das empresas contraprestações, como por exemplo a geração 

de emprego e renda. Ainda neste sentido, o TCE-PR afirma que podem ocorrer doações de terrenos públicos a 

entidades privadas, mas ressalta que é preferível a concessão de uso, mantendo a propriedade sobre o bem, 

resultando na conversação do patrimônio público. Ainda segundo o Tribunal, quando não for benéfica ao 

município a concessão real de uso, pode ocorrer a doação com encargos, e que, em ambos os casos, deve 

ocorrer licitação prévia. A vereadora então, continuando sua explanação afirmando que o TCE se posiciona 

contra a doação como forma de incentivo à empresas, mesmo se o bem estiver em desuso pelo Poder Público. 

A Vereadora relembra que houveram no passado doações que foram alvo de investigações na própria Câmara 

Municipal, mas que a Prefeitura continuou com o envio destes projetos que, segundo a Parlamentar, são 

negócios públicos que não observam o Princípio da Publicidade e Transparência, colocando que muitas pessoas 

não sabem quais terrenos estão sendo doados ou quais empresas estão sendo beneficiadas sem processo 

licitatório, sem que a Prefeitura apresente motivos para estas doações, enquanto o plausível seria a concessão 

real de uso a partir de licitação. A Vereadora afirma que estas questões não podem ser justificadas apenas pela 

geração de empregos no município, sendo que seu mandato coletivo irá fiscalizar e denunciar com veemência 

todos, seja da Prefeitura Municipal, seja da Câmara Municipal. Para encerrar esta pauta, a parlamentar Josi 

coloca que seu mandato votará contra as doações que não obedecerem todos os quesitos de transparência, além 

de afirmar que, caso estes projetos sejam aprovados, irá acionar o TCE para que sejam tomadas as garantias 

pertinentes, a fim da manutenção dos bens públicos. Finaliza então com uma provocação necessária, segundo 

a mesma, para reflexão, afirmando que a Prefeitura sempre foi Beneplácita com as grandes empresas, porém 

não trata da mesma forma as pequenas e médias empresas do município. Questiona quais os benefícios trazidos 

pelo fomento a instalação de grandes indústrias para a população pontagrossense, posicionando-se favorável a 

este debate. 
 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 

Estado do Paraná 
 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
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ORDEM DO DIA 17/02/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO PODER EXECUTIVO 
 

Projeto de Lei Ordinária nº 273/2020: 
 

Altera a Lei nº 6.329/1999. 
 

VOTAÇÃO NOMINAL – APROVADO – 15 VOTOS FAVORÁVEIS – 0 VOTOS CONTRÁRIOS – 2 ABSTENÇÕES 
 
 

 

 
DO PODER EXECUTIVO 

 

Projeto de Lei Ordinária nº 287/2020: 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
S.A., conforme especifica. 

 

VOTAÇÃO NOMINAL – APROVADO – 16 VOTOS FAVORÁVEIS – 1 VOTO CONTRÁRIO – 0 ABSTENÇÕES 
 
 

 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO PODER EXECUTIVO 
 

Projeto de Lei Ordinária nº 285/2020: 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a MASTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
LTDA., conforme especifica. 

 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
 

CFOF - Favorável 

CAPICTMA - Favorável 

APROVADO PEDIDO DE VISTAS VEREADOR EDE PIMENTEL – 16 VOTOS FAVORÁVEIS 
 

 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO PODER EXECUTIVO 
 

Projeto de Lei Ordinária nº 210/2019: 
 

Altera a Lei nº 9.848, de 30/12/2008, conforme especifica. 
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VOTAÇÃO NOMINAL – APROVADO – 17 VOTOS FAVORÁVEIS 
 
 

 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 
 

Nº 1/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO, IZAIAS SALUSTIANO, JOCE CANTO, JOSI DO COLETIVO e 
JULIO KULLER, 

 

MOÇÃO DE APELO 
 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência, no sentido de deixar de decretar 
a majoração da tarifa do Transporte Coletivo da cidade. 

 
 

Nº 2/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO, 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, e ao Senhor Excelentíssimo Governador do Estado do 
Paraná, para que Suas Excelências, no sentido de determinarem a manutenção do ensino remoto nas escolas municipais 
e estaduais, respectivamente, com a consequente suspensão do retorno às aulas presenciais. 

 

VOTO EM DESTAQUE – NOMINAL – MOÇÃO REJEITADA – 7 VOTOS FAVORÁVEIS – 9 VOTOS CONTRÁRIOS  – 0 
ABSTENÇÕES 

 
 

Nº 3/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Agência de Emprego Employer Filial Ponta Grossa, pela ação realizada dia 13 de Janeiro de 2021, que repercutiu 
na imprensa da cidade e região. A Agência após receber a informação de que uma senhora estava nas proximidades do 
Parque Ambiental com um cartaz pedindo uma oportunidade de emprego, intermediou uma vaga de emprego para a 
senhora, mesmo que temporária. 

 
 

Nº 4/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Soldado da Polícia Militar Silvanei Aparecido Gonçalves Dias, Wilson Júnior de Souza Nogueira, Othavio 
Henrique Lupepsa Nogueira, Sérgio Vidal, e Edenilson Lara, pelo ato heroico realizado no Viaduto do Santa Paula. 

 
 

Nº 5/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida a nova Diretoria da Câmara da Mulher Empreendedoras e Gestora De Negócios de Ponta Grossa, Gestão 
2021/2023. 

 

Gestão 2021/2023 compostas pelas seguintes senhoras: 
 

Presidente: Amanda Canha Cesar da Costa 

Vice-Presidente: Anna Louise Carbonar Cavali 

Diretoria: 

*Serviços e Comércio: Luciene Salto e no Turismo e Cultura: Rosilete Martins ; 
 

* Diretora Social: Ana Marcondes e na e Sustentabilidade: Tereza Gomes; 
 

*Diretora Administrativo: Márcia Chamorro e no Financeiro: Juliana Perão; 
 

*Diretora de Marketing: Patrícia Gomes e no Eventos: Elisa Pizzol 
 

*Diretora de Qualificação: Tatiane Araújo e no Desenvolvimento: Kassiely Skeyka. 
 
