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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 08/03/2021 

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:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

Milla (PSD) - Daniel Anderson Fracaro   

Divo (PSD) - Divonsir Pereira Antunes   

Dr. Erick (PSDB) - Erick Camargo   

Dr. Zeca (PSL) - Jose Carlos Sahagoff Raad 

 

AUSÊNCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

Ede Pimentel (PSB) - Edelmar Pimentel   

Felipe Ramon Dos Passos (PSDB)   

Filipe Chociai (PV)   

Geraldo Stocco Filho (PSB)   

Izaias Salustiano (PSB)   

Jairton da Farmácia (DEM) - Jairton 
Nicoluzzi 

  

Joce Canto (PSC) - Joceméuri Corá Canto   

Josi do Coletivo (PSOL) - Josiane Kieras   

Julio Francisco Schimanski Kuller (MDB)   

Leandro Bianco (REPUBLICANOS)   

Léo Farmacêutico (PV) - Leonilton Antônio 
Carneiro 

  

Missionária Adriana (SD) - Adriana Jamier 
da Silva 

  

Pastor Ezequiel (AVANTE) - Ezequiel Marcos 
Ferreira Bueno 

  

Paulo Roberto Balansin (PSD) AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Valtão (PRTB) - Walter José De Souza AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): O Vereador inicia afirmando que recebeu muitos 

questionamentos por parte dos comerciantes após a publicação do decreto que determinou o fechamento do 

comércio não essencial. A partir disso, coloca que algumas questões devem ser debatidas, e que não acha 

plausível todo comércio permanecer fechado, destacando a situação das micro e pequenas empresas, que 

possuem poucos funcionários e atendem poucas pessoas por dia, não causando aglomeração, seguindo os 

protocolos sanitários. Ressalta que é preciso fiscalizar as grandes redes de lojas e mercados que não estão 

seguindo as regulamentações estabelecidas pelo decreto, além de venderem produtos como vestuários e 

utilidades, tornando injusta a concorrência, visto que os pequenos comércios que também negociam tais 

produtos estão fechados. Pede para que o Poder Público, em especial o PROCON, façam a fiscalização. 

Também ressalta que estas grandes redes acabam mantendo o cliente mais dentro de sua loja, expondo a maior 

risco, pois vendem mais de um gênero de produtos. Ressalta que é favorável as medidas restritivas, mas que 

estas devem ser aplicadas a todos. Também coloca que a ACIPG não está protegendo seus associados. Concede 

um aparte ao Vereador Julio Küller. 
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VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Inicia concordando com o colocado pelo Vereador Izaias, e 

acrescentando que os mercados estão com mais pessoas do que o permitido pelo decreto, e isso se estende 

durante todo o dia, sem fiscalização. Coloca que não sabe se o escalonamento ou fechamento dos mercados é 

a solução, mas que deve haver esta fiscalização. Dá o exemplo de que se fecha um estabelecimento que atende 

15 pessoas por dia por medo da contaminação, mas o mercado que recebe cerca de 5000 pessoas por dia 

continua aberto, com aglomeração, pois não seguem o decreto. 

 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Concede aparte ao Vereador Daniel Milla. 

 

VEREADOR DANIEL MILLA (PSD): Inicia elogiando as falas dos vereadores Izaias e Julio Küller. Em 

seguida, relembra que a alguns anos houve um Projeto de Lei com objetivo de regulamentar os hipermercados, 

colocando que atualmente é deixado o rico enriquecer mais e o pobre cada vez ficar mais pobre, principalmente 

durante o lockdown. Coloca que os comércio dos bairros estão fechando, ressaltando que a maioria é feita por 

economia familiar, e fazem que a economia gire dentro do município. Em contrapartida, está sendo permitido 

que estas grandes empresas donas de hipermercados, apesar de possuírem cerca de 200 funcionários, leva o 

lucro do estabelecimento para outros municípios, não adentrando em nossa economia. Afirma que a 

classificação de essencial e não essencial é injusta quando vista em nível municipal, dando a ideia de um projeto 

que permitisse que nos finais de semana fossem abertos apenas os pequenos comércios, com as grandes 

empresas fechadas. O Vereador alega que estes estão “quebrando” a cidade e pequenos comércios. Ressalta 

novamente que há aglomerações e falta fiscalização. Coloca que deve ser feito o referido projeto, para permitir 

que os pequenos negociantes possam “sobreviver”. 

 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Pede apoio aos outros vereadores para enviarem um ofício ao 

Poder Executivo, a fim de que se tome as medidas a fim de efetivamente fiscalizar grandes empresas, 

determinando que lojas que não vendem produtos essenciais sejam fechadas e que todos respeitem o decreto. 

Afirma que acompanhou nos noticiários que foram fiscalizados e notificados diversos estabelecimentos, mas 

que não fora mostrado se houve fiscalização em grandes redes. 

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): A Vereadora inicia colocando que recebeu uma denúncia que os 

médicos do programa Mais Médicos não estão sendo pagos em dia. Explica que estes profissionais são pagos 

pelo Governo Federal, porém recebem uma ajuda de custo no valor de R$2.000,00 da Prefeitura Municipal de 

Ponta Grossa, que é a soma do auxílio moradia e auxílio alimentação. Ressalta que são cerca de 37 médicos, e 

informa que está protocolando um requerimento a fim de averiguar a situação, pois se for verdade, somará ao 

fato de termos poucos médicos no município, unidades de saúde fechadas ou com situação precária. Reforça 

que é preciso valorizar os médicos, inclusive trazendo o questionamento sobre como seria caótica a situação 

se tais profissionais saíssem do Programa Mais Médicos, vista a pandemia. A vereadora também traz a tribuna 

uma fala sobre o Dia Internacional da Mulher, relembrando que o dia 08 de março não é um dia romântico, e 

sim sócio-político, que se deve lembrar de todas as mulheres que não estão mais aqui, que tiveram suas vidas 

ceifadas e que lutaram para que as mulheres alcançassem os direitos de votar, dirigir, trabalhar e escolher o 

próprio destino. Afirma que é um dia para lembrar da igualdade e do respeito, e que se deve lembrar que há 

muita luta pela frente. Também ressalta que é uma data onde deve ser lembrado que violência de gênero mata, 

e que se quer este fim. Homenageia todas as mulheres, especialmente as que estão na linha de frente ao combate 

à Covid-19, a todas as servidoras da Câmara Municipal, a todas as pontagrossenses, desejando para elas força 

para continuarem resistindo. 

 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): O Vereador inicia parabenizando as mulheres pelo seu 

dia, destacando as servidoras municipais, vereadoras, sua família e as mães que criam seus filhos sozinhas. 

Relembra que foi o autor do Projeto Maria da Penha, que foi muito utilizado e requisitado desde sua criação. 

Também coloca que mulheres devem ser tratadas com respeito, destacando a fala da Vereadora Joce Canto 

sobre a conquista dos direitos pelas mulheres. O Vereador também lamenta a violência contra a mulher, 
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relembrando sua atuação como policial, ressaltando que sempre agiu de maneira correta, mesmo nestes casos. 

Também cita sobre a influência dos decretos nos cultos religiosos, parabenizando os pastores por respeitarem 

os protocolos de segurança e respeitarem a ocupação máxima, colocando que os religiosos cristãos estão 

fazendo sua parte, mas também estão receosos, pois a igreja é, para muitos, o último recurso e um ponto de 

apoio. Coloca também que neste momento deve-se deixar de lado as diferenças religiosas, pregando união, 

com respeito e segurança quanto as precauções contra Covid-19. Também cita a questão do toque de recolher, 

onde mercados podem ficar abertos às 22 horas, mas a igreja até às 20 horas. Ressalta, em concordância as 

falas anteriores, que os grandes mercados estão tomando espaço dos pequenos comerciantes, pois estes tem 

liberdade de vender diversos produtos e, por consequência, as pessoas consomem mais produtos não essenciais 

das grandes redes ao invés de aguardar a abertura dos pequenos comércios. Afirma que o mercado deveria 

poder vender os produtos não essenciais, como vestuário, assim como já foi decreto em outro estado. Ressalva 

que não é contra os mercados, pois estes também geram empregos, mas que é necessário zelar pelos pequenos 

comerciantes. Concede um aparte para o Vereador Julio Küller. 

 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Pede para que o Vereador Pastor Ezequiel interceda por um pedido 

do Poder Executivo, para que este ouça o Poder Legislativo, pois é este que recebe todas as reclamações e 

dificuldades dos moradores da cidade, colocando que os decretos vem sendo tomados sem deliberação com o 

Legislativo, e pede para que o Vereador Pastor Ezequiel leve a solicitação à Prefeitura. 

 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Ressalta que há também que se obedecer as normas do 

Governo do Estado, colocando que os deputados devem interceder a nível estadual sobre o tema. Por fim, 

adentra o assunto do Alagados, relembrando o estado da estrada, o nível da represa, e que os peixes estão 

morrendo. Coloca que está em contato com o Secretário, para que mantenha a manutenção da estrada, mas 

ressalta que deve-se ser coerente, pois com a chuva a região está com muito barro e estragadas, porém que esta 

deve ser reparada para que os agricultores possam trazer alimentos ao município. Coloca que irá cobrar a 

SANEPAR quanto as questões citadas quanto a água da represa.  

