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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 10/03/2021 

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 

 
  

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 PARCIAL 

JUSTIFICADA 

AUSÊNCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

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

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Comenta sobre o estado atual da pandemia, colocando que não 
há espaço para tratamentos, pois os hospitais estão lotados, e há 522 pessoas aguardando leitos vagas em UTI, e mais 

552 aguardando leito hospitalar. Relembra o número de mortes que ocorreram devido ao Covid-19, e coloca que 

a pandemia parece estar descontrolada, com hospitais lotados. Explica que recebeu relatórios que a quantidade 

de cilindros de oxigênio é alarmante, com seu consumo aumentando em até 300%, e por isso protocolou uma 

Moção de Apelo para criação de uma Usina de Criação de Cilindros de Oxigênio, colocando que seu valor não 

é alto, girando entre R$300.000,00 a R$1.000.000,00. Explica que diversos municípios que possuem usina 

conseguem suprir sua demanda e vender o excesso as cidades vizinhas. Coloca que concorda com o Vereador 

Geraldo Stocco, que na sessão anterior propôs a criação de um hospital de campanha. Ressalta que é importante 

pensar no comércio, mas que está tudo saturado, e que é preciso tomar os devidos cuidados. Explica que muitas 

pessoas humildes recebem as receitas, mas não possuem dinheiro suficiente para pagar seu tratamento. Concede 

um aparte ao Vereador Dr. Zeca. 
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VEREADOR DR. ZECA (PSL): Explica a atual situação da UPA Santa Paula, com falta de profissionais de 

fisioterapia e nutricionistas, e cita que alguns médicos não sabem operar alguns aparelhos, como respiradores. 

Coloca que há grande necessidade de abertura da UPA Santana, e que na falta desta, que e abra uma extensão 

da UPA Santa Paula. Faz um apelo à Prefeitura, solicitando que se pague hora extra para nutricionistas e 

fisioterapeutas para não deixarem as pessoas morrerem no aguardo de vagas e leitos. Coloca que a situação 

está muito crítica, inclusive sem atendimentos. Afirma que sente-se “de mãos atadas” sobre o que está 

ocorrendo no município. 

 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Deixa sua solidariedade, e coloca que a Moção de Apelo 

buscará conceder um atendimento digno aos munícipes. 

 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SD): Declina do uso da palavra. 

 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Não se encontra na sessão. 

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Inicia citando que irá trabalhar a pauta de hospitais de campanha 

e da UPA Santana. Ressalta que a situação é muito difícil, e, citando o Vereador Dr. Zeca em sua fala, que é 

preocupante um Vereador que é Médico colocar que está de mãos atadas, e que é importante termos consciência 

mais uma vez. Coloca que estamos a um ano na pandemia, e que várias cidades sofrem com falta de leitos. 

Questiona se ano que vem a pandemia terá passado, ou se será necessário preparar-se para o próximo ano. 

Afirma que o Poder Executivo não se preparou para 2021, relembrando que a fiscalização pelo Poder 

Legislativo ocorreu, principalmente quanto a transparência com testes e gastos com Covid-19, mas que 

continuam de mãos atadas, porque muitas vezes o Poder Executivo não faz o que necessita. Coloca que ver a 

cidade de Ponta Grossa, com quase 400 mil habitantes, sem leitos e com a UPA Santana fechada é no mínimo 

revoltante. Coloca que acredita ser necessário acionar o Ministério Público novamente sobre o assunto, pois há 

culpa do Prefeito e de Ex-Secretários, e provavelmente da Câmara Municipal. Questiona porque não foram 

disponibilizados ginásios para atender as pessoas nos bairros, dando exemplo de cidades que organizaram-se e 

executaram planos para conter o Covid-19. Questiona os gastos com publicidade, destacando aqueles que foram 

gastos as vésperas de eleição. Coloca que muito dinheiro foi desperdiçado. Relembra que “quem tem a caneta 

na mão” é o Poder Executivo, não os vereadores, mas que estes julgarão as contas deste nos próximos dias ou 

semanas. Pede para que seja chamado o Secretário de Saúde Manjabosco, e que é necessário um plano de ação. 

Coloca que é momento de deixar burocracias de lado, relembrando as tendas colocadas para atendimento na 

UPA Santa Paula no ano passado. Coloca que o Lockdown imposto pelo Governo do Estado não ajudou, pois 

os casos continuaram altos e que mesmo sendo difícil pedir para fechar tudo, fechar apenas algumas coisas 

aparenta não ter ajudado. Coloca que se passam as semanas e não se vê atitudes do Poder Público, vendo-se de 

mãos atadas. Explicita que neste momento acredita que devem ser superados partidos políticos e a divisão de 

base e oposição ao governo, e que todos encaminhem conjuntamente documento ao Ministério Público 

exigindo novos leitos, e exigindo providências por parte da Prefeitura. Relembra que não há leito para nenhum 

caso, incluindo, mas não se limitando, a Covid-19. Concede um aparte a Vereadora Joce Canto. 

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Relembra que foram prometidos dez leitos para o Hospital Bom Jesus, 

que não ocorreram. Também coloca que o Secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, colocou que 

está sendo verificado esta possibilidade. 

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): O Vereador coloca que se estão sendo tentados comprar novos 

leitos, esta ação deve ser comunicada aos vereadores, para que não ocorra de avisar desta após a cobrança dos 

vereadores na Tribuna. Coloca que quando ocorre isso, não estava em trâmite a tentativa, pois se estivesse, 

teria sido avisado. Coloca que aguarda urgentemente um posicionamento sobre novos leitos para a cidade, 

vindo da Prefeitura.  