 

Nº 6/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Rômulo Cury colunista do Jornal da Manhã, que há anos realiza projetos sociais em nosso município. 
 
 

Nº 7/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO, 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Ponta Grossa, para que a Prefeitura, através das instâncias, estabeleça 
estudos no sentido de instituir nesta cidade programa de renda mínima para a população em situação de pobreza e 
extrema pobreza. 

 
 

Nº 8/2021 do Vereador JULIO KULLER, 

MOÇÃO DE APLAUSO, 

A ser encaminhada ao Pastor GERALDO BEULKE JÚNIOR e a coordenadora VERIDIANE DE FÁTIMA DA LUZ XAVIER após a 
manifestação do Soberano Plenário, tendo em vista os relevantes trabalhos prestados na comunidade ponta-grossense 
através do Projeto Calebe. 

 
 

Nº 9/2021 do Vereador JULIO KULLER, 

MOÇÃO DE APLAUSO, 
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A ser encaminhada ao Pastor DENYS BARCELO e a coordenadora ANA PAULA FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO após a 
manifestação do Soberano Plenário, tendo em vista os relevantes trabalhos prestados na comunidade ponta-grossense 
através do Projeto Calebe. 

 
 

Nº 10/2021 do Vereador JULIO KULLER, 

MOÇÃO DE APLAUSO, 

A ser encaminhada ao Pastor LYNDON MEDINA e ao coordenador RICARDO BORN após a manifestação do Soberano 
Plenário, tendo em vista os relevantes trabalhos prestados na comunidade ponta-grossense através do Projeto Calebe. 

 
 

Nº 11/2021 do Vereador JULIO KULLER, 

MOÇÃO DE APLAUSO, 

A ser encaminhada ao Pastor PAULO DRESCH e ao coordenador EUDES STOCHELER após a manifestação do Soberano 
Plenário, tendo em vista os relevantes trabalhos prestados na comunidade ponta-grossense através do Projeto Calebe. 

 
 

Nº 12/2021 do Vereador JULIO KULLER, 

MOÇÃO DE APLAUSO, 

A Ser encaminhada ao Pastor HILTON LEITE e a coordenadora KEROLEY DUTRA após a manifestação do Soberano 
Plenário, tendo em vista os relevantes trabalhos prestados na comunidade ponta-grossense através do Projeto Calebe. 

 
 

Nº 13/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO, 

MOÇÃO DE APELO 

Ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná, para que Sua Excelência gestione junto ao Poder Executivo 
Estadual, no sentido de não aprovar o modelo de concessão de pedágio que está sendo proposto para o Paraná pelo 
Governo Federal através do Ministério dos Transportes. 

 
 

Nº 14/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que determine a realização de estudos e posterior 
encaminhamento de Projeto de Lei que promove a criação de Centro de Acolhimento para Mulheres vítimas do crime de 
Violência Doméstica e Familiar, com funcionamento 24h. Este Vereador subscritor sugere os termos do projeto de lei em 
minuta anexa. 

 
 

Nº 15/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, 

MOÇÃO DE APELO 
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Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimith, solicitar aos 
departamentos competentes do Poder Executivo, seja realizado estudos técnicos no sentido viabilizar a construção de 
2º acesso como alternativa para atender as necessidades dos moradores das vilas : Lagoa Dourada I e II, Panamá, Londres, 
Costa Rica I,II,e III, San Martim e Jardim das Flores (em construção), ainda, promover melhorias na Rua Arichernes Carlos 
Gobo, em especial na reforma da ponte sobre o Rio Verde. 

 

MOÇÕES APROVADAS – 14 

EDE PIMENTEL – 1 

GERALDO STOCCO – 1 

IZAIAS SALUSTIANO – 2 

JOCE CANTO – 1 

JOSI DO COLETIVO – 3 

JAIRTON DA FARMÁCIA – 4 

JULIO KULLER – 6 

MISSIONÁRIA ADRIANA – 1 

 
 

INDICAÇÕES 
 
 

Nº 58/2021 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 o 
patrolamento, cascalhamento e manutenção das vias de ligação do Carazinho, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade. 

 
 

Nº 59/2021 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 o 
patrolamento, cascalhamento e manutenção das ruas Lapa e Esther Johansen, situadas no Jardim Progresso, bairro 
Uvaranas, nesta cidade. 

 
 

Nº 60/2021 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 interceda junto a Secretaria de Educação e a Secretaria de Administração da municipalidade no 
sentido de providenciar com urgência criação dos cargos de Psicólogo e Assistente Social para atuarem nas escolas 
municipais como preconiza a Lei Federal n. 13.935/2019. 

 
 

Nº 61/2021 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 
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Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando instalar caixa 
coletora de lixo comunitária na região do Carazinho, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade. 

 
 

Nº 62/2021 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 colocação de 
lombada ou redutor de velocidade na Avenida Isaak Alfred Schilklaper, entre a Rua Ivo José Levandowski e a Rua Sahid 
Abraão Calixto , no Residencial Londres, nesta cidade. 

 
 

Nº 63/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 
a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 
determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a liberação de 
estacionamento na Rua Silvia Machado de Souza, trecho do número 141, Residencial Jardim América - 1, Estrela, entre 
19h e 06h, com instalação de placas informativas no local. 

 
 

Nº 64/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 
a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 
determine aos departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a troca de lâmpadas 
na rua Luiz de Paula, entre as ruas Jorge Jarski e Joaquim Antônio de Moraes Sarmento. 