 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Inicia parabenizando as mulheres, explicando o surgimento do Dia 

Internacional da Mulher. Citou a Moção de Apelo apresentada pela Vereadora Josi do Coletivo quanto ao tema 

de retorno das aulas presenciais, proposição a qual ele votou favoravelmente. Relembra que poucos dias após, 

o Colégio Sant’Ana suspendeu suas aulas presenciais devido ao falecimento de uma pessoa ligada a instituição 

e, logo em seguida, o Governador decretou a interrupção das aulas presenciais novamente. O Vereador coloca 

que a pandemia irá alastrar-se por muito tempo, lembrando que em Ponta Grossa já a casos de uma variante do 

vírus, que é cerca de dez vezes mais infecciosa que o vírus original, e que por isso já existem estudos que 

indicam que as máscaras de pano não são mais efetivas. Coloca que vê com preocupação o retorno as aulas no 

presente momento, destacando que os meios de comunicação eletrônicos deverão ser utilizados por muitos 

anos, e que não haverá retorno da vida cotidiana na escola tão breve. Reforça que é necessária cautela para o 

referido retorno. O Vereador afirma que este controle do vírus só virá a partir da vacinação em massa. Reforça 

que na semana onde houve aulas presenciais, os protocolos eram rígidos e havia cuidado, porém que isto não 

é o suficiente. Destaca a importância do Projeto de Lei que autoriza o município a participar do consórcio de 

compras da vacina, pois a condução da pandemia a nível nacional é desastrosa, e que a vacinação iniciou-se 

por apoio do Governador do Estado de São Paulo João Dória. Explica como iniciou-se o movimento do 

consórcio, e coloca que em suma, o país vem sendo governado por prefeitos e governadores. Ressalta a 

disposição prestada pela Prefeita Elisabeth, e que apenas após a vacinação da população é que se deve preparar 

o retorno presencial às aulas. Concorda com as explanações anteriores quanto aos mercados, destacando que 

vários locais não estão medindo a temperatura para entrar no local, colocando que no momento onde a 

pandemia avança, a população está relaxando. Exalta que a maioria das igrejas estão cumprindo os protocolos 

de segurança, e que a rotina deve adaptar-se à nova realidade, porém sem ficar estagnada, e coloca que 

presenciou algumas igrejas superlotadas nos finais de semana, desrespeitando os protocolos e o decreto, e pede 

para que os colegas da Bancada Evangélica façam esta interação a fim de educar os pastores, principalmente 
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de pequenas igrejas, que por vezes não possuem o conhecimento do funcionamento do decreto. Concede um 

aparte a Vereadora Missionária Adriana. 

 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SD): A Vereadora coloca que a Igreja Evangélica 

Quadrangular tem realizado o trabalho didático junto aos pastores de explicar a resolução do SESA adotada 

pela Prefeitura Municipal. Coloca que o Bloco Cristão está realizando a comunicação aos pastores para que 

sejam respeitadas as normas, destacando o uso correto da máscara durante todo o tempo. Lembra também que 

não estão permitindo crianças e idosos nas Igrejas Evangélicas Quadrangulares. Parabeniza o Vereador Dr. 

Erick pela fala, pois este é um assunto que deve ser deixado claro. 

  

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Coloca que estas igrejas devem servir de exemplo para as demais, 

devendo existir tal adaptação para manter a sociedade funcional. Apela para que as igrejas que não seguem os 

protocolos utilizem àquelas que seguem de exemplo. 

 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declina do uso da comunicação parlamentar. 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Inicia parabenizando as mulheres pelo Dia Internacional da 

Mulher. Informa que traz um texto escrito pelas duas mulheres do mandato coletivo do PSOL, que inicia 

tratando do alto número de mortes por Covid-19, colocando que este é o resultado de uma série de motivos, 

entre eles questões políticas e sociais, que se refletem principalmente na população pobre, negra e feminina do 

país. Coloca também dados que mostram que o acesso desigual ao sistema de saúde acaba por aumentar o 

índice de morte de pessoas pobres, idosas e com comorbidades, citando também as pessoas que não puderam 

parar de trabalhar, seja por ser trabalhadores essenciais, seja por serem trabalhadores informais. O texto segue 

citando a femininação da pobreza. Apresenta e lê na integra o Manifesto 8 de Março Nacional 2021, que vem 

devido “a luta feminista contra a pobreza, a morte e a violência geradas pelo desgoverno federal”, escrito com 

a colaboração de centenas de entidades. Deseja, em nome do mandato coletivo do PSOL, deseja a todas as 

mulheres que continuem lutando em defesa da vida, de sua própria e a de suas irmãs. Por fim, lê a frase de 

Rosa Luxemburgo: “por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente 

livres”. Ressalta a fala da Vereadora Joce Canto, colocando que este não é um dia romântico, e sim de luta e 

reflexão para o respeito das mulheres. 

 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Inicia parabenizando todas as mulheres, ressaltando que estas são 

maioria no mundo todo, mas que ainda são tratadas como minoria, e colocando que os homens deveria lutar 

juntos para isso. Fala que o fechamento do comércio está “esmagando” os comércios menores, como empresas 

familiares.  Ressalta que está sendo dada preferência aos hipermercados, que vendem produtos de diversos 

segmentos, e os próprios funcionários destes mercados estão com a saúde sendo descuidada. Coloca que pouco 

se resolveu com o fechamento, ressalvando que não é especialista na área, mas viu-se que o transporte coletivo 

ficou lotado. Apresentou dados da quantidade de pessoas que passam pelo Terminal Central por dia, em média. 

Coloca que todos os mercados estão cheios, desde o período da manhã até a noite. Relembra que está sendo 

seguida a legislação estadual, mas que algumas cidades fecharam os mercados nos finais de semana, que é o 

período onde há maior aglomeração. Parabeniza a Prefeita Elizabeth Schmidt pelo dia da Mulher, aproveitando 

para pedir que se coloque como prioridade a vacinação dos profissionais dos grandes mercados e do transporte 

coletivo, pois estes atendem muitas pessoas por dia. Concede um aparte a Vereadora Josi do Coletivo. 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): A Vereadora também traz em pauta as Lojas Havan, que 

cumprem horário de abertura de supermercado, mas que não possuem nada essencial. Logo em seguida, é 

informada que eles vendem produtos alimentícios, porém a mesma diz que nunca viu. Coloca que deve ser 

analisada a razão da loja abrir como supermercado, pois esta tem privilégio sobre os pequenos comércios, 

ressalta que o que gira a economia do país são estes. Concorda com o Vereador Julio Kuller quanto a questão 

dos transportes coletivos, colocando como absurdo a redução de frota e a lotação dos ônibus, ressaltando que 
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este é o momento de aumentar a frota com fim a reduzir o número de pessoas dentro dos veículos de transporte 

coletivo. 

 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Coloca que “o Brasil possui um problema difícil de resolver, pois 

estamos desgovernados”. Ressalta que o líder maior do país posiciona-se de maneira sarcástica aos esforços 

desenvolvidos pelos governadores e prefeito. Atribui o presente estado do Brasil a falta de governabilidade do 

Presidente. Passa para a próxima pauta, relembrando a ação realizada pelo próprio vereador no dia vinte e cinco 

de fevereiro, onde promoveu um dia para ouvir as pessoas com deficiência na Câmara Municipal. Ressalta sua 

vontade de criar um Projeto de Lei para que em algum dia do mês de fevereiro, todos os vereadores possam 

ouvi-los. Afirma que 104 pessoas passaram pela Câmara na data da ação, porém deixa claro que ela iniciou-se 

às 8 horas e durou até as 17 horas e não houve aglomeração, além de terem sido tomadas todas as precauções. 

Coloca que as reclamações são inúmeras, desde a pintura de faixas elevadas, pintura de vagas especiais, até o 

tratamento psiquiátrico e psicológico para familiares. Coloca que existem diversos problemas na área dos 

deficientes, e que o município deixou de dar o suporte há quatro anos. Relembra que em 2016, quando deixou 

o posto de Secretário de Assistência Social, deixou cinco veículos adaptados para o transporte da pessoa com 

deficiência, e coloca que atualmente só tem um destes funcionando, e que isto lhe dói muito pois era um projeto 

implantado pelo próprio vereador, onde o dinheiro arrecadado com publicidade nos vidros traseiros do ônibus 

era revertido para o transporte destas pessoas com deficiência. Relata que não sabe o porquê da arrecadação 

atualmente ir para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT), e não mais para o transporte das 

dos deficientes. Coloca que está sendo negado atendimento, relatando que existem mães que a doze meses não 

conseguem consulta com neuropediatra, tendo de humilhar-se para um médico clínico geral para que sejam 

dadas receitas de medicamentos. Coloca que atualmente só existe uma profissional neuropediatra no município. 

Afirma que irá apresentar alguns projetos que são de extrema importância para as pessoas com deficiência. 