 



 

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

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

VEREADOR DANIEL MILLA (PRESIDENTE DA MESA EXECUTIVA): Em nome da Mesa Executiva 

e da Câmara Municipal, comunica que será feito um convite ao Secretário Municipal de Saúde Manjabosco, 

para que na segunda feira (15/03), explique para os vereadores como estão as questões acerca da saúde no 

município, visto a grande preocupação quanto ao Covid-19. Salienta acreditar que um lockdown iria prejudicar 

o comércio e a população, mas que não conter a doença prejudica ainda mais. Relembra também que está na 

Ordem do Dia um Projeto de Lei que autoriza a compra de vacinas por parte do município, demonstrando que 

o município está de boa-fé auxiliando o combate ao vírus, porém sem ter os dados concretos para entender a 

real situação.  

 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Coloca que ouviu atentamente os discursos, e concorda com 

o convite que será realizado ao Secretário de Saúde para realizar uma sabatina, afirmando que os vereadores 

vem sendo sabatinados pelos munícipes sobre toda situação da saúde municipal, inclusive de orçamento 

municipal. Relembra da existência do Comitê da Pandemia, mas que não há conhecimento de quem integra-o, 

apenas sabendo que há representantes técnicos e administrativos, mas que acredita que não há representantes 

da Câmara Municipal, colocando que seria oportuno solicitar a participação de um membro do Poder 

Legislativo no Comitê, a fim de contribuir e intermediar as dúvidas que surgem por parte dos vereadores, além 

de repassar as ações do Poder Público, pois atualmente são atualizados por meio da imprensa. Relembra que 

no ano passado, além de tendas na UPA Santa Paula, foi também montada no Hospital Bom Jesus, mas que 

hoje, numa situação muito pior, não houve preparo, e a situação está “degringolando”. Concorda com a 

afirmação do Ver. Dr. Zeca, quanto a abrir uma extensão da UPA Santa Paula, e que deve ser urgente, pois 

hoje pessoas estão morrendo sem atendimento. Coloca que é necessária participação nas soluções dos 

problemas, e que é importante que através de uma comissão ou um representante, que a Câmara Municipal 

participe das decisões tomadas pela Fundação Municipal de Saúde, pois atualmente estão sem condições de 

dar respostas a comunidade, mesmo sendo aqueles que são cobrados por ela. Relembra que é importante buscar 

os imunizantes através do Projeto de Lei que será votado, mas que é importante ressaltar que a entrega das 

vacinas não será de pronta entrega. Coloca que fica entristecido por falar sobre o assunto por não ter formação 

na área de saúde, mas que todos sabem hoje o que está acontecendo, e que por isso não é possível se calar. 

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Coloca que o Hospital Bom Jesus se quer foi informado da vinda 

destes leitos de UTI que estão sendo cotados para o hospital. Inicia explicando que irá explanar sobre a 

reprovação das contas do município de Ponta Grossa do ano de 2017, e que este possui total entrosamento com 

a área de saúde, pois a anos este impacta no limite prudencial, ressaltando que do valor recebido para combate 

ao Covid-19, que possuía a monta de 40 milhões de reais, mais de 80% foi destinado a folha de pagamento. 

Ressalva que os servidores mereciam receber, mas que este dinheiro deveria ser aplicado na área de saúde. 

Explica que o parecer da reprovação advindo do Tribunal de Contas do Estado está na Comissão de Finanças 

da Câmara para ser analisado e dado o parecer, e posteriormente este virá para apreciação do Plenário. 

Relembra que em setembro de 2020, foram rejeitadas por unanimidade as contas do então Prefeito Marcelo 

Rangel, sendo apontado estorno irregular de mais de 12 milhões de reais, referentes a despesas previdenciárias, 

que ocultou gastos com pessoal. Explica que o TCE considerou uma manobra fiscal para reduzir o custo de 

pessoal que vem do orçamento público municipal, que está muito acima do índice de 52%, que foi passado 

pela Prefeitura ao Tribunal de Contas do Estado. Coloca que a defesa do então Prefeito Marcelo Rangel 

reconheceu o não recolhimento de 12 milhões de reais, com a alegação que a Prefeitura passava por um 

momento de dificuldade financeira, e que este valor foi renegociado no ano seguinte. Explica que mesmo com 

a defesa, fora mantido os votos dos Conselheiros do TCE, pois os empenhos não poderiam ter sido estornados. 

Afirma que o ex-prefeito foi multado devido ao atraso de envio de informações sobre as contas municipais. 

Ressalta que estas irregularidades estão na Comissão de Finanças da Câmara Municipal, e que segundo o 

Senado Federal, “pedalada fiscal” é uma manobra contábil feita pelo Poder Executivo para cumprir metas 

fiscais, a fim de parecer que havia equilíbrio entre gastos e despesas das contas públicas. Ressalta que pedalada 

fiscal foi o motivo de impeachment de uma Presidente da República. Explica que o SINDSERV aponta desde 

o início da gestão de Marcelo Rangel sobre a despesa de pessoal que extrapola os limites da lei de 
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responsabilidade fiscal, e que isso gera nulidade dos atos que aumentaram a despesa com nomeações de cargos. 

Coloca que a reprovação de contas demonstra uma ausência do Poder Legislativo em fiscalizar. 