 
 

Nº 65/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 
após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 
Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e 
Cascalhamento das Ruas Otávio Palhano, Rubens Guilherme Quintopp, Sebastião Tramontim, Lauro D'almeida, e João 
Felde na Vila Jardim Monte Carlo. 

 
 

Nº 66/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, 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 Limpeza do 
Terreno na Rua Tomás Gonzaga n°193, na Vila Madureira. 

 
 

Nº 67/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 
após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 
Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e 
Cascalhamento da Rua Tomás Gonzaga, na Vila Madureira. 

 
 

Nº 68/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, 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 realização de uma 
Travessia Elevada na Rua República do Panamá, no Bairro da Ronda. 
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Nº 69/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 
após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 
Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e 
Cascalhamento da Rua Abatia entre as ruas Marcílio Dias e Alberto de Oliveira, na Vila Palmeirinha. 

 
 

Nº 70/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 
após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 
Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e 
Cascalhamento da Rua Philipp Jorge, na Vila Jardim Maracanã. 

 
 

Nº 71/2021 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 o conserto 
de boca de lobo, bem como realizar o desentupimento do bueiro localizado na rua Guia Lopes número 114, Vila 
Francelina, Uvaranas, nesta cidade. 

 
 

Nº 72/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, 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 OPERAÇÃO 
BAIRRO, na vila San Martin. 

 
 

Nº 73/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 
após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 
Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e 
Cascalhamento da rua Jacob Schell, na Vila Nossa Senhora das Graças. 

 
 

Nº 74/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 
após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 
Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o cascalhamento 
da Rua Visconde do Araguaia nas proximidades do número 100, Bairro uvaranas. 

 
 

Nº 75/2021 dos Vereadores DANIEL MILLA FRACCARO e MISSIONÁRIA ADRIANA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do 
art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 
objetivando o patrolamento/cascalhamento no prolongamento da Rua Olivio Scorsim, situada no Parque do Café, até a 
Av. Frederico Constante Degraf, 

 
 

Nº 76/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 
a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 
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determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a reativação do posto de coleta 
de exames na região do Santo Antônio na Unidade de Saúde da Família Adilson Baggio. 

 
 

Nº 77/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 
a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 
determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de lombada 
elevada em frente ao Colégio Dorah G Daitschman,R. Cades, 151 - Jd Santa Monica 

 
 

Nº 78/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 
após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 
Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza do 
terreno que margeia a Rua Visconde do Araguaia nas proximidades do número 100, Bairro uvaranas. 

 
 

Nº 79/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 
após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 
Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o cascalhamento 
da Rua Perí nas proximidades do número 92,Bairro Castanheira. 

 
 

Nº 80/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 
após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 
Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando melhorias de acesso 
na interseção das Ruas São Josafat e Rua Astorga, ambas situadas no Bairro Santo Antônio. 

 
 

Nº 81/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 
a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência 
determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências quanto ao reparo do semáforo localizado 
na Rua Pereira Passos (ao lado do Colégio General Osório) o mesmo possui período extremamente “pequeno aberto”, 
gerando grande congestionamento no trânsito do local. 

 
 

Nº 82/2021 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 Sua Excelência 
determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão da Rua Dr. Estêvão 
Ribeiro de Souza Neto, Bairro Contorno, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. Enquanto as obras não iniciem, seja 
oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos 
competentes da municipalidade, providências para a manutenção com cascalho do trecho da Rua Dr. Estevão Ribeiro de 
Souza Neto, em frente ao número 871, haja vista a existência de uma valeta de grandes dimensões. 

 
 

INDICAÇÕES APROVADAS – 25 
 

JAIRTON DA FARMÁCIA – 8 
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LÉO FARMACÊUTICO – 4 

MISSIONÁRIA ADRIANA – 5 

LEANDRO BIANCO – 3 

GERALDO STOCCO – 2 

JOSI DO COLETIVO – 1 

JOCE CANTO – 1 

DR. ERICK – 1 

DANIEL MILLA FRACARO – 1 
 
 

 

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 16 de fevereiro de 2.021. 

 
 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO Ver. DR. ERICK 
 

Presidente 1º Secretário 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): O Vereador, em nome da bancada de seu partido, deseja que o colega 

de partido, o Vereador Izaias Salustiano, tenha uma boa atuação na Comissão Parlamentar Processante – CPP 

que atende o pedido de cassação do Vereador Valtão – Walter José de Souza. Também parabeniza a atuação e 

participação do grupo “O Poder Emana do Povo”. Por fim, passa a palavra ao Vereador Geraldo Stocco. 

 
VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): O parlamentar concorda com a fala de seu colega de partido, 
Vereador Ede Pimentel, e aponta que possui confiança que a CPP terá a atuação que a cidade espera, pautado na 

justiça. O Vereador também reforça o pedido que seus pares endossem o pedido para que sejam abertas nas 

Câmara duas Frentes Parlamentares. Citando o Vereador Dr. Erick (PSDB), que defende o Meio Ambiente, 

apresenta que uma destas Frentes é a Ambientalista, a qual considera muito importante para o Município. A 

segunda Frente Parlamentar é em Defesa ao Direito do Consumidor, lembrando que haverá Audiência Pública 

em Ponta Grossa para tratar sobre a concessão dos pedágios do Paraná. Também destaca as emendas 

parlamentares concedidas pelo Deputado Aliel Machado (PSB) destinadas ao município, citando 

especificamente a destinada a maternidade, que foi a maior emenda que um Deputado Federal já destinou ao 

Município de Ponta Grossa. Relembrou também que, após audiências públicas e conversas, foram conquistados 

mais veículos para segurança do Campus de Uvaranas da UEPG, que há cerca de 5 anos atrás havia um grande 

número de furtos, que vem reduzindo devido as ações realizadas pelos reitores e também pelas emendas do 

referido Deputado. 