 

 

 

 Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 08/03/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

 

DO PODER EXECUTIVO 

VETO à Lei nº 13.882, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de 

abastecimento de água do Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. 

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Total 

VOTAÇÃO NOMINAL - VETO REJEITADO - 15 VOTOS FAVORÁVEIS - 1 VOTO CONTRÁRIO - 0 ABSTENÇÕES 
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________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 

Projeto de Lei Ordinária nº 246/2020: 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Procuradora do Trabalho, Doutora PATRICIA BLANC GAIDEX. 

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 16 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 72/2018: 

Revoga a Lei nº 10.564, de 12/05/2011. 

 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 16 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

DOS VEREADORES PIETRO ARNAUD E VINÍCIUS CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 16/2020: 

Altera a Lei nº 12.407, de 15/01/2016, conforme especifica. 

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

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

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

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

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 16 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 
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DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 232/2020: 

Proíbe que pessoas que cometerem abandono a animais domésticos possam ter novamente sua guarda e de outros 

animais. 

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                        CFOF    - Favorável 

                        COSPTTMUA  - Favorável 

                        CAPICTMA - Favorável 

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 16 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

Nº 30/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI,  

MOÇÃO DE REPÚDIO 

Ao Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, em razão do inesperado cancelamento da realização do 

concurso para a Polícia Civil do Estado do Paraná.  

 

Nº 31/2021 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Secretária de Educação de Ponta Grossa, senhora Simone do Rocio Pereira Neves, solicitando as seguintes 

medidas para uma maior segurança das professoras(es) e funcionárias(os) da rede municipal de ensino, observadas 

após visita em algumas unidades de ensino hoje, 22/02/2021: 

•Fornecimento de máscaras para todas as professoras(es) e funcionárias(os) das escolas municipais, com quantidade 

suficiente para realização das trocas recomendadas pelos órgãos de saúde; 

•Fornecimento de máscara do modelo Face Shield para professoras(es) e funcionárias(os) das escolas municipais; 

•Inclusão das professoras(es) e funcionárias(os) das escolas municipais no grupo prioritário de vacinação; 

•Aumentar pontos e quantidade de álcool em gel dentro da escola;  

•Fornecimento de luvas e aventais para professoras(es) e funcionárias(os). 
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Nº 32/2021 do Vereador EDE PIMENTEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Time de Futebol Amador de Ponta Grossa Blue Star , nas pessoas de seu Presidente João Aramis de Paula e 

seu Vice Presidente Sr Odenir Dias de Assunção, extensivo a todo o Corpo Funcional ao longo de sua existência, pelos 

seus 55 anos de sua fundação. 

 

Nº 33/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Reverenda INÊS BORGES CADERNAL, pelos 23 anos de ministério pastoral na Igreja do Evangelho 

Quadrangular, extensivo à todas as mulheres da igreja pela comemoração do  Dia da Mulher, que ocorre anualmente 

em 08 de Março. 

 

 

Nº 34/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à  Apóstola Pastora  OLÍVIA NAIR DE SOUZA BRAIDO, pelos 31 anos de ministério pastoral na Igreja Cristã 

Presbiteriana, extensivo à todas as mulheres da igreja pela comemoração do  Dia da Mulher, que ocorre anualmente 

em 08 de Março. 

 

Nº 35/2021 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Paulo Filho, especialista em concursos de beleza, tem atuado na promoção da beleza e cultura em âmbito 

regional, nacional e Internacional. 

 

Nº 36/2021 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Carol Vinharski, Miss Turismo Internacional pela sua história e contribuição com o primeiro titulo de Miss 

Turismo para o Paraná. 

 

MOÇÕES APROVADAS - 7 
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VER. FILIPE CHOCIAI - 1 

VER. GERALDO STOCCO - 1 

VER. EDE PIMENTEL - 1 

VER. MISSIONÁRIA ADRIANA - 2 

VER. FELIPE PASSOS - 2 

 

INDICAÇÕES 

Nº 187/2021 do Vereador GERALDO STOCCO, Senhor Presidente, 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 colocação de um radar de avanço de sinaleiro na Avenida Dom Pedro II, esquina com rua 

Maurício de Nassau, próximo ao Shopping Total. 

 

Nº 188/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar ou 

determinar a limpeza da área de passagem de pedestres, localizada na rua Ângela Maria Caldas, próximo ao número 

900, nas imediações da linha férrea, Vila Jardim Paraíso, bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 189/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar ou 

determinar a limpeza da área localizada na rua Beato Severino Gimenes Mala, nas proximidades do cemitério da Vila 

Jardim Paraíso, bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 190/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficializado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

construção de uma lombadas elevada na rua Francisco Camerino em frente ao Nº 280 na Vila Órfãs. 

 

Nº 191/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficializado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

construção de uma lombada elevada na rua Ibiporã em frente ao nº 28, na Vila Órfãs. 
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Nº 192/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando providências 

quanto à limpeza do terreno localizado  na Rua Leopoldo Guimarães, nas proximidades do número 1616,Bairro de 

Oficinas  nesta cidade. 

 

Nº 193/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção 

ou troca do  reator que acompanha o poste de iluminação pública na Rua Socó nas proximidades do número 22, Bairro 

Colônia Dona Luíza nesta cidade. 

 

Nº 194/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a 

instalação de boca de lobo, bem como o patrolamento, cascalhamento e manutenção da rua Elói de Almeida, Vila Maria 

Otília, bairro Oficinas, nesta cidade. 

 

Nº 195/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficializado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

canalização do vazamento de água na Rua Rene Gomes Napoli Nº 796, esquina com a Francisco Picoto no Bairro Boa 

Vista. 

 

Nº 196/2021 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 Rene Gomes Napoli, esquina com a Francisco Picoto no Bairro Boa Vista. 

 

Nº 197/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficializado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

Canalização do Arroio na Rua Raimundo Correia, em frente ao Nº 512 na Vila Jardim Europa.  
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Nº 198/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficializado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o 

Patrolamento e Cascalhamento da Rua Dario Veloso, esquina com a Rua Afonso Camargo, na Vila Coronel Cláudio. 

 

Nº 199/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficializado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

construção de uma Lombada Elevada na Rua Salvador Bueno de Cristo em frente ao Nº 323 na Vila Los Angeles. 

  

Nº 200/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficializado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

Desobstrução da Galeria Pluvial da Rua Rene Gomes Napolli na Vila Atlanta, Região do Boa Vista. 

 

Nº 201/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficializado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o 

Patrolamento e Cascalhamento da Rua Osvaldo Cruz na Vila Princesa. 

 

Nº 202/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficializado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o 

Patrolamento e Cascalhamento da Rua Mato Grosso na Vila Princesa. 

 

Nº 203/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficializado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

substituição das Lâmpadas Queimadas da Rua Osvaldo Cruz  na Vila Princesa. 

 

Nº 204/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficializado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o 

Patrolamento e Cascalhamento da Rua São José entre a  Av Gen. Carlos Cavalcanti no Bairro Uvaranas. 
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Nº 205/2021 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 corrigir a 

incapacidade de filtrar água da chuva por parte do manilhamento na rua Padre 

Denis Kilt, nº 227, Vila Rubini II, bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 206/2021 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 corrigir a 

incapacidade de filtrar água da chuva por parte do manilhamento na rua Padre Denis Kilt, nº 227, Vila Rubini II, bairro 

Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 207/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando providências quanto à 

iluminação pública, diante da necessidade urgente de troca de lâmpadas nos postes localizados na Rua Campos Sales 

esquina  com Rua Fagundes Varela no Bairro de Uvaranas nesta cidade. 

 

Nº 208/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando providências quanto à 

iluminação pública, diante da necessidade urgente de troca de lâmpadas nos postes localizados entre as Ruas: Campos 

Sales e Rua Fagundes Varela , nas proximidades dos números 300 e 340 no Bairro de Uvaranas nesta cidade. 

 

Nº 209/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências quanto o conserto de 

galerias pluviais na Rua Campos Sales esquina com Rua Fagundes Varela, nas proximidades do número 610 no Bairro 

de Uvaranas nesta cidade. 

INDICAÇÕES APROVADAS - 23 

VER. GERALDO STOCCO - 1 

VER. LÉO FARMACÊUTICO - 5 

VER. JAIRTON DA FARMÁCIA - 12 

VER. MISSIONÁRIA ADRIANA - 5 
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 05 de março de 2.021. 

 

                                               Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                         Ver. Dr. ERICK 

Presidente                                                  1º Secretário 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Passa a palavra ao Vereador Geraldo Stocco. 