 

VEREADOR PAULO BALANSIN (PSD): Sob Questão de Ordem: (Inaudível). 

 

VEREADOR DANIEL MILLA (PRESIDENTE DA MESA EXECUTIVA): Avisa que na sexta-feira, 

publicou, como Presidente da Câmara, os atos da prestação de contas de 2017 do então Prefeito Marcelo 

Rangel, para serem encaminhados à Comissão de Finanças. Coloca que estas contas foram rejeitadas, por 

motivos que serão analisados pela Comissão, e que virá ao Plenário para julgamento. Ressalta que também há 

duas prestações de contas rejeitadas do ex-prefeito Jocelito Canto, referentes aos anos de 2000 e 2001, que 

também estão na Comissão de Finanças para análise e parecer, e que após este, irá a Plenário para votação. 

Pede-se que se aguarde à vinda da prestação de contas à Plenário que possam debater e deliberar pela aprovação 

ou não do parecer do TCE.  

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Sob questão de ordem: relembra que cabe a Comissão de Finanças 

analisar as contas dos ex-prefeitos e encaminhar ao Plenário. 

 

VEREADOR PAULO BALANSIN (PSD): Sob Questão de Ordem: (Inaudível). 

 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE):  Declina do uso da palavra. 

 

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

 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB):  Declina do uso da palavra. 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Lê o Manifesto pela Vida, produzido em 24 de fevereiro de 

2021, que contém o posicionamento de quase 150 professores e acadêmicos da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, e solicita medidas emergenciais para barrar o avanço de Covid-19. Coloca que os Vereadores da 

Câmara Municipal devem exigir para que as medidas sanitárias sejam tomadas, e que devem adotar postura 

única sobre as formas de conter o Covid-19, pois se está em calamidade, é necessário entrar em um acordo de 

quais medidas tomar. Ressalta que são as pessoas mais pobres que estão morrendo. Pede para que os vereadores 

utilizem de forma adequada as máscaras na Câmara Municipal. 

 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Declina do uso da palavra. 

 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Sob questão de ordem: Esclarece que desde o dia da instalação da 

Comissão Parlamentar Processante em face do Vereador Valtão (PRTB), estão buscando notificar o vereador, 

e que foram impossibilitados duas vezes, uma devido ao isolamento do Vereador devido sua infecção por 

Covid-19, e na outra tentativa, foi alegado que a prisão domiciliar do Vereador Valtão não permitia que este 

tivesse contato com terceiros. Informa que a Câmara Municipal, através da Comissão e de seus procuradores 

protocolou pedido no Poder Judiciário requerendo autorização para que possa proceder a notificação e dar a 

devida procedência e o devido prosseguimento da CPP. Coloca que foi dada autorização pela Juíza a 

notificação. 

 

 

 

 Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 10/03/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 17/2021: 

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. 

PARECERES: CLJR      - Pela admissibilidade 

                        CFOF     - Favorável 

                        COSPTTMUA  - Favorável 

                        CSAS   - Favorável 

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 18 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 72/2018: 

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

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 18 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. 
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VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 18 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

________________________________________________________________________ 

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. 

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 18 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 46/2019: 

Altera a Lei nº 9.019, de 17/08/2007. 

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda Modificativa/Supressiva 

                         CFOF   - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa/Supressiva da CLJR 

                         COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa/Supressiva da CLJR 

                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa/Supressiva da CLJR 

                         CSAS    - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa/Supressiva da CLJR 

EMENDA MODIFICATIVA, apresentada pelos Vereadores Florenal Silva e Geraldo Stocco 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 

PEDIDO DE VISTAS - VEREADOR GERALDO STOCCO - APROVADO - 16 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 CONTRÁRIOS - 0 

ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
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Projeto de Lei Ordinária nº 240/2020: 

Denomina de SÃO PEDRO PIO, a Travessa nº 3 situada no trecho compreendido entre as Ruas Paschoal Carlos Magno 

e Jacobe Zardo, Bairro Ronda, nesta cidade. 

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

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

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

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 265/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ WALTER ZANON. 

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

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

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 17 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

Nº 37/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 38/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO,  

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 plataforma ou aplicativo de mobilidade pública, visando 

beneficiar os motoristas usuários de aplicativos comerciais. 

 

Nº 39/2021 do Vereador EDE PIMENTEL,  
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MOÇÃO DE APELO 

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. 

 

Nº 40/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

dirigida à Sra. VANI FADEL,  presidente da Rede Feminina  de Combate ao Câncer, 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. 

 

Nº 41/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 42/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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 

 

Nº 43/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

 

Nº 44/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 
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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.  

 

Nº 45/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

 

Nº 46/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO e IZAIAS SALUSTIANO,  

MOÇÃO DE APELO 

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.  

 

Nº 47/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO e IZAIAS SALUSTIANO,  

MOÇÃO DE APELO 

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.  

 

Nº 48/2021 do Vereador DR. ERICK,  

MOÇÃO DE APELO    

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. 

 

Nº 49/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 
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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. 

 

Nº 50/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 51/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO,  

MOÇÃO DE APELO 

excelentíssima Senhora Prefeita Elizabeth, solicitamos que seja determinado as autoridades competentes para que haja 

o inicio da pavimentação na Rua Jacob Chel no Parque  Nossa Senhora das Graças. 

 

Nº 52/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 53/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

 

Nº 54/2021 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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 
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da Prefeitura de Ponta Grossa. 