 
VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): O Vereador aproveita para desejar aos Vereadores Felipe Passos e 

Filipe Chociai um bom trabalho dentro da CPP referida em sua fala anterior. 
 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): O Vereador inicia mencionando o recém criado 

Bloco Cristão em Defesa da Família, colocando que este foi formado para que os membros atuem a favor da 

vida, afirmando que será atuante e unido, que, segundo o Líder do Bloco, não irá permitir a destruição da família 
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que a esquerda promove em outros países e busca trazer ao município de Ponta Grossa. Passa a palavra a colega 

do Bloco, Missionária Adriana. 

 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SD): A Parlamentar reforça as palavras do Vereador Leandro 
Bianco, afirmando a defesa pela família como motivo para formar o Bloco, pois a família envolve toda a 

sociedade, em vários setores, como segurança pública, proteção a vida, violência contra a mulher, futuro dos 

jovens e mercado de trabalho. 

 
VEREADORA JOCE CANTO (PSC): A Vereadora reforça o pedido realizado na Indicação nº 60, feita para 

a Prefeita Elizabeth e Secretaria de Educação, para criação de cargos de psicólogos e assistentes sociais na rede 

pública de ensino básico, como preconiza a legislação federal, que dá como prazo o dia 11 de Dezembro de 2020 

para todos os municípios pudessem adequar-se. A parlamentar relembra que a falta de cumprimento da normativa 

federal poderá enquadrar a Prefeita em um caso de improbidade administrativa. 

 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): A parlamentar convida que seus pares acompanhem os 

membros do sindicato que visitarão as escolas a fim de verificar se estas estão seguindo rigorosamente os 

protocolos de segurança contra Covid-19, já adiantando que não há estrutura física e humana para efetivar estes 

protocolos. Também cita que o PSOL defende a família e todas as formas de família, não apenas a tida como 

tradicional, alegando que isso é ser cristão, e por serem desta fé, pregam o amor. 

 
VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Concede a palavra ao Vereador Leo Farmacêutico. 

 
VEREADOR LEO FARMACÊUTICO (PV): O parlamentar pede um minuto de silêncio seguido de uma 

salva de palmas em memória do Ex-vereador Valdir Proroki Kovanei. 

 
VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Sob Questão de Ordem, pede para que se estenda este pedido às 

demais vítimas do Covid-19. 

 
VEREADOR DANIEL MILLA FRACARO (PRESIDENTE DA MESA EXECUTIVA): Atende o pedido, 

relembrando também os ex-vereadores Delmar Pimentel, Nilsão e Luiz Sebastião. Coloca também que a doença 

não escolhe classe social ou condição financeira, por isso todos devem cuidar-se e realizar seu trabalho de forma 

segura. 

 
Findo o minuto de silêncio e a salva de palmas, seguem as comunicações do Pequeno Expediente. 

 
VEREADOR PAULO BALANSIN (PSD): Passa a palavra para o Vereador Divo. 

 
VEREADOR DIVO (PSD): Inicia sua comunicação colocando-se como muito honrado por estar novamente à 

Câmara Municipal, e informa que respeitará todos da Casa de forma igual. Em seguida, explica o motivo de 

novamente estar presidindo a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, citando que ele é a pessoa que busca 

que a saúde funcione em Ponta Grossa. O parlamentar conta que perdeu duas irmãs devido ao câncer, e que vê 

todo o sofrimento da outra irmã. O vereador então afirma que sempre irá atender os necessitados, e por fim, 

referenciando-se a fala da Vereadora Joce Canto, informa que falou com o Secretário Municipal de Saúde e que 

este colocou que na data da sessão estava sendo realizado o pagamento da Santa Casa de Misericórdia. Explica 

também que o convênio não foi cancelado, mas sim apenas alguns exames foram deixados de ser prestados pela 

entidade, colocando que esta escolha é um direito dela. Também coloca que em muitas comissões, se colocaram 

presentes apenas ele e o Vereador Geraldo Stocco (PSB), e que apenas no período eleitoral compareceram a 

Câmara Municipal. O parlamentar questiona o porquê dos demais não discutiam junto à Secretaria de Saúde 

durante toda a Legislatura. Encerra afirmando que a Casa de Leis é um local para criticar, porém sem “sangue 
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no olho”, e sim explicando a realidade, e que a Comissão de Saúde estará aberta para prestação de contas para 

todos os Vereadores, e convidando a todos a participarem das reuniões desta com a Secretaria de Saúde. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtRe 

uniao=17/02/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 
ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 
REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 

LEGISLATURA) 

 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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 pelo Vereador Erick Camargo - Dr. Eric - Primeiro Secretário e Ezequiel Marcos F. Bueno - Pastor 

Ezequiel - Terceiro Secretário, fazendo parte da Mesa o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com a 

ausência do Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca, bem como a ausência justificada do Vereador Walter José 

de Souza - Valtão, presentes os Vereadores Adriana Jamier - Missionária Adriana, Divonsir Pereira Antunes - 

Divo, Edelmar Pimentel - Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, 

Jocemeuri Corá Canto - Joce Canto, Josiane Kieras - Josi do Coletivo, Julio F. Schimanski Küller - Julio Küller, 

Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Abertos os Trabalhos, o Senhor 

Presidente colocou em discussão e votação, tendo sido aprovada a Ata da sessão anteriormente realizada. Em 

seguida prestou comunicado a todos os parlamentares, dando conta haver recebido ligação e orientação do 

Ministério Público do Paraná, lembrando que no passado a Câmara Municipal permitia que os gabinetes dos 

Vereadores fossem plotados do lado externo. Assim, comunicou que sairá portaria em face de recomendação 

recebida, por se tratar de prédio público, não podendo mais ser feitas tais plotagens, os que assim se encontram, 

que sejam retirados. Porém a parte interna não há nenhum impedimento. Foi procedida pelo Vereador Primeiro 

Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Of. nº 2626/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1171/20, de autoria 

do Vereador Ricardo Zampieri. Of. nº 2628/20-GP, em atendimento a Indicação nº 720/20, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2632/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1447/20, de autoria do Vereador 

Felipe Passos. Of. nº 2834/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1734/20, de autoria do Vereador Eduardo 

Kalinoski. Of. nº 2906/20-GP, em atendimento a Indicação nº 2080/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. 