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Traz a pauta a questão dos leitos na cidade, colocando que o 

município deve tomar medidas urgentes como montar um hospital de campanha. Cita que estão há um ano 

convivendo com a pandemia, e que é muito triste poder fiscalizar mas quando vê algo errado, não conseguir 

tomar medidas, por “não ter a caneta na mão”. Coloca que houveram grandes verbas que vieram para a cidade, 

que foram utilizadas para pagamento de folhas de salário de funcionários que mereciam este, mas que houve má 

gestão por parte do então Prefeito Marcelo Rangel, citando que fora tentado mascarar gastos com Covid-19. O 

vereador coloca que se clama por novos leitos a nova gestão municipal. Lembra que houve por pouco tempo um 

hospital de campanha em frente ao UPA Santa Paula, em forma de tenda. Coloca que é necessário um local 

maior. Cita o exemplo de Cascavel, que possui pacientes sendo “entubadas” em corredores da UPA. Ressalta 

que é preciso tomar alguma atitude, e que a crítica não é ao servidor da saúde, pois estes estão há um ano 

trabalhando, mas que são necessários mais leitos. Coloca que não está sendo vista iniciativa por parte da 

Prefeitura. O vereador adentra então na pauta da vacinação, colocando que poderia ser otimizado o espaço 

destinado a esta ação, utilizando locais cobertos. Expõe que houve atraso no processo de vacinação devido ao 

Governo Federal. Coloca que não é uma reclamação à logística da vacinação municipal, pois entende as 

motivações do espaço para vacinação ser ao lado do Terminal Central, mas que acredita que tudo pode ser 

otimizado com estudos de caso, e que deixa esta sugestão, além do pedido de mais leitos no município. 

 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Inicia parabenizando as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, e 

afirma que a patrulha Maria da Penha é de grande importância no município. Coloca que é muito importante a 

existência desta data, devido a uma conscientização e pela comemoração das conquistas que estas conseguiram. 

Parabeniza o Vereador Pastor Ezequiel pela proposição da patrulha Maria da Penha em legislatura passada. 

Afirma que é necessário celeridade no processo de vacinação, colocando compromisso para rápida emissão dos 

pareceres do Projeto de Lei para participar do Consórcio de Vacinação. Destaca que o município não pode ficar 

atrás no processo de vacinação, e destaca que foi dada possibilidade dos municípios comprarem as vacinas por 

parte do STF e de uma PEC que foi aprovada. Coloca que é necessário o esforço do Poder Municipal, diante da 

inabilidade do Governo Federal, para adquirir as vacinas.  

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Coloca que foi contemplada na fala do Vereador Geraldo 

Stocco, onde considera um absurdo os idoso terem de aguardar cerca de cinco horas na fila para serem vacinados, 

além de ocorrer aglomeração. Destaca que, como líder do PSOL, aproveita este dia 08 de março para fazer a 

fatídica pergunta: “Quem matou Marielle Franco?”. Relembra que já estão há três anos sem respostas, e que 

precisamos saber com urgência, pois muitas surpresas poderão vir através desta descoberta. 

 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Passa a palavra ao Vereador Felipe Passos. 
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VEREADOR FELIPE PASSOS (PSDB): Inicia sua fala citando que irá comentar dois temas: preservação da 
dignidade e da história. Discorre então sobre a preservação da dignidade pessoal, preservação do caráter, no 

exercício de representação popular, no respeito do voto do eleitor, do cidadão e da pessoa que vota e está sendo 

votado. Cita a Comissão Parlamentar Processante do caso do Vereador Valtão (PRTB), lembrando que foi 

sorteado para compor tal comissão. Explica, então, que chegou em seu conhecimento documento pedindo novo 

sorteio na sua vaga de membro na referida comissão pelo fato de que seu advogado, Fernando Madureira, que 

contratou em defesa de notícias caluniosas que vem sendo divulgadas a seu respeito, ser também o mesmo 

advogado do Vereador Walter José de Souza - Valtão para defender-se do caso que vem sendo investigado. 

Coloca que, ouvindo pessoas de bem, tomou a decisão irrevogável de renunciar ao posto de integrante da CPP, 

porém ressaltando que possui absoluta tranquilidade de consciência a respeito das acusações que lhe foram feitas, 

por conta do "jogo rasteiro que predomina na política e que não raro, é praticado por pessoas que não aceitando 

o resultado democrático nas urnas, tencionam buscar meios de desmerecer a honra de quem ganhou 

legitimamente na urna, de modo a arrancá-lo do posto em que o povo colocou". Cita também a expressão “A 

mulher de Cesar não precisa apenas ser honesta, precisa parecer honesta”, e coloca que necessita respeitar o mais 

humilde de seus eleitores, bem como o mais humilde cidadão de sua comunidade. Após sua renúncia, encaminha 

à Mesa Executiva requerimento com sua assinatura, registrando sua decisão para que as providências regimentais 

sejam tomadas através de novo sorteio. Adentra então em seu segundo tema, que é a preservação da história do 

Paço do Pupo, em Itaiacoca. Pede para que seja preservada caixa d´água da região, que possui tubulação de quase 

dois quilômetros, cuja nascente parte de serra na Fazenda da Imbuia, e é datada do dia 09 de junho de 1949, 

possuindo até a presente data placa que registra a conquista. Explica a importância histórica da caixa d’água, 

bem como a utilidade dela para os habitantes da região. Solicita apoio do Vereador Léo Farmacêutico, que 

também representa a região de Uvaranas. 

 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SD): Inicia saudando as vereadoras e mulheres, pelo Dia 

Internacional da Mulher, manifestando sua honra em poder pertencer a Câmara Municipal. Agradeceu os 

presentes recebidos através do Vereador Léo Farmacêutico e Joce Canto, e agradece a Deus, por poder estar 

debatendo assuntos importantes para a população. Agradece também a aprovação de sua Moção requisitando a 

criação do Centro de Acolhimento para a Mulher Vítima de Crime de Violência Doméstica e Familiar, que 

considera uma questão urgente na cidade. Salienta que muitas vezes, após as mulheres denunciarem as agressões, 

não possuem segurança para voltar ao lar, e esta casa irá acolher, proteger, amparar, apoiar psicologicamente e 

receber direcionamento jurídico. A Vereadora coloca que acredita que o centro será criado, relembrando que a 

data remete a luta das mulheres de todo o mundo, mas também deve ser utilizada para exaltar mulheres que são 

exemplos e inspiração. Coloca que, como Pastora Ministra do Evangelho Quadrangular a vinte e cinco anos, 

necessita citar a sua fundadora, Missionária Inê, pioneira no que realizou nos Estados Unidos, marcando seu 

tempo, tendo sido citada inclusive na Revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. 

Parabeniza também a Prefeita Elizabeth Schmidt, primeira mulher a ocupar o cargo no município, destacando 

suas qualidades, e também as demais servidoras da Câmara Municipal, solicitando uma salva de palmas a todas 

as mulheres.  

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Sob Questão de Ordem, solicita que o sorteio para composição 

do cargo de membro vago na CPP do caso do Vereador Valtão (PRTB) devido a renúncia do Vereador Felipe 

Passos (PSDB) seja realizado imediatamente, para que a comissão possa finalizar a investigação o mais breve 

possível. 

 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Sob Questão de Ordem, pede que a Mesa Executiva verifique junto 

ao Departamento Jurídico da Câmara Municipal a renúncia do Vereador Felipe Passos, pois afirma não ser 

viável, tendo em vista que o mesmo foi sorteado, e não indicado.  
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VEREADOR FILIPE CHOCIAI (em condição de Presidente da Mesa Executiva): Coloca que a proposição 
do Vereador Geraldo Stocco será encaminhada ao Departamento Jurídico da Câmara Municipal, e em momento 

oportuno tal questão será decidida, bem como o impasse levantado pelo Vereador Julio Küller. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=08/03

/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 
 

 
ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA OITO DE MARÇO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 
 
          Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, 
reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado pelos 
Vereadores Erick Camargo - Dr. Eric - Primeiro Secretário e Ezequiel Marcos F. Bueno - Pastor Ezequiel - Segundo 
Secretário, fazendo parte da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad - Dr. Zeca - Terceiro 
Secretário, registrando-se as ausências justificadas dos Vereadores Walter José de Souza e Paulo Balansin, 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 e Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico. 
Abertos os Trabalhos, se manifestaram em Questão de Ordem os Vereadores Divo, Ede Pimentel e Julio Küller, solicitando 
um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecimentos dos cidadãos Pantan, massagista integrante da 
diretoria do Campo do Palmeiras Amador; ex-servidora e ex-assessora do então Vereador George Luiz de Oliveira, 
Angelita Villalba e da cidadã Creci Almeida, servidora do Hospital Vicentino; Jorge Lacerda e todas as pessoas que 
deixaram seus entes queridos no final de semana. O Senhor Presidente atendeu as reivindicações, estendendo às demais 
famílias enlutadas, em face do momento difícil em que o mundo passa. O Senhor Presidente ainda parabenizou todas as 
mulheres pela passagem do dia Oito de Março, estendendo seus cumprimentos à Excelentíssima Senhora Prefeita 
Municipal, às vereadoras e servidoras desta Casa de Leis. 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 - 
Mensagem nº 06/21 (Projeto de Lei nº 17/21, acompanhado de pedido para apreciação em regime de urgência, 
deliberado favoravelmente nesta oportunidade), ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, 
com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia de COVID-19, medicamentos, insumos e equipamentos 
na área da saúde. Of. nº 148/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 11/21, de autoria da Vereadora Jose Canto. 
Of. nº 153/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 10/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 156/21-GP, 
solicitando a dilação do prazo para prestar atendimento ao Requerimento nº 14/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 
Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA VEREADORA JOCE CANTO - Substitutivo Geral ao Projeto 
de Lei nº 125/18, que promove alterações na Lei nº 11.858, de 10 de julho de 2.014. DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE 
SOUZA - VALTÃO - Requerimento, solicitando para que sejam justificadas suas ausências na presente sessão (08/03/21) 
e (10/03/21), por motivo de saúde conforme o atestado médico anexo ao presente. Colocado em discussão e votação, 
foi aprovado o presente requerimento. O Senhor Presidente também colocou em discussão e votação, tendo sido 
aprovada a justificativa de ausência do Vereador Paulo Balansin na presente sessão, por motivo de saúde. DO VEREADOR 
LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Apelo nº 37/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. 
Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, a 
realização de estudos de viabilidade para implantação em nosso município de uma Usina de Oxigênio Medicinal. DA 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Sugestão Legislativa nº 38/21, 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 plataforma ou aplicativo de mobilidade pública, visando beneficiar os motoristas usuários de 
aplicativos comerciais. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Apelo nº 39/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita 
Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência, solicite aos departamentos competentes do Poder Executivo, seja 
visto com melhores olhos os CEMITÉRIOS de nossa cidade que estão abandonados. DA VEREADORA MISSIONÁRIA 
ADRIANA - Moção de Aplauso nº 40/21, dirigida à Sra. VANI FADEL,  presidente da Rede Feminina  de Combate ao Câncer, 
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extensivo à todas as mulheres que voluntariamente prestam valorosos serviços em nosso Município, dedicando-se a 
apoiar mulheres em momentos de grande fragilidade e difundindo conhecimentos gerais sobre o câncer, visando 
principalmente  a prevenção da doença. Moção de Aplauso nº 41/21, dirigida à Professora Doutora CLEISE MARIA DE 
ALMEIDA TUPICH HILGEMBERG,  pelos 31 anos de Magistério Superior na Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR e 
os relevantes projetos desenvolvidos, em especial sendo fundadora do Centro de Educação Empreendedora, que 
contribui consideravelmente para o desenvolvimento econômico do Município. Moção de Aplauso nº 42/21, dirigida à 
Prefeita ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, por  ser a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo do Executivo Municipal, 
reconhecendo  inclusive toda sua brilhante  trajetória, pelos 40 anos dedicados Magistério Superior e demais níveis de 
ensino ,bem como os trabalhos desenvolvidos em prol   da  cidade de Ponta Grossa-PR. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 
BUENO - Moção de Aplauso nº 43/21, a ser encaminhada à IGREJA BATISTA ATOS, na pessoa do Pastor Joelson Geraldo 
de Freitas Ribeiro, pelo aniversário de 6 (seis) anos da Igreja, a se comemorar no mês de março de 2021. Moção de 
Aplauso nº 44/21, a ser encaminhada a Policial Militar Soldado KEROLLEN RUDNIK HUL do 1º Batalhão de Polícia Militar 
(BPM). A soldado Rudnik esteve envolvida no tiroteio com assaltantes de banco ocorrido em dezembro do ano passado 
e levou um tiro de fuzil durante o confronto. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Aplauso nº 45/21, dirigida à 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, nas pessoas de seu Magnífico Reitor Miguel Sanches Neto, pela decisão aprovada 
por Instituição de Ensino Superior, que alterou a data de realização das provas do Vestibular 2020 e do Plano Seletivo 
Seriado - PSS e 2020, que serão realizadas no mês de maio do corrente ano. DOS VEREADORES EDE PIMENTEL, GERALDO 
STOCCO E IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 46/21, dirigida ao Secretário de Saúde de Ponta Grossa, senhor 
Rodrigo Daniel Manjabosco, solicitando a inclusão dos trabalhadores do transporte coletivo para uma maior segurança 
dos mesmos e dos trabalhadores de serviços essenciais, que tem o contato direto utilizando o transporte coletivo uma 
vez  que o mesmo é um meio que os munícipes utilizam para procurar centros de atendimento ao Covid-19. Moção de 
Apelo nº 47/21, dirigida ao Secretário de Saúde de Ponta Grossa, senhor Rodrigo Daniel Manjabosco, solicitando a 
inclusão dos profissionais que trabalham como Coveiros e Tanatopraxistas para uma maior segurança dos mesmos, que 
trabalham com o contato direto com pessoas que vieram a óbito em decorrência do agravamento da Covid-19. DO 
VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 48/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira 
Schmidt, para que determine a imediata interrupção das aulas presenciais em toda a rede pública de ensino e em 
instituições de ensino superior localizadas no Município de Ponta Grossa, passando a vigorar o ensino remoto 
emergencial nas modalidades vídeo aulas, Classroom (Google Sala de Aula), e-mails entre outras tecnologias. DA 
VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Aplauso nº 49/21, dirigida à Doutora SANDRA REGINA GALLINEA 
BASTOS,  médica ginecologista obstetra, que tem se destacado como defensora da vida desde a concepção e do parto 
humanizado. O seu trabalho tem contribuído na valorização do ser humano e no fortalecimento dos valores cristãos em 
nossa sociedade. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Aplauso nº 50/21, dirigida aos funcionários do 
Laboratório Geral Dr. Alfredo Berger, nas pessoas de Rosana dos Santos, responsável técnica, e Edenilde Aparecida 
Bastos, responsável administrativa, extensivo a todo o Corpo Funcional ao longo de sua existência, pelo trabalho 
realizado, o qual se mostra de fundamental importância, especialmente durante o enfrentamento da pandemia 
ocasionada pelo Corona Vírus. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Aplauso nº 52/21, dirigida à Sra. 
ROSELI DE FÁTIMA LOURES, pelos relevantes serviços prestados ao Município durante 25 anos, extensivo às demais 
mulheres, que dedicam-se plenamente ao serviço público. Moção de Aplauso nº 53/21, dirigida à Doutora RUBIA CARLA 
GOEDERT, por  ser a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Ponta 
Grossa-PR, fortalecendo a participação feminina na  advocacia, função essencial à justiça. Reconhecemos, inclusive toda 
sua brilhante  trajetória  na advocacia, no magistério superior e os trabalhos desenvolvidos em prol  do município. DO 
VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão Legislativa nº 54/21, à Excelentíssima Senhora ELIZABETH SILVEIRA 
SCHMIDT, Prefeita do Município de Ponta Grossa, para realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de 
Lei, autorizando a compra de vacinas contra o Covid-19 por parte da Prefeitura de Ponta Grossa. DA VEREADORA JOCE 
CANTO - Moção de Apoio nº 55/21, à Frente Parlamentar sobre o Pedágio, instaurada na Assembleia Legislativa do 
Paraná. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Sugestão Legislativa nº 56/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita 
Municipal de Ponta Grossa, para que determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei 
que obtenção de vacinas por parte do município de Ponta Grossa, tendo em vista o disposto na MP 1.026/2021, a qual 
dispõe sobre a flexibilização para a compra de vacinas por parte dos entes federativos, incluindo assim o Município de 
Ponta Grossa (PR). Este Vereador subscritor sugere os termos do projeto de lei em minuta anexa. Em seguida foi 
anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Para comentar sobre as medidas 