 

Nº 55/2021 da Vereadora JOCE CANTO,  

MOÇÃO DE APOIO 

à Frente Parlamentar sobre o Pedágio, instaurada na Assembleia Legislativa do Paraná. 

 

Nº 56/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI,  

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 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. 

MOÇÕES APROVADAS - 20 

VER. LÉO FARMACÊUTICO - 2 

VER. JOSI DO COLETIVO - 2 

VER. EDE PIMENTEL - 3 

VER. MISSIONÁRIA ADRIANA - 6 

VER. PASTOR EZEQUIEL - 2 

VER. GERALDO STOCCO - 3 

VER. IZAIAS SALUSTIANO - 2 

VER. DR. ERICK - 1 

VER. LEANDRO BIANCO - 1 

VER. JOCE CANTO - 1 

VER. FILIPE CHOCIAI - 1 

 

INDICAÇÕES 

Nº 210/2021 do Vereador DR. ERICK, Senhor Presidente, 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 
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Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção 

na altura do n° 40 e inclusão da Rua Maria Gonçalves de Lima, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. 

 

Nº 211/2021 do Vereador DR. ERICK, Senhor Presidente, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

e inclusão da Rua Antônio Bresciane, Bairro Jardim Panorama, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. 

 

Nº 212/2021 do Vereador DR. ERICK, Senhor Presidente, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

e inclusão da Rua Itapetininga, Bairro Vila Princesa, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. 

 

Nº 213/2021 do Vereador FELIPE PASSOS, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

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

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

manutenção dos buracos que estão abertos na Rua Estorninho, em frente ao 421, Colônia Dona Luiza. 

 

Nº 214/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

Excelência, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, Reparos na Unidade de Saúde Antonio 

Saliba - Região de Uvaranas. 

 

Nº 215/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

Excelência, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, um estudo técnico para verificar a 

possibilidade de Implantação de um redutor de velocidade na Rua Leopoldo Fróes Próximo ao numero 815, Uvaranas. 

 

Nº 216/2021 da Vereadora JOCE CANTO, indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno 

desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando a instalação de um ponto de ônibus nas proximidades do Condomínio Vitace Jardim Carvalho, situado à 

Rua Angelo Madalozzo, 330 - Jardim Carvalho. 
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Nº 217/2021 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 limpeza 

do terreno da rua Padre José Hermano Torres Portugal, entre os números 236 e 252. 

 

Nº 218/2021 da Vereadora JOCE CANTO, indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno 

desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando a manutenção com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento na Rua Humberto de Campos, quadra 

entre as ruas Miguel Calmonn e  Osvaldo Cruz  - Vila Rio Branco. 

  

Nº 219/2021 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 organização das 

filas de pessoas e automóveis para garantir o distanciamento durante as campanhas de vacinação da cidade, e se 

necessário for a maior descentralização dos pontos de vacinação, evitando desta forma as aglomerações e buscando a 

otimização deste processo. 

 

Nº 220/2021 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 estudos para a 

readequação dos espaços de estacionamento destinados aos pontos de taxi de acordo com o número de veículos 

licenciados para esta modalidade de transporte individual. 

 

Nº 221/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO, Senhor presidente, indico a Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima 

Prefeita Municipal, para que sua Excelência viabilize as alterações no Decreto Municipal de Ponta Grossa. 

Tendo as seguintes solicitações: 

I) a atividade de entrega em domicílio (delivery), retirada no balcão dos estabelecimentos, e opere com até 50% 

(cinquenta por cento) de seus funcionários ou prestadores de serviços. 

II) a realização de atividades internas, sem atendimento presencial a clientes, em escritórios de contabilidade e de 

advocacia, desde que presentes no máximo 20% (vinte por cento) de seus funcionários, limitados a 10 (dez) pessoas, 

que devem trabalhar distantes no mínimo 3m (três metros) uns dos outros, observado o uso de máscaras de proteção 

sobre o nariz e a boca e/ou “face shields”. 
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Nº 222/2021 do Vereador FELIPE PASSOS, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após 

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando solicitar a limpeza 

do bueiro no cruzamento da rua Dr Antonio Russo com a rua Fiscal Antônio Mariano. 

 

Nº 223/2021 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 

da bomba de água instalada na Lagoa dos Pintos, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade. 

 

Nº 224/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

iluminação pública no prolongamento da Rua José Luiz, entre as ruas Padre Anchieta e Franco Grilo no bairro de 

Oficinas. 

 

Nº 225/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

cobertura em ponto de ônibus situado á Rua Londrina, nas proximidades do nº 665, no fluxo sentido bairro ao centro. 

 

Nº 226/2021 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 o patrolamento e 

cascalhamento e manilhamento nas Ruas Acir Coelho, São Josafat e Pinhalão na Vila Santo Antônio. 

 

Nº 227/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

asfáltica da Rua República de São Salvador em toda sua extensão. 

 

Nº 228/2021 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 o patrolamento e 

cascalhamento na Rua Jocob Chel no Parque Nossa Senhora das Graças. 



 

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

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

 

Nº 229/2021 do Vereador EDE PIMENTEL, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regime 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 córrego da Rua Aviador Frare, no bairro de Olarias, nesta cidade. 

 

Nº 230/2021 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  o patrolamento 

e  cascalhamento na Rua Alvorado Sul no Bairro Bonsucesso. 

 

Nº 231/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

Excelência, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a limpeza e/ou roçada na 

Capela Mortuária e na Praça Nossa Senhora das Graças, no Jardim Nossa Senhora das Graças. 