Of. nº 2909/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1750/20, de autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 

2910/20-GP, em atendimento a Indicação nº 2089/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2911/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1516/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2912/20-GP, em atendimento 

a Indicação nº 2085/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2913/20-GP, em atendimento a Indicação nº 

2095/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 2914/20-GP, em atendimento a Indicação nº 2063/20, 

de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski. Of. nº 2915/20-GP, em atendimento a Indicação nº 2103/20, de 

autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 2916/20-GP, em atendimento a Indicação nº 2023/20, de autoria 

do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2917/20-GP, em atendimento a Indicação nº 2014/20, de autoria do Vereador 

Geraldo Stocco. Of. nº 2918/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1993/20, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 2919/20-GP, em atendimento a Indicação nº 1991/20, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. 

nº 2920/20-GP, em atendimento a Indicação nº 2084/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 2921/20-GP, 

em atendimento a Indicação nº 2087/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 2922/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 2083/20, de autoria do Vereador Magno Zanellato. Of. nº 2923/20-GP, em 

atendimento a Indicação nº 2100/20, de autoria do Vereador Dr. Zeca. DO VEREADOR DR. ERICK 

CAMARGO - Projeto de Lei nº 10/21, promove alterações na Lei nº 3.573, de 15/08/1983, que dispõe sobre o 

Sistema de Estacionamento Regulamentado - ESTAR. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 
11/21, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MAURÍCIO CELINSKI. Projeto de 
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 Lei nº 12/21, obriga os estabelecimentos comerciais a exigir a regularidade de veículos utilizados para entregas 
 no Município, e dá outras providências. DOS VEREADORES EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO E 

 IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 16/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA 

 SCHMIDT, para que determine aos departamentos competentes, que promovam as medidas necessárias para que 

 no sentido isentar ou aplicar significativo desconto sobre o valor de recolhimento da taxa de alvará, bem como 

 compensar, nos casos em que houve pagamento, tudo referente ao ano de 2020, daqueles estabelecimentos que 

 tiveram suspensas suas atividades em virtude das medidas de combate à pandemia do COVID-19. Moção de 

 Sugestão Legislativa nº 17/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, ELIZABETH 

 SILVEIRA SCHIMDT, para que determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de 

 Lei objetivando a conceder remissão, bem como compensar, nos casos em que houve pagamento, tudo referente 

 ao ano de 2020, daqueles estabelecimentos que tiveram suspensas suas atividades em virtude das medidas de 

 combate à pandemia do COVID-19. DO VEREADOR DR. ERICK CAMARGO - Moção de Apelo nº 18/21, à 

 Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que se digne a realizar medidas 

 administrativas a fim de que sejam direcionadas as doses da vacina contra Covid-19 a todos os profissionais de 

 saúde, tanto na área pública como privada, antes de direcionar as doses aos demais grupos sociais. DO 

 VEREADOR DIVO - Moção de Apelo nº 19/21, dirigida a Excelentíssima Senhora Elizabeth Silveira Schmidt, 

 Prefeita Municipal, para que os trabalhadores que encontram-se na linha de frente do cemitério sejam vacinados 

 contra a COVID-19. DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO - Requerimento, solicitando 

 para que seja justificada a sua ausência na presente sessão, assim como nas sessões a serem realizadas nos dias 

22 e 24 do ano em curso, por motivo de saúde, conforme atestado médico em anexo. Colocado o mesmo em 

 discussão e votação, foi aprovado. DOS VEREADORES LEANDRO BIANCO, LÉO FARMACÊUTICO, 

 FELIPE PASSOS E MISSIONÁRIA ADRIANA - Of. nº 01/21, informando que os vereadores infra-assinados 
 comunicam a criação do "Bloco Parlamentar Cristão - Em Defesa da Família", cuja liderança será exercida pelo 

 Vereador Leandro Bianco (Republicanos). Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente cedeu espaço junto 

 à TRIBUNA LIVRE, acatando solicitação do SINDISERV - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, 

 Roberto Ferensovicz, o qual manifestou a preocupação com relação ao retorno às aulas presenciais através da 

 rede pública de ensino, discorrendo também a respeito saúde municipal. Destacou que os servidores municipais 

 da educação estão trabalhando remotamente como o resto do mundo, assim tendo feito durante o ano passado. 

 Nesse sentido, ressaltou que o sindicato vem reivindicando o adiamento momentâneo do retorno presencial às 

 aulas, devido a cidade estar passando pelo pior momento da pandemia mostrado pelos números diários e 

 apontamentos de especialistas, considerando ainda a confirmação de novas variantes do vírus no Paraná. Outro 

 assunto, sobre, para falar das filas que estão se formando para a vacinação de profissionais da saúde, ressaltando 

 que os servidores do Pronto Socorro Municipal não foram totalmente imunizados. Manifestaram-se na 

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA JOCE CANTO: Discorrendo sobre saúde, distribuiu 

 cópia de documentação referente ao contrato da Fundação Municipal de Saúde firmado com a Santa Casa de 

 Misericórdia, expondo a situação financeira, estando com os pagamentos atrasados, comunicando à Prefeitura 

 Municipal sobre rescisão do contrato, prejudicando sensivelmente pacientes que dependem de atendimento. 