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restritivas impostas através do Decreto expedido semana passada pelo Poder Executivo, determinando que todos os 
segmentos da atividade comercial de Ponta Grossa fossem paralisadas por conta da pandemia do coronavirus. Disse 
haver recebido durante a semana, após a publicação do decreto, vários questionamentos de pessoas em especial as que 
trabalham no comércio, e que passam por dificuldades no desempenho de suas atividades. Assim, entende não ser 
plausível que se tenha todo o comércio pequeno, de rua, do calçadão, estando com as portas fechadas, considerando 
que são boas as suas condições de higiene e baixa circulação de pessoas, colocando que precisa sim fiscalizar grandes 
redes de supermercados e lojas, bem como lojas de conveniências de postos de combustíveis, que não estão atendendo 
ao decreto, onde estão vendendo todos os produtos comercializados pelos pequenos empreendedores, não sendo justo, 
proporcional ou adequado - destacou que Associação Comercial não está fazendo nada em prol dos associados. Somaram 
ao seu pronunciamento os Vereadores Julio Küller, colocando que os supermercados "estão fazendo a festa" diante da 
situação, vendendo de tudo, abarrotado de pessoas, sem sofrer fiscalização, entendendo essa necessária. Daniel Milla 
Fraccaro, elogiando pelas falas dos antecessores, lembrando que em tempo atrás existia possibilidade de regramento 
sobre grande comércio, os hipermercados, citando que hoje está se fazendo o contrário, quebrando os comércios tidos 
como economia familiar dos bairros, permitindo que grandes indústrias supermercadistas atuem na cidade, levando todo 
o lucro para outras regiões. Assim, entende que poderiam regulamentar, fazendo com que o pequeno empresário 
pudesse abrir suas portas no final de semana e o grande ficasse fechado. Retomando, Vereador Izaias Salustiano 
conclamou o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, no sentido de efetivamente fiscalizar os grandes 
comerciantes, fazendo com que respeitem o decreto prefeitural. VEREADORA JOCE CANTO: Para comunicar que recebeu 
denúncia de que os médicos do Programa Mais Médicos não estão sendo pagos em dia, cuja verba é oriunda do Governo 
Federal, porém recebem ajuda de custo de dois mil reais da Prefeitura Municipal a título de auxílio moradia e 
alimentação. Nesse sentido, está protocolando requerimento para averiguar essa situação que considera absurda se for 
verdadeira, lembrando do caos que se transformará a saúde na cidade, se por acaso os mesmos deixarem de pertencer 
ao referido programa. Outro assunto, para registrar a passagem do dia Oito de Março, marcando o Dia Internacional da 
Mulher, dizendo não ser um dia romântico, mas sócio político e de luta para todas as mulheres, onde lembram daquelas 
que tiveram suas vidas ceifadas e que lutaram para que pudessem votar, dirigir, trabalhar fora, se candidatarem e 
escolher seus destinos. Disse ser um dia em que lembram seus direitos de igualdade e respeito, que tem muita luta pela 
frente, mas que podem crescer e ser livres. Dia em que reforçam que a violência de gênero mata todos os dias, mas 
desejam esse fim. "Ser mulher sempre foi um desafio e vai continuar sendo". Deixou sua homenagem especialmente às 
mulheres que atuam na linha de frente da COVID-19, às servidoras desta Casa, todas as pontagrossenses e as que aqui 
vivem. "Mulheres, atitude e força para continuar resistindo - Feliz Dia da Mulher". VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: 
Parabenizou às mulheres, nas pessoas das vereadores, servidoras desta Casa de Leis, como do Poder Executivo e todas 
da cidade, agradecendo pela vida de sua mãe que lhe deu educação e criação junto a seus irmãos, enaltecendo ainda sua 
esposa e filhas. Lembrou que foi o autor do Projeto criando a Patrulha Maria da Penha em âmbito municipal, combatendo 
com veemência o crime contra as mulheres, dizendo que é totalmente contra a violência em todos os sentidos, e que a 
mulher deve ser tratada com carinho, respeito, diante do espaço que conquistam perante a sociedade. Falou dos 
decretos em detrimento da pandemia, parabenizando aos pastores que ajudaram no final de semana, com cautela na 
circulação de pessoas nas igrejas, crendo que estão fazendo sua parte. Considera toda a igreja de cristo essencial, não 
podendo fechar, sendo às vezes o último recurso antes do ser humano tirar sua própria vida, devendo estar aberta com 
todas as cautelas e recomendações. Espera que o novo decreto seja coeso e que tenham porcentagem para atender o 
povo, aguardando até quarta-feira, desejando entender como os supermercados podem ficar abertos até as dez horas 
enquanto as igrejas tem que permanecer até as oito horas. Quanto ao mercado grande, entende totalmente errado pelo 
fato de estar quebrando o pequeno comércio. Entende que o supermercado comercialize somente o que é essencial, 
como alimentação e produtos de higiene, enquanto que os demais produtos, devem esperar a fim da população poder 
adquirir nas pequenas lojas de seus bairros assim que abrirem suas portas. Em aparte o Vereador Julio Küller conclamou 
ao orador que através de sua relação estreita com o Poder Executivo, dê idéia de ouvir mais o Legislativo que é o "para-
choque da sociedade", principalmente na elaboração dos decretos. Pastor Ezequiel lembrou que os decretos partem do 
Governo do Estado, solicitando então aos vereadores que tem ligação com deputados estaduais para intercederem junto 
aos mesmos. Outro assunto comentado pelo Vereador Pastor Ezequiel: levantou a questão do Alagados, a estrada, o 
nível da represa, peixes que estão morrendo, onde está em contato com o Secretário, para manter a estrada em ordem, 
não obstante às chuvas, solicitando aos motoristas que tomem cuidado em função da lama acumulada. Irá cobrar ainda 
à SANEPAR, quanto a questão da água. VEREADOR DR. ERICK: Parabenizou todas as mulheres da cidade, pelo Dia 
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Internacional da Mulher, ressaltando que surgiu no dia oito de março de  mil, novecentos e onze, através de histórico de 
mulheres operárias que lutaram pelos seus direitos, inclusive a voto nos EUA, tendo sofrido grande repressão das 
autoridades, com relatos da existência de um grande incêndio, onde muitas padeceram queimadas. Manifestou-se com 
relação a autorização dias atrás, pelo município, da freqüência de aulas presenciais das crianças, lembrando que a 
Vereadora Josi do Coletivo havia apresentado Moção de Apelo a qual justificou seu voto favorável, onde não concordava 
no momento, dias depois as aulas voltaram e na terça feira da semana passada o Colégio Sant´Ana emitiu nota de que 
iria interromper em função de pessoa ter falecido na instituição e em seqüência o Exmo. Governador do Estado elaborou 
decreto, interrompendo as mesmas presencialmente. Deixou claro que a pandemia se alastrará durante muito tempo, 
considerando ainda que Ponta Grossa está atingida com a variante do coronavirus, não sendo mais a cepa original, se 
apresentando dez vezes mais infecciosa, onde as revistas científicas dizem que a máscara de pano que foi utilizada no 
momento, não está sendo mais efetiva, sendo a ideal a N 95, parecida com a profissional. Fez apelo, tendo conversado 
com a Prefeita, com relação a cautela no retorno às aulas, dizendo que a realidade é que devem se adaptar à essa 
situação. Disse que as aulas on line e virtuais serão realidade, assim apelou à esta Casa e ao Poder Executivo que pensem 
com carinho na questão das crianças na sala de aula. Ressaltou a necessidade da aprovação urgente do projeto 
encaminhado pelo Poder Executivo à esta Casa, citando que a Frente Nacional de Prefeitos está elaborando fundo para 
arrecadar vacinas para os Municípios, pedindo apoio ao mesmo para se proceder vacinação em massa, para daí sim 
garantir o retorno presencial às aulas. Falou sobre a questão dos mercados, considerando séria, sabendo que muitos 
acabam fazendo algo que não deveriam, não ocorrendo fiscalização, sendo muita gente se concentrando num mesmo 
lugar e em muitos não estão aferidas as temperaturas. Em relação às igrejas, a maioria está tomando os cuidados, porém 
apelou onde presenciou algumas que estavam superlotadas nos fins de semana, solicitando consciência e gentileza 
através da Bancada Evangélica, para que converse com colegas nesse sentido. Em aparte, Missionária Adriana colocou 
que como Pastora da Igreja Evangélica Quadrangular, disse que tem corrido às igrejas, passando resolução do SESA, 
adotada pela Prefeita Elizabeth, onde quinze por cento de público está permitido, com todos os cuidados. Colocou que 
o  Bloco Cristão está comunicando todos os pastores quanto a manter esse protocolo de segurança. VEREADORA JOSI 
DO COLETIVO: Seu pronunciamento constará em Ata, em função de requerimento aprovado, como segue: "Boa tarde 
nobres vereadoras, parabéns, parabéns a todas nós, vereadores, membros diretores, quem nos acompanha pela internet 
e quem está presente aqui acompanhando a sessão. Esse foster, ele foi elaborado e organizado pelas duas mulheres do 
mandato coletivo, eu, Josi com a Ana Paula de Mello, nada mais justo no Dia Internacional da Mulher. Hoje dia oito de 
março de dois mil e vinte e um, data em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, contamos infelizmente, Dr. 
Erick com mais de duzentas e sessenta e cinco mil pessoas brasileiras mortas em decorrência da COVID-19. Na última 
quarta-feira, dia três de março de dois mil e vinte e um o Brasil bateu o recorde de mortes por covid num dia. Neste único 
dia, mil, novecentos e dez brasileiros e brasileiras morreram em decorrência da doença, quase  duas mil pessoas num 
único dia. Especialistas apontam os principais motivos para termos chegado nessa situação. O Ministério da Saúde se 
tornou um disseminador de más práticas e um confundidor de políticas. A demonização do isolamento social, a fadiga 