 

Nº 232/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

Excelência, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a manutenção de todas as ruas 

do Jardim Atlanta. 

 

Nº 233/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

Excelência, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a limpeza e/ou roçada na Praça 

Fernando Machado, no Jardim Nossa Senhora das Graças. 

 

Nº 234/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

Excelência, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção na Rua Araujo 

de Porto Alegre, Bairro Boa Vista. 

 

Nº 235/2021 do Vereador EDE PIMENTEL, indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento Interno, após 

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a troca de 

lâmpadas, da  Rua Teodoro Klupel, no bairro Olarias, nesta cidade, o problema está em frente as casas do nº 389 e 419. 
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INDICAÇÕES APROVADAS - 26 

VER. DR. ERICK - 3 

VER. FELIPE PASSOS - 2 

VER. IZAIAS SALUSTIANO - 6 

VER. JOCE CANTO - 2 

VER. GERALDO STOCCO - 1 

VER. JOSI DO COLETIVO - 3 

VER. PASTOR EZEQUIEL - 1 

VER. LÉO FARMACÊUTICO - 1 

VER. MISSIONÁRIA ADRIANA - 2 

VER. LEANDRO BIANCO - 3 

VER. EDE PIMENTEL - 2 

_________________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 09 de março de 2.021. 

 

                                                       Ver. DANIEL MILLA FRACCARO               Ver. Dr. ERICK 

      Presidente                                        1º Secretário 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Parabeniza o Deputado Aliel Machado pela eleição como Presidente 

da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Em seguida, coloca que fica muito contente 

com a discussão sobre as medidas de enfrentamento a Covid-19, mas que vê a Câmara Municipal distante do 

Poder Executivo, e que só recebem informações da Prefeitura via internet e outras mídias. Informa que, devido 

a este fato, a bancada do PSB irá protocolar uma Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização ao 

Combate da Covid-19 em Ponta Grossa.  Lembrou que a alguns dias, foram vacinadas as pessoas com oitenta 

anos e houve tumulto, e coloca que imagina quando forem vacinadas pessoas de cinquenta a sessenta anos, que 

constituem o triplo da população. Coloca que estes pontos serão debatidos com esta Comissão, junto ao Comitê 

de Combate ao Covid-19 da Prefeitura Municipal. Concede um aparte ao Vereador Izaias Salustiano. 
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VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): O Vereador salienta o trabalho extraordinário que o PSB faz, 
tanto no Paraná quanto a partir de seu Deputado Federal. Coloca que a bancada está preocupada com a Covid-

19, e que a partir deste protocolo irá constituir a Comissão, e que seu primeiro pedido será que seja aberta a UPA 

Santana, e que esta se destine ao atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. Relembra que a ala recém 

inaugurada no Hospital Regional de Ponta Grossa seria para atender uma maternidade, porém em razão da 

pandemia, está destinada a 26 leitos para pacientes do Covid-19. Relembra que esta ampliação foi fruto de uma 

emenda do Deputado Federal Aliel Machado (PSB), que já trouxe outras emendas para o município de Ponta 

Grossa, e que terão mais recursos vindos para a cidade. Coloca que o Deputado Aliel Machado tem dado a devida 

atenção ao município de Ponta Grossa, e que este deve possuir um reconhecimento especial. 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Como vereadora e professora, faz um apelo ao Governo do 

Estado, para que este repense o retorno das aulas da rede pública e particular. Relembra que este é o pior 

momento da pandemia, e coloca como criminoso o retorno das aulas neste momento. Reforça que educadores e 

pais estão pavorosos com o possível retorno no dia 15 de março.  

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Agradece, como mãe e como mulher, o Deputado Aliel Machado, que 

defende o pagamento de auxílio emergencial de R$600,00, e de R$1.200,00 para mulheres provedoras de família. 

Pede para que as mulheres paranaenses não esqueçam de qual Deputado estão as defendendo neste momento. 

Também considera muito positiva a presença do Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Manjabosco, para 

entender a realidade das contas da secretaria, vacinação, entre outras pautas pertinentes. Coloca que será muito 

positiva a comparação das contas dos ex-prefeitos, entre um que abriu a cidade para a industrialização, e de 

outros que “pedalou”. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=10/03

/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 

ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA 

NO DIA DEZ DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

 

          Aos dez 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 a ausência justificada do Vereador Walter José de Souza em 

função de requerimento aprovado na sessão anterior, 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. À hora regimental o Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos, colocando em discussão e 

votação a Ata da Sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida 

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

constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Of. nº 146/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 1/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 154/21-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 2/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 169/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 25/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. DO VEREADOR DR. ERICK - Projeto de Lei nº 18/21, institui a meia-

entrada para moradores do Município nos locais e nas condições que especifica. DO VEREADOR FELIPE 

PASSOS - Projeto de Lei nº 19/21, obriga a aplicação do questionário de RASTREIO DE AUTISMO "M-

CHAT" para realização do rastreamento de sinais precoces do autismo durante atendimentos em Unidades de 

Saúde Pública e Privada no âmbito municipal. Projeto de Lei nº 20/21, promove alterações na Lei nº 9.005, de 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=10/03/2021&tpReuniao=1&dsVerbete
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=10/03/2021&tpReuniao=1&dsVerbete
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18/09/2007, conforme especifica. DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção de Aplauso nº 57/21, às 
instrutoras do Curso Técnico de Enfermagem do SENAC/Ponta Grossa, Professoras FABIELE LAROCA ROSA 