 Conclamou atitude da Comissão de Saúde desta Casa, citando que o tomógrafo do Pronto Socorro Municipal 

 não está funcionando, indagando se irão permitir que a Santa Casa de Misericórdia feche suas portas. Lembrou 

 a presença do Secretário Claudio nesta Casa, no ano passado, tendo dito que não deixaria nenhum real de dívidas 

 para a sucessora prefeita, divulgando inclusive na imprensa, haver a cifra de milhões de reais em caixa, 

 indagando: o que é essa dívida? Protocolou ofício para que Chefe da Terceira Regional de Saúde Robson Xavier 

 tome as devidas providências com relação ao não fechamento da Santa Casa de Misericórdia. VEREADORA 
 JOSI DO COLETIVO - Suas palavras constarão na íntegra em função de requerimento aprovado: "Senhores 

 Vereadores, integrantes da Mesa Diretora, Senhoras Vereadoras Adriana, Joce Canto e Senhores Vereadores, 

 representantes da imprensa que acompanham essa sessão e munícipes presentes. O mandato coletivo do PSOL 

 vem em público manifestar seu posicionamento em relação ao tema das doações de terrenos para instalação de 

 indústrias no Distrito Industrial de Ponta Grossa. Para nós esse tema é bastante preocupante. Existe sentimento 

 legítimo por parte de toda a sociedade e que se reforça em momentos de crise econômica e social como esta em 
 que enfrentamos e atravessamos, da necessidade que o Poder Público estimule a criação de novos 
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 empreendimentos na cidade. Que gere renda, empregos, desenvolvimento, economia local, também 
 comungamos desse sentimento, nós temos essa consciência de que todos estamos enfrentando um momento 

 bastante difícil. Mas o principal papel do Poder Legislativo aqui representado por nós, é zelar pelo patrimônio, 

 patrimônio público, fiscalizar as ações do Poder Executivo. Deste papel nosso mandato coletivo não irá se 

 ausentar, pois o aprimoramento da gestão no que concerne a lisura e a transparência, exige um posicionamento 

 crítico por parte de todos os vereadores e vereadoras desta Casa de Leis. Devemos estar inflexíveis no sentido 

 de que as boas práticas prescritas na lei e nos princípios jurídicos que devem nortear a Administração Pública 

 sejam sempre respeitados, sob pena de que a lisura dos procedimentos administrativos seja questionada pela 

 população. A população precisa abrir os olhos quanto a isso, abram os olhos, porque em regra incentiva a 

 instalação e ampliação de atividades de empresa nos municípios paranaenses, o TCE do Paraná, Tribunal de 

 Contas do Estado firmaram entendimento da corte quanto a uma série de possibilidades e vedações. 

 Primeiramente decidiram que é vedada a concessão de subvenção em dinheiro para custear despesas de aluguel, 

 água e luz de empresa privada. O Poder Público poderá alugar imóvel e transferir, prestem atenção, alugar imóvel 

 e transferir seu uso a entidade particular, apenas se essa for autorizada por lei específica, atender as condições 

 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e se estiver prevista no orçamento os créditos adicionais. Para tanto deve ser 

 realizada a seleção impessoal e imparcial dos interessados, exigida a contra prestação da empresa beneficiária, 

 como geração de empregos e renda. E o mais importante, o TCE decidiu que poderá ocorrer também a doação 

 de terrenos públicos a particulares, no entanto, de acordo com o disposto no acórdão nº 5330/13 do Tribunal 

 Pleno, é preferível a concessão real de uso de imóveis públicos, com a permanência dos direitos de propriedade 

 do ente federativo, é obvio né, e a conservação de patrimônio público. Em casos excepcionais, quando a 

 concessão de real de uso não for vantajosa para o poder público, pode ser utilizada a doação com encargos. E 

 salientam os Conselheiros do TCE, que em todas as situações deve ocorrer licitação prévia, inclusive com 
 previsão dos encargos, do prazo para cumprimento de cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato. Prestem 

 bem atenção: licitação prévia. De qualquer forma é necessária a fixação de políticas públicas que orientem e 

 garantam o cumprimento do fim pretendido com o imóvel. Ainda, segundo o TCE, os bens imóveis 

 desapropriados por utilidade pública ou interessa social não podem ser doados a particulares como forma de 

 incentivo. As Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores deverão inteirar-se dessa posição do Tribunal de 

 Contas do Estado do Paraná, consultando o seu site na internet, sendo que tal posicionamento é fundamental nas 

 decisões reiteradas do TCE, quando se destacam a súmula número um, processo nº 513170/06, o acórdão nº 

 15112/06, consulta nº 425146/5, o acórdão 2760/14, tomada de contas extraordinárias nº 435316/07 e o acórdão 

 nº 157/07. Renúncia nº 440130/03. Pode ficar cansativa a leitura, mas fica muito claro que aqui nós fizemos uma 

 outra pesquisa para trazer esse comunicado aqui para a Tribuna. Mesmo havendo no passado recente sérias 

 denúncias envolvendo doações indiscriminadas de terrenos públicos da nossa cidade, que foram inclusive 

 apurados por esta Casa de Leis, a Prefeitura Municipal manteve a prática nada republicana de encaminhar 

 negócios públicos que não observaram os princípios da publicidade e transparência dos atos administrativos. 

 Algumas pessoas nem sabem quais terrenos estão sendo doados e muito menos quais empresas estão sendo 

 beneficiadas e sem licitação. Sem nenhuma justificativa o Poder Público mantém a prática das doações de 

 terrenos do Distrito Industrial da cidade, quando plausível seria concessão real de uso. A exigência de licitação 

 prévia também não é observada. Tais práticas não devem ser justificadas em nome da geração de empregos e do 

 progresso de Ponta Grossa, pois a gestão democrática e transparente da coisa pública não pode ser flexibilizada, 

 a não ser quando devidamente autorizada por legislação, o que não é o caso aqui. O mandato coletivo do PSOL 

 não vai pactuar em hipótese alguma com práticas equivocadas do Poder Público e vamos denunciar com 

 veemência tudo o que entendemos como irregularidades praticadas pelos nossos gestores, seja no âmbito da 
 prefeitura municipal como nesta Casa de Leis, que tem como uma das principais obrigações fiscalizar o 

 cumprimento e aplicação das regras basilares da gestão democrática e transparente. Por isso esclarecemos que 