da pandemia, onde uma parcela da sociedade cansou de seguir as medidas sanitárias após um ano e adotou uma posição 
irresponsável diante da gravidade da doença: a testagem pífia e o atraso e desconfiança na vacinação. Todas tem gerência 
presidencial, geram efeitos ainda mais intensos na população pobre, negra e feminina do Brasil. Os dados nos informam 
que a COVID-19 no Brasil mata mais as pessoas negras e pobres. Com a evolução da epidemia no país, morreram pobres, 
na linha de frente do tratamento à covid, trabalhadores de serviços essenciais, informais, trabalhadores que não 
puderam deixar de trabalhar, além de pessoas pobres, idosas e com comorbidades, com acesso desigual ao sistema de 
saúde. A empregada doméstica, primeira vítima fatal da COVID-19 no Rio de Janeiro em março de 2.020 nos faz pensar 
naquilo que chamamos de feminização da pobreza, que no Brasil por sua vez significa feminização da morte. A luta 
feminista contra a pobreza, a morte e a violência geradas pelo desgoverno federal, une centenas de entidades na 
construção do manifesto oito de março nacional 2.021 o qual leio na íntegra na seqüência. Abre aspas, mulheres na luta 
pela vida, fora Bolsonaro, vacina para toda a população e auxílio emergencial já. Nesse oito de março de dois mil e vinte 
e um nós mulheres de todo o Brasil, de todas as raças, etnias, de idades, identidades, orientações sexuais, territórios de 
tantas nacionalidades que aqui vivemos, quilombolas, indígenas, no campo, nas águas, florestas e cidades, nos 
mobilizamos no dia internacional de luta pelas mulheres, para gritar com indignação e fúria feminista fora Bolsonaro, 
vacina para toda a população, auxílio emergencial já, pelo fim da violência contra as mulheres. Nossas vidas estão 
ameaçadas por um projeto de morte, comandado por Bolsonaro e que conta com a cumplicidade e apoio de 
fundamentalistas e setores conservadores dos poderes jurídicos, parlamentar e da grande mídia, a serviço do capital 
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nacional e internacional. Na pandemia, as desigualdades de classe, raça e de gênero se aprofundaram ainda mais. A 
tragédia humanitária foi muito além do vírus e das mortes, com o aumento da pobreza e o crescimento da população 
em situação de rua. Também sentimos na pele o aumento das jornadas de trabalho e da dependência econômica das 
mulheres. A violência doméstica, política e institucional e obstétrica cedem matando. Assistimos diariamente a morte de 
mulheres dentro das suas casas e carregamos o vergonhoso quinto lugar do mundo em feminicídio, quinto lugar do 
mundo em feminicídio. Mas a Lei Maria da Penha vem sendo anulada, por exemplo, por acusações de alienação parental 
contra as vítimas de violência doméstica. Somos o primeiro no mundo em assassinatos de mulheres trans e travestis, 
com o aumento dos crimes de ódio contra a população LGBT QUI MAIS, assim como o aumento da violência policial e 
encarceramento da população negra. Na política genocida desse governo, os pobres indígenas e quilombolas seguem 
sofrendo extermínio com expulsão de seus territórios, o homicídio de suas lideranças e o aumento da fome e da miséria. 
A crise da saúde colocou no centro do debate a importância da ação do Estado e dos serviços públicos que foram 
precarizados pela emenda constitucional noventa e cinco, a congelar por vinte anos o investimento em políticas sociais 
de saúde e educação. O desmonte da saúde é a parte da ofensiva ultra liberal do governo Bolsonaro, que tem como 
objetivo a privatização, a venda das empresas públicas em nome do capital financeiro internacional. A reforma 
administrativa é parte dessa estratégia. Perante a pandemia ficou ainda mais explícita a importância do Sistema Único 
de Saúde, o SUS. Para garantia da vida do povo brasileiro, somos nós mulheres que estamos na linha de frente do 
combate à covid e em maior número. Ao mesmo tempo, seguimos carregando nas costas a responsabilidade pelo 
trabalho de cuidados e pela saúde de todas as pessoas também dentro de nossas casas. Exigimos sim Dr. Erick, vacina 
urgente e imediata para toda a população de forma gratuita e universal, com a quebra das patentes e garantia dos 
investimentos no SUS e na política de ciência, pesquisa e tecnologia. Não aceitamos que a vacina seja usada para fins 
eleitoreiros e nem para beneficiar as indústrias farmacêuticas. A política econômica neo-liberal de Bolsonaro e Paulo 
Guedes colocam lucro em cima vida. Bancos e empresários lucram enquanto mulheres, o pobre, o negro, os periféricos 
são mais os que morrem. As ações do governo contribuíram para disseminação do vírus, ao não priorizar recursos ao 
enfrentamento à covid, desconsiderar a importância e necessidade urgente da vacina. Assim como seus aliados de 
extrema direita internacional e de organizações fundamentalistas religiosas, Bolsonaro aproveitou a pandemia para 
desmontar políticas públicas para as mulheres, impondo uma visão reacionária e conservadora de família, atacando os 
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ao editar uma portaria que dificulta o acesso ao abortamento, mesmo nos 
casos já garantidos por lei. Repudiamos a ação da Ministra Damaris ao tentar impedir de forma criminosa o direito ao 
abortamento legal, mesmo em situação de violência sexual contra crianças e adolescentes. A maternidade deve ser uma 
decisão ou não será. Educação sexual para prevenir, anticoncepcionais para não engravidar e aborto legal para não 
morrer, legalização já. O grito de milhões de mulheres em todo o Brasil segue com força. Precisamos tirar Bolsonaro e 
seu governo genocida do poder para construir alternativas de vida, recuperar a democracia, colocar o cuidado e a vida 
digna no centro da política. Não existe democracia com racismo e a democracia não é real para todas, enquanto não 
pudermos decidir com autonomia sobre nossos corpos, territórios e vidas, fecha aspas. Por fim, nesse oito de março de 
dois mil e vinte e um, o mandato coletivo do PSOL deseja a todas as mulheres trabalhadoras pontagrossenses que 
continuem lutando em defesa da vida. Suas próprias vidas e de nossas irmãs e que consigamos arrancar dessa crise uma 
saída feminista e popular para o povo brasileiro. Encerro, e não poderia ser diferente, as palavras de Rosa Luxemburgo: 
por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. É isso mulheres, esse dia 
não é simplesmente para homenagens românticas como citou a Vereadora Joce Canto, é principalmente para reflexão, 
luta e exigência de que sejamos  respeitadas, obrigada". VEREADOR JULIO KÜLLER: Parabenizou todas as mulheres pelo 
seu dia, em nome das vereadoras, servidoras desta Casa, do Município e pessoas que estão lhe ouvindo que são 
mulheres, destacando que são maioria no mundo todo, mas que continuam ainda sendo tratadas como minoria, cuja 
luta deveria ser também a luta do homem. Com relação ao fechamento dos comércios, percebe algo diferente na cidade, 
dizendo que estão sendo esmagados os menores, que tem empresa familiar e que emprega muito mais pessoas do que 
os que estão abertos hoje. Estão sendo dadas preferências aos grandes supermercados que vendem de tudo, 
descuidando da saúde até dos próprios funcionários. Não é especialista na área, mas percebe que pouco se resolveu com 
o fechamento, o que vê é transporte coletivo abarrotado de pessoas e nos bons tempos do Terminal Central tinham 
acesso de sessenta mil pessoas por dia, se diminuir pela metade, são trinta mil que passam por dia e a redução de 
cinqüenta por cento dos ônibus ao seu ver é muito mais, acabou que invalidou o fechamento do Município, além dos 
mercados que abrem agora até as dez horas, ocorrendo aglomerações. Ressalvou palavra do Vereador Pastor Ezequiel, 
que seguimos legislação estadual, porém em algumas cidades percebe que mercados também fecharam e nos finais de 
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semana, onde aglomeram muito mais pessoas. Está elaborando junto com o Vereador Izaias, apelo à Prefeita Municipal 
Elizabeth Schmidt (parabenizando-a também pela passagem do Dia Internacional da Mulher), que coloque como 
prioridade os profissionais dos grandes mercados, em função do grande número de pessoas que atendem por dia e da 
grande quantidade de dinheiro que passa nas mãos das mesmas. Está fazendo proposta para vacinação prioritária  desses 
funcionários e também do transporte coletivo. Em aparte, Vereadora Josi do Coletivo também lembrou das lojas da 
Havan que cumprem horário dos supermercados, não fecharam com o decreto sem estar comercializando nada de 
essencial, onde tem que analisar qual a razão da mesma ter todos esses privilégios, citando que os pequenos 
comerciantes que giram toda a economia do país, somando-se ainda quanto a questão do transporte coletivo, dizendo 
ser um absurdo os ônibus lotados, a redução da frota enquanto é momento de se aumentar para reduzir o número de 
pessoas nas ruas. Retomando, Julio Küller disse que o Brasil está desgovernado, onde o líder maior, quando deveria estar 
aliado aos estados e municípios, tira sarro dos governadores e prefeitos, atribuindo a situação que o país se encontra em 
função da falta de governabilidade do Senhor Presidente. Seguindo, falou do dia vinte e cinco de fevereiro, onde elaborou 
um dia para ouvir as pessoas com deficiência nesta Casa de Leis, transmitindo sua vontade em colocar projeto para 
apreciação dos demais pares, de criar um dia naquele mês, para que todos os parlamentares possam ouvi-los, relatando 
que cento e quatro pessoas passaram por esta Casa naquela data, das oito às dezessete horas, onde as reclamações são 
inúmeras, desde a pintura de faixa elevada, demarcação de vaga especial até o tratamento psiquiátrico-psicológico de 
uma mãe que não mais agüenta. Lembrou que o Município deixou de dar suporte em todos os sentidos à pessoa com 