E MARIA SIMONE ROMANIO FRANCO e as alunas, CAROLINE DE FÁTIMA, GISELE APARECIDA 

RESENDE, ELIS REGINA SIQUEIRA KLEIMPAUL, JACKSON JOSÉ LACERDA e MARIA ÁUREA 

COSTA FONSECA. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 58/21, a ser encaminhada ao Policial 

Militar e Professor universitário Bruno Roberto Buss. Moção de Aplauso nº 59/21, a ser encaminhada ao Senhor 

Alfredo Mourão de Andrade, assistente cultural aposentado. Moção de Aplauso nº 60/21, a ser encaminhada ao 

artista plástico Mérison Luís Pinheiro dos Santos. DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção de Aplauso nº 

61/21, ao atleta pontagrossense José Rafael Vivian, mais conhecido como Zé Rafael, jogador de futebol pela 

Sociedade Esportiva Palmeiras. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 62/21, 

a ser encaminhada ao 1º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, pelo aniversário de 121 anos, comemorado em 

1º de março de 2021, na pessoa do seu Comandante Tenente-Coronel LEONEL JOSÉ BESERRA e extensiva a 

todos os policiais militares, que ao longo dos anos tem prestado relevantes serviços à comunidade. DOS 

VEREADORES EDE PIMENTEL E IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 63/21, dirigida à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, solicitar aos 

departamentos competentes do Poder Executivo, seja realizado a renovação do convênio, como forma de 

viabilizar o repasse de verbas para manutenção e continuidade das atividades desenvolvidas pelo  CEI MARIA 

IMACULADA - Santa Luzia. DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção de Aplauso nº 64/21, ao colunista 

RÔMULO CURY. DO VEREADOR DIVO - Moção de Apelo nº 65/21, à Excelentíssima Senhora Chefe do 

Poder Executivo Municipal, Srª. Elizabeth Schmidt, que determine às empresas que fazem a gestão do lixo em 

nossa cidade para que realizem as devidas adequações nos veículos coletores-compactadores de resíduos sólidos 

conforme a NBR 14.599:2020, por se tratar de segurança para os funcionários coletores-compactadores de 

resíduos sólidos. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Sugestão Legislativa nº 66/21, à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que determine a realização de estudos e 

posterior encaminhamento de Projeto de Lei criando e instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento 

dos profissionais da saúde efetivos da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa (PR). DA VEREADORA 

JOSI DO COLETIVO - Requerimento nº 43/21, solicitando para que seja constado em Ata a inserção de voto 

de pesar pelo falecimento de Mirian Gobbo Laroca, ocorrido no dia 08 de março de 2.021. Finda a leitura do 

Expediente, deu-se início à COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: 

Comentou sobre o avanço da pandemia causada pela COVID-19, onde tem vivenciado o sofrimento da 

população convalescida, por não ter local para fazer seu tratamento, estando todos os hospitais lotados. Fez 

levantamento, citando a nível de Paraná, na fila da UTI, 522 pessoas e na fila de leito, 552. Relatou que na data 

de ontem duas mil pessoas perderam suas vidas no Brasil, e no Paraná 212. No Paraná já somam doze mil mortes. 

Está vendo grande dificuldade dos postos de saúde, Pronto Socorro Municipal que registra caos e sofrimento da 

população. Assim, trabalhando na elaboração de Moção de Apelo, conversou com o Gerente da empresa Wite 

Martins, que transporta oxigênio, ficando preocupado a respeito dos relatórios apresentados pelo mesmo, 

chegando a ponto alarmante e pensando nisso, mencionou a referida proposição no sentido de estudar a 

possibilidade de possuir na cidade uma usina, onde pesquisou nas cidades que a possuem, com o custo de 

trezentos mil a um milhão de reais, vendendo ainda para Municípios vizinhos. Em aparte, Vereador Dr. Zeca 

citou o caos da UPA DA SANTA PAULA, estando com vinte pacientes na cidade aguardando por vaga de UTI, 

nove entubados a mais de cinco dias, não tendo fisioterapêutas e nutricionistas disponíveis, os próprios médicos 

com grande dificuldades por não saber como trabalhar com respiradores. Citou que a Prefeitura tem que tomar 

uma providência. Vê com grande necessidade a abertura da UPA SANTANA, fazendo extensão da UPA SANTA 

PAULA. Propôs que a Prefeitura recorra aos fisioterapeutas e nutricionistas do Pronto Socorro Municipal, 

pagando horas extras aos mesmos para prestar tais atendimentos. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para 

comentar sobre hospitais de campanha, a questão da UPA SANTANA, considerando situação difícil, quando vê 

médico falando que está de mãos atadas perante a situação, tendo que colocar a mão na consciência, lembrando 

que passou-se um ano da pandemia, indagando se irá ter um preparo para o ano que vem, entendendo que o 

Poder Executivo não se preparou para 2.021, fazendo mea-culpa, dizendo que fiscalizou, cobrou com relação a 

testes e gastos - hoje vê que a divulgação no portal da transparência, com relação aos gastos com a COVID partiu 
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desta Casa de Leis. Entende ser caso de entrar no Ministério Público para falar sobre o assunto, estando a UPA 
SANTANA fechada, indagando porque ginásios dos bairros não foram abertos com os devidos equipamentos e 

profissionais para atender a população acometida. Indagou quanto de dinheiro foi gasto com publicidade no ano 

passado, às vésperas da eleição? Agora é hora de olhar para a frente, conclamando esta Casa a convocar o 