 vamos votar contrariamente à qualquer proposição de doação de terreno público que deixe de observar as regras 

 elementares, por previsão constitucional, que norteia o direito público brasileiro. E além de votar contra os 

 projetos de leis, tais como estes que estão em discussão na Ordem do Dia, vamos, em caso de aprovação, acionar 

o Tribunal de Contas, para que sejam todas as medidas pertinentes, buscando a garantia plena do respeito à coisa 
 pública. Por isso queremos introduzir uma provocação necessária que talvez mereça ser objeto de reflexão das 
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 colegas vereadoras e vereadores. A Prefeitura Municipal sempre foi beneplacita, prestem atenção nessa 
 provocação pessoal: sempre foi beneplácita com as grandes empresas que buscam se instalar em Ponta Grossa, 

 no entanto o mesmo tratamento não é dispensado para as pequenas e médias empresas que também geram renda 

 e emprego e muitos empregos. Proporcionalmente mais do que as grandes. Será que esse modelo econômico não 

 precisa ser revisto? Quais foram os reais benefícios que a ideologia das grandes indústrias que prevaleceram na 

 concepção de sucessivas administrações, que tiveram e estão no comando da Prefeitura Municipal trouxeram 

 para o nosso povo? Está na hora de fazermos esse debate e o mandato coletivo do PSOL está disposto a fazer, 

 com toda a certeza. Eu gostaria Senhor Presidente, ao terminar essa argumentação, que fosse registrada a 

 comunicação na íntegra em Ata, obrigada". Não havendo mais vereadores inscritos, foi anunciada a ORDEM 

 DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 273/20 (Poder 

 Executivo), altera a Lei nº 6.329/1999: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

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

 Chociai, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico 

 e Paulo Balansin. Ficam registradas as abstenções dos votos dos Vereadores Izaias Salustiano e Julio Küller e a 

 ausência justificada da votação do Vereador Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 287/20 (Poder 

 Executivo), autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a MADERO 

 INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

 Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe 

 Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Julio Küller, Leandro 

 Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registrados o voto contrário manifestado pela Vereadora Josi 

 do Coletivo e a ausência justificada da votação do Vereador Walter José de Souza - Valtão. EM REGIME DE 

 URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 285/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder 
 Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a MASTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

 LTDA., conforme especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por dois dias, a pedido do Vereador Ede Pimentel. 

 EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 210/19 (Poder Executivo), altera a Lei nº 9.848, de 

 30/12/2008, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

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

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

 Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Walter 

 José de Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 1/21, dos Vereadores 

 Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto, Josi do Coletivo e Julio Küller; 7, 13/21, da 

 Vereadora Josi do Coletivo; 3, 4, 5, 6/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 8, 9, 10, 11, 12/21, do Vereador Julio 

 Küler; 14/21, da Vereadora Missionária Adriana; 15/21, do Vereador Izaias Salustiano. Indicações nºs 58, 59, 

 61, 71/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 60/21, da Vereadora Joce Canto; 62/21, da Vereadora Josi do 

 Coletivo; 63, 64/21, do Vereador Geraldo Stocco; 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73/21, do Vereador Jairton da 

 Farmácia; 74, 78, 79, 80/21, da Vereadora Missionária Adriana; 75/21, dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro e 

 Missionária Adriana; 76, 77, 81/21, do Vereador Leandro Bianco; 82/21, do Vereador Erick Camargo. A Moção 

 de Apelo nº 02/21 foi REJEITADA, tendo recebido votos contrários dos Vereadores Divo, Felipe Passos, Filipe 

 Chociai, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Leandro Bianco, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e 

 Paulo Balansin. Votaram favoravelmente à mesma os Vereadores Dr. Erick, Ede Pimentel, Izaias Salustiano, 

 Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller e Léo Farmacêutico. Fica registrada a ausência justificada da votação 

 do Vereador Walter José de Souza - Valtão. Concluída a votação da Ordem do Dia, foi anunciado o PEQUENO 

 EXPEDIENTE - VEREADOR JULIO KÜLLER: Para convidar aos integrantes da Comissão de Finanças, 
 Orçamento e Fiscalização a fim de se reunirem após o término da sessão, com intuito de escolher o presidente 

 da mesma. VEREADOR EDE PIMENTEL: Para destacar a composição da CPP - Comissão Parlamentar 

 Processante, tendo como membro o Vereador Izaias Salustiano, da bancada do PSB, onde junto com o Vereador 

 Geraldo Stocco desejou ao mesmo um bom trabalho, com justiça perante a situação. Também parabenizou com 

 destaque ao Grupo "Poder Emana do Povo", que está comparecendo à galeria desta Casa de Leis durante os 

 trabalhos dos parlamentares, mantendo ordem e respeito perante os vereadores, realizando ótimo trabalho. 
 Passou a palavra ao Vereador Geraldo Stocco, o qual manifestou que comunga do mesmo pensamento, 
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 acreditando que a Comissão Parlamentar Processante sem sombra de dúvidas irá realizar trabalho que a cidade 
 espera e com justiça. Comentou, solicitando a assinatura dos demais pares, no sentido de abrir na Casa duas 

 frentes parlamentares: FRENTE PARLAMENTAR AMBIENTALISTA, ressaltando o posicionamento com 

 relação a isso de parte do Dr. Erick, o qual é legítimo ambientalista, por realizar o plantio de árvores; FRENTE 

 PARLAMENTAR EM DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR, lembrando que em poucas semanas estará 

 em pauta a discussão dos pedágios em nossa cidade, com audiência pública além de diversas outras situações, 

 onde o direito do consumidor é afrontado. Destacou as emendas que o Deputado Federal Aliel Machado destinou 

 a cidade, com relação à maternidade que ficará pronta semana que vem, lembrando ser a maior emenda com que 

 um deputado federal contemplou o município. Manifestou sua felicidade ao fato de haverem realizado audiências 

 públicas e rodas de conversas, onde o mesmo destinou emendas para a questão da segurança do campus da 