deficiência. Também lembrou que em dois mil e dezesseis, deixou, como Secretário de Assistência Social, cinco veículos 
adaptados para transporte de pessoa com deficiência, com verba arrecadada através da publicidade nos vidros dos 
ônibus e hoje somente um cumpre a finalidade, cujo dinheiro vem para a AMTT e não é destinada ao fim desejado. 
Relatou a batalha de mães as quais faz doze meses que não conseguem uma consulta de neuro para seu filho, precisando 
de remédios controlados, tendo que se humilhar para conseguir a receita. A partir de hoje colocará projetos de extrema 
importância para pessoa portadora de deficiência que está abandonada na cidade. O Senhor Presidente colocou em 
discussão e votação, tendo sido aprovada a autorização feita pelo Vereador Dr. Zeca, para se ausentar da presente sessão 
a fim de participar de reunião pré-agendada.  Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM 
DO DIA - EM DISCUSSÃO ÚNICA - VETO À LEI Nº 13.882 (Poder Executivo), que dispõe sobre a instalação de equipamento 
eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do Município de Ponta Grossa, e dá outras 
providências: REJEITADO, com os votos contrários 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 e Léo Farmacêutico. Ficam registrados o voto favorável da Vereadora 
Josi do Coletivo e as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca, Paulo Balansin e Walter José de Souza 
- Valtão. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 246/20 (Vereador Pietro Arnaud), concede Título de Cidadã 
Honorária de Ponta Grossa à Procuradora do Trabalho, Doutora PATRÍCIA BLANC GAIDEX: 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 e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 
Dr. Zeca, Paulo Balansin e Walter José de Souza - Valtão. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 72/18 (Poder 
Executivo), revoga a Lei nº 10.564, de 12/05/2011: 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 e Léo 
Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca, Paulo Balansin e Walter 
José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 16/20 (Vereadores Pietro Arnaud e Vinícius Camargo), altera a Lei nº 12.407, 
de 15/01/2016, conforme especifica: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação, 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 e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências 
justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca, Paulo Balansin e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 
232/20 (Vereador Jorge da Farmácia), proíbe que pessoas que cometerem abandono a animais domésticos possam ter 
novamente sua guarda e de outros animais: 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 e Léo Farmacêutico. Ficam 
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registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca, Paulo Balansin e Walter José de Souza - 
Valtão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 30/21, do Vereador Filipe Chociai, com o voto contrário 
da Vereadora Josi Canto e abstenção da votação do Vereador Julio Küller; 31/21, do Vereador Geraldo Stocco; 32/21, do 
Vereador Ede Pimentel; 33, 34/21, da Vereadora Missionária Adriana; 35, 36/21, do Vereador Felipe Passos e Indicações 
nºs 187/21, do Vereador Geraldo Stocco; 188, 189, 194, 205, 206/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 190, 191, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 192, 193, 207, 208, 209/21, da Vereadora 
Missionária Adriana. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR 
EDE PIMENTEL, passando a palavra ao Vereador Geraldo Stocco, o qual discorreu a respeito da questão dos leitos na 
cidade, dizendo que o Município deve urgentemente tomar atitude para montar hospital de campanha, com ocupação 
de ginásios de esportes, enfim. Disse ser triste, como parlamentar, ver que a coisa está errada sem poder fazer acontecer, 
destacando que vieram diversas verbas para a cidade, porém vê má gestão que o ex-prefeito Marcelo Rangel adotou 
nessa questão e agora na nova administração da Prefeita Elizabeth, clama com urgência novos leitos. Outro assunto, para 
falar sobre a fila da vacinação, onde fica triste por cobrar e feliz pelo fato das pessoas estarem sendo vacinadas, dizendo 
da necessidade de cobrar questão do espaço para vacinação, com melhores condições e com coberturas. VEREADOR 
FILILPE CHOCIAI, parabenizou as mulheres nas pessoas das Vereadoras Josi do Coletivo, Joce Canto e Missionária Adriana, 
estendendo às servidoras da Casa e do Poder Executivo. Parabenizou ao Vereador Pastor Ezequiel pela instituição da 
Patrulha Maria da Penha, onde acompanha o empenho de sua mãe que é coordenadora desse projeto no Município, 
considerando uma política pública de extrema importância. Cobrou agilidade no processo de vacinação, crendo não ser 
nenhum prejuízo reunir as comissões para exarar parecer ao projeto em questão, protocolado na Casa, para deliberação 
na quarta-feira. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Somou-se ao Vereador Geraldo Stocco, quanto às filas de vacinação dos 
idosos ocorrida no último final de semana na cidade, ressaltando que foi absurda a espera, além dos que circularam nas 
calçadas, formando aglomeração. Como líder do PSOL, destacou a manifestação, nesse dia oito de março, para fazer a 
seguinte pergunta: Quem matou Marielle Franco, três anos sem respostas, precisam com urgência saber, dizendo que 
muitas surpresas virão a partir dessa descoberta. VEREADOR DR. ERICK, passando ao Vereador Felipe Passos: Comentou 
sobre preservação da dignidade pessoal e da história. Sobre a preservação da dignidade pessoal, preservação do caráter, 
no exercício de representação popular, no respeito do voto do eleitor, do cidadão e da pessoa que vota e está sendo 
votado. Lembrou estar em curso nesta Casa Comissão Processante Parlamentar, referente ao Vereador Relator da 
Comissão do Estar Digital, a qual foi devidamente aprovada sua aceitação, sendo então sorteados os Vereadores Filipe 
Chociai, Izaias Salustiano e esse vereador. De pronto chegou em seu conhecimento documento pedindo novo sorteio na 
sua vaga de membro da referida comissão pelo fato do Advogado Fernando Madureira, que contratou em defesa de 
notícias caluniosas que vem sendo divulgadas a seu respeito, ser também o mesmo advogado, decidindo assim, em 
função do contratado vir a defender o vereador da CPP. Ouvindo várias pessoas de bem, a propósito de tal circunstância, 
o que lhe levou a uma tomada de decisão irrevogável, tendo como objeto de sustentação a sua absoluta tranqüilidade 
de consciência a respeito das acusações que lhe foram feitas, por conta do "jogo rasteiro que predomina na política e 
que não raro, é praticado por pessoas que não aceitando o resultado democrático nas urnas, tencionam buscar meios 
de desmerecer a honra de quem ganhou legitimamente na urna, de modo a arrancá-lo do posto em que o povo colocou". 
Assim, anuncia sua renúncia ao posto de integrante da CPP, encaminhando à Mesa Executiva requerimento com sua 
assinatura, registrando sua decisão para que as providências regimentais sejam tomadas através de novo sorteio. Outro 
tema, quanto a preservação da história, manifestou a respeito da Comunidade do Passo do Pupo, em Itaiacoca, 
constituindo-se da caixa d´água cuja nascente parte de serra na Fazenda da Imbuia, datada do dia 09/06/1949, tendo até 
hoje que assinala a conquista de tal benefício. Reforçou apelo, esperando ação do Patrimônio Histórico, em prol de sua 
conservação, solicitando apoio do Vereador Léo Farmacêutico. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Saudou vereadoras 
e mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, manifestando sua honra em poder pertencer à esta Casa de Leis. 
Agradeceu os mimos recebidos através do Vereador Léo Farmacêutico, Joce Canto e a Deus, por estar junto debatendo 
assuntos importantes para a população. Agradeceu aos Vereadoras e Vereadores, quanto a aprovação da Moção nº 
14/21, onde solicita providências a respeito do centro de acolhimento da mulher vítima de crime de violência doméstica 
e familiar, com funcionamento vinte e quatro horas, considerando uma urgência na cidade. Como Pastora Ministra do 
Evangelho Quadrangular a vinte e cinco anos, citou a sua fundadora, Missionária Inê, pioneira o que realizou nos Estados 
Unidos, marcando seu tempo, tendo sido citada na Revista Time. Parabenizou à Prefeita Municipal, primeira mulher 
eleita na cidade ao cargo majoritário, que tem mostrado brio, coragem e força, assim também funcionárias desta Casa, 
pedindo as bênçãos de Deus, dizendo que "Jesus ama as mulheres". Encerrando, solicitou uma aclamação com salva de 
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palmas à todas as mulheres pela passagem do dia Oito de Março. Em Questão de Ordem, o Vereadores Geraldo Stocco, 
sugeriu a realização imediata do sorteio para preenchimento do cargo vago na CPP - Comissão Parlamentar Processante, 
a fim de agilizar o desenvolvimento de seus trabalhos. Vereador Julio Küller, também se manifestando em questão de 
ordem disse que no seu entendimento não cabe renúncia nesse caso, pelo fato do Vereador Felipe Passos haver sido 
sorteado para pertencer à referida CPP. O Senhor Presidente anunciou que a proposição do Vereador Geraldo Stocco 
será encaminhada ao Departamento do Processo Jurídico desta Casa de Leis, e em momento oportuno tal questão será 
decidida, assim também quanto ao impasse citado pelo Vereador Julio Küller. Não havendo mais assuntos a tratar, 
declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia dez do mês em curso, no horário regimental, 
anunciando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores.  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 oito de março de dois mil e vinte e um. 
 
__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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