Secretário Municipal de Saúde a comparecer perante os Senhores Vereadores, para falar sobre a situação, 

entendendo que precisa de um plano de ação. Não vê nenhuma atitude no sentido de se fazer algo novo. Acredita 

que tem de passar por cima de partido político, de oposição, base de governo e assinarem juntos algo ao 

Ministério Público, exigindo novos leitos e que a prefeitura faça alguma coisa sobre esses casos de pessoas que 

estão ficando sem atendimento. Vereadora Joce Canto, em aparte, lembrou que foi prometido dez leitos de 

retaguarda para o Hospital Bom Jesus e ainda está na promessa. Falou que essa semana o Secretário de Saúde 

do Estado Beto Preto, em resposta na Assembléia Legislativa respondeu que estão verificando essa possibilidade, 

deixando registrada a sua esperança nesse sentido. O Senhor Presidente, em nome da Mesa Executiva informou 

que irá fazer convite ao Secretário de Saúde do Município Rodrigo Manjabosco, para segunda-feira se apresentar 

perante esta Casa, a fim de explicar aos Senhores Vereadores como está o procedimento das UTIS, hospitais, 

insumos, vacinas e principalmente mão de obra, ressaltando que podem abrir novas UTIS, porém não existe 

material humano para trabalhar na frente ao combate à COVID-19. Lembrou constar na Ordem do Dia projeto 

de Lei, solicitando autorização desta Câmara Municipal para compra de vacinas. VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO: Para se somar às manifestações dos Vereadores antecessores, quanto ao colapso enfrentado pela 

saúde e à colocação do Senhor Presidente no sentido de convidar o Senhor Secretário de Saúde para ser 

sabatinado nesta Casa. Ressaltou que estão sendo questionados e cobrados pela população nas ruas, quanto aos 

recursos que foram destinados para se investir na calamidade. Não tem conhecimento de quem está integrando 

o Comitê que está analisando tal crise, entendendo não ter representante desta Casa, onde pensa oportuno a vinda 

do Dr. Rodrigo, para que questionassem dessa possibilidade. Tudo o que sabem quando são questionados, é 

através da imprensa, pela mídia falada, escrita e televisionada, onde as notícias recebidas são as piores possíveis. 

Lembrou que no ano passado, além da tenda que existia na frente da UPA SANTA PAULA, existia também no 

Hospital Bom Jesus, onde houve preocupação grande naquele momento, porém hoje vive-se situação muito pior. 

Ressaltou as palavras de Dr. Zeca, quanto a extensão da UPA SANTA PAULA para a UPA SANTANA, 

entendendo que deva ser com urgência. Comentou que a partir disso não existem imunizantes para se adquirir, 

onde devem estar preparado quanto ao projeto autorizatório que estarão votando em instantes. Deixou como 

sugestão, que possam conversar com Dr. Rodrigo Manjabosco e Prefeita Municipal, para que um membro desta 

Casa, ou indicado, possa integrar o Comitê de Crises. VEREADORA JOCE CANTO: Complementando 

informação quanto aos leitos de retaguarda do Hospital Bom Jesus, disse que sequer a SESA entrou em contato 

com o mesmo nesse sentido. Discorreu sobre o tema que a anos vem impactando no limite prudencial, 

comentando o parecer do Tribunal de Contas que reprovou as contas de 2.017 do então Prefeito Marcelo Rangel, 

dizendo que desses gastos, oitenta por cento foram destinados para a folha de pagamento, onde poderiam ter sido 

investidos em saúde. Entende que os servidores mereciam receber, mas colocou que esse dinheiro deveria ter 

sido investido em saúde. Ressaltou que esta Casa recebeu parecer do Tribunal de Contas, cujo documento está 

na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, a qual tem incumbência de analisar e exarar parecer que 

em breve será colocado à apreciação do Plenário, ressaltando que os Conselheiros do TCE rejeitaram as contas 

por unanimidade, apontando ainda em 2.017 um estorno irregular de mais de doze milhões de reais, referente a 

despesas previdenciárias que ocultou índice de gastos com pessoal, de 54.7% para 52,9% do orçamento 

municipal. Citou que o TCE determinou multa ao ex-prefeito devido ao atraso de envio de informações sobre as 

contas. Destacou que segundo o Estado, pedalada fiscal é um nome a um tipo de manobra contábil feita pelo 

Poder Executivo para cumprir metas fiscais, para fazer parecer equilíbrio entre gastos e despesas nas contas 

públicas. Lembrou ainda que pedalada fiscal foi motivo de impeachment de uma presidenta da república. Nesse 

sentido vê, diante dessa situação, falta de fiscalização desta Casa com mais atenção as despesas do Poder 

Executivo e que caberá à esta legislatura deliberar. O Senhor Presidente informou a todos que na sexta-feira, 

como presidente da Câmara, publicou os atos para ir até a CFOF, contas do prefeito Marcelo Rangel de 2.017 

estando na mesma para dar parecer, as quais estão rejeitadas pelos motivos ora apontados, cujas quais virão ao 

Plenário para julgamento. Dessa mesma forma, também tem duas contas do ex-prefeito Jocelito Canto rejeitadas 
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de 2000 e 2001 que também estão na CFOF para análise, as quais da mesma maneira, após o parecer, virão à 
plenário para o vereadores poderem definir. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Seu pronunciamento 

constará na íntegra, em função de requerimento aprovado pelos demais pares: "Boa tarde a todos, todas, todos 

os presentes, eu usarei essa Comunicação Parlamentar para ler a posição de quase cento e cinqüenta  professores 

e acadêmicos da UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa, manifesto pela vida, produzido em 24/02/2021, 

antes das medidas anunciadas pelo Governo do Estado e do Município. Esse manifesto, ele endossa o que foi 

falado aqui pelos vereadores que usaram a Tribuna, para defender as medidas emergenciais em relação à covid. 