 UEPG, vindo a ser adquiridos mais veículos para promover a segurança, além de equipamentos para que no 

 retorno às aulas, os alunos possam ter sua integridade garantida. Retomando, o Vereador Ede Pimentel registrou 

 com destaque aos Vereadores Filipe Chociai e Felipe Passos na CPP, desejando que realizem um bom trabalho 

 também. VEREADOR LEANDRO BIANCO, pelo Bloco Cristão em Defesa da Família: Explicou a formação 

 do referido bloco cristão, formado por sua pessoa e pelos Vereadores Missionária Adriana, Felipe Passos e Léo 

 Farmacêutico, a fim de atuar em defesa e em favor da família e da vida, sendo unido e atuante nesta Casa, não 

 admitindo ainda a destruição da família estabelecida por Deus, como a esquerda está implantando em outros 

 países com intenção de assim fazer no Brasil. Cedeu aparte à Vereadora Missionária Adriana, destacando que 

 ao falar de família, alcança toda a sociedade, ao abordar segurança pública, proteção à vida, violência contra a 

 mulher, o futuro das crianças e do mercado de trabalho, justificando ser por essas razões que está também 

 integrando com os demais vereadores mencionados, o citado Bloco Cristão, onde realmente desejam defender 

 aquilo que acreditam: a família. VEREADORA JOCE CANTO: Como líder do PSC, destacou a Indicação nº 
 60/21, onde sugere à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Elizabeth Schmidt, para que interceda junto às 

 Secretarias de Educação e de Administração, no sentido de providenciar urgência na criação de cargos efetivos 

 de psicólogos e assistentes sociais para atuarem nas escolas municipais, de acordo como preconiza a Lei Federal 

 nº 13.935/2019, a qual garante tais serviços na rede pública de educação básica, estando implantada em todo o 

 Brasil, e deu a todos os gestores municipais no dia 11/12/2020, prazo para se adequarem à mesma, a fim de não 

 se enquadrarem em improbidade administrativa. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para convidar as 

 vereadoras e vereadores presentes para acompanharem os membros do Sindicato dos Servidores Públicos 

 Municipais que farão visitas às escolas para confirmar se os protocolos firmados pela Secretaria de Educação 

 estão sendo rigorosamente cumpridos, já antecipando o pessimismo por sua experiência, ressaltando que não há 

 estrutura física e humana para efetivarem tais fiscalizações, no entanto, como militante do PSOL estará 

 acompanhando. Comunicou que como PSOL também defende a família, em todas as suas formas e modelos, 

 respeitando, dizendo que isso realmente é ser cristão, sejam essas compostas por uma mãe, por seus filhos, por 

 um pai com seus filhos, por um casal com seus filhos, por um casal sozinho, por duas mães, por dois pais, por 

 pessoas sozinhas com seus animaizinhos, compactuando também com respeito à família nesta Casa, deixando 

 muito claro que como cristãos não pregam nada além do amor e nada daquilo que gere preconceito. VEREADOR 

 FILIPE CHOCIAI: Passando a palavra ao Vereador Léo Farmacêutico, o qual registrou seu sentimento ao 

 Cidadão Valdir Kovani, conhecido como Valdir da Van, que o ajudou muito na TV, deixando seu sentimento de 

 pesar a toda a família, destacando que foi vereador nesta Casa, como suplente, nos mandatos 2.013/2016, 

 propondo à Mesa um minuto de silêncio seguido de uma salva de palmas. O Vereador Julio Küller estendeu a 

 homenagem a todas as pessoas que entraram em óbito motivadas pela COVID-19. O Senhor Presidente acatou 

 tais solicitações, fazendo menção aos ex-Vereadores Delmar Pimentel, Nilsão e Luiz Carlos Sebastião, vítimas 
 da covid-19, propondo a todos que fizessem um minuto de silêncio, e em seguida aclamaram como uma salva 

 de palmas. VEREADOR DIVO: Para dizer de sua honra em estar novamente nesta Casa, como oitavo vereador 

 mais votado, tendo recebido 2.150 votos, agradecendo a população, respeitando cada companheiro, com seu 

 valor individual. Destacou que independentemente do voto, trabalha em prol da população da cidade. Esclareceu 

 os motivos de estar participando em seu segundo mandato da Comissão de Saúde e Ação Social, registrando que 

 enquanto chegar pessoa necessitada em seu gabinete, irá correr atrás das providências para socorrê-la, vendo 
 hoje a dificuldade de sua irmã. Respondendo à Vereadora Joce Canto, disse que em conversa com o Secretário 
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Dr. Rodrigo, ouviu que hoje está sendo pago a Santa Casa de Misericórdia, esclarecendo que não é que o fato de 

ter sido cancelado o citado convênio com a Prefeitura Municipal, mas sim em função Santa Casa não querer 

mais realizar alguns exames. O Senhor Presidente cobrou aos Senhores Vereadores que ainda não realizaram 

reuniões das Comissões Permanentes, que possam na data de hoje estar reunindo para escolher seus presidentes 

e relatores, onde necessita distribuir projetos que foram protocolados na Casa. Não havendo mais assuntos a 

tratar, encerrou a presente sessão, convocando os Senhores Vereadores para a próxima a ser realizada no dia 

vinte e dois do mês em curso, no horário regimental, cuja pauta da Ordem do Dia estará à disposição via rede de 

computadores, além de ser publicada no Diário Oficial do Município. Eu, Vereador Dr. Erick, Secretário, 

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

vereadores presentes. Sala das Sessões, em dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e um. 

 
    ¬¬¬¬ SECRETÁRIO  ¬¬ PRESIDENTE 

 

 

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 19 de janeiro de 2.021. 

 

 
Gustavo de Paula 

Estagiário do Setor Legislativo 
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