Manifesto pela vida, comunidade UEPG cobra medidas para barrar avanço da COVID-19 em Ponta Grossa. 

"Ponta Grossa tem vivido nas últimas semanas aumento alarmante no número de casos de contaminação pela 

COVID-19 com médias passando de setenta e quatro casos em setembro de 2.020 para 175 em janeiro e 149 em 

fevereiro. Esses dados impactam diretamente atendimento na UPA e no Hospital Regional, onde mais pessoas 

estão entrando com sintomas de leve e grave, totalizando mais de cem internados ocupando leitos clínicos, 

emergenciais e de UTI. A dias as vagas estão totalmente ocupadas, entretanto é sabido que o número de pessoas 

que chegam aos prontos atendimentos de hospitais particulares ou ainda conveniados ao SUS, além de 

laboratórios de diagnósticos podem ser maiores do que os oficiais. A imprensa, Diário dos Campos, noticiou na 

quarta-feira, vinte e quatro de fevereiro que as pessoas morreram na UPA e no Pronto Atendimento do Hospital 

Municipal, vítimas da COVID-19. Não controlar a transmissão do vírus na cidade, significa também possibilitar 

o surgimento de novas variantes que podem ser ainda mais graves do que as existentes. Diante desse fato de 

calamidade na saúde, com tendência ao aumento prolongado dessa situação, a comunidade UEPG abaixo 

assinado vem a público cobrar da Secretaria de Saúde do Município de Ponta Grossa, bem como do Conselho 

Municipal de Saúde, medidas para reduzir a propagação da contaminação na cidade. Reduzir a transmissão não 

depende apenas o uso de máscara e de manter distanciamento, mas também de medidas que disciplinem a 

conduta das pessoas como a restrição da abertura e fechamento do comércio essencial, o controle da lotação do 

transporte público, o fechamento de escolas, o adiamento de eventos presenciais que gerem aglomerações e a 

ampliação de leitos de atenção aos casos graves, entre outras. Sem tais medidas a propagação do vírus e por 

conseqüência o aumento do número de vítimas sem assistência digna será inevitável. Ponta Grossa, 24 de 

fevereiro de 2.021". Nós vereadores desta Casa precisamos exigir que essas medidas sejam tomadas e dentro 

desta Casa também, nós precisamos ter uma postura única, não adianta um aqui ficar defendendo a abertura da 

comércio, o outro ficar defendendo que se feche tudo e não chegar a um ponto comum. Se nós estamos numa 

situação de calamidade, o nome já diz calamidade, nós vamos precisar entrar num acordo e a sociedade 

acadêmica, a sociedade como um todo está clamando, porque são as pessoas mais pobres que estão morrendo, 

são as pessoas mais pobres que estão sendo entubadas nos corredores das UPAS e nós precisamos acordar 

pessoal. Inclusive nós mesmos fazer o uso adequado de máscaras nesse local, obrigada". O Vereador Filipe 

Chociai, em questão de ordem prestou esclarecimento com relação à Comissão Processante do Vereador Vatão, 

informando que está desde o dia de sua instalação tentando proceder com a notificação do vereador, onde por 

dois motivos não conseguiram, o primeiro sob a alegação que o Vereador estaria no dia dez com atestado de 

afastamento até o dia vinte e quatro, por estar acometido da COVID-19. No dia 25 foi tentado novamente, cuja 

justificação, consta no processo e não foi possível notificá-lo, informado pela sua esposa devido a estar em 

isolamento e outra notificação foi tentada com negativa, segundo foi informado, estava com medidas restritivas 

que o impossibilitariam seu contato, de acordo com orientação de advogado e do Poder Judiciário. Disse que a  

Câmara Municipal, através de comissão de seus procuradores protocolou pedido no Poder Judiciário, requerendo 

autorização para que possam os membros da comissão ou desta Casa, proceder a notificação e dar a devida 

procedência e ao devido prosseguimento dessa CPP. Acabou de ser notificado, que a juíza deu essa autorização 

e agora terão o sorteio do novo membro da Comissão, onde poderão prosseguir com os trabalhos. O Senhor 

Presidente procedeu leitura de Ofício encaminhado pelo Vereador Felipe Passos, requerendo sua saída como 

membro da Comissão Processante que apura denúncias em face do Parlamentar Walter José de Souza - Valtão. 

Nesta oportunidade, o Senhor Presidente cientificou a todos que quando se trata de sorteio de comissões 

processantes o vereador não pode renunciar a não ser através de ato que justifique. Assim, encaminhou o pedido 

do Vereador para parecer jurídico do Departamento Jurídico desta Casa, o qual fundamentou sua decisão 

procedendo a denúncia e de novo sorteio, em face de questão de foro íntimo desse vereador anunciado na sessão 
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do dia oito de março último em razão do Vereador Walter José de Souza - Valtão haver nomeado como advogado 
de defesa o mesmo que advoga em suas causas particulares, assinados pelos Procuradores Drs. Vital Maurício 

Coggo e José Augusto Carneiro Andrade, ambos concursados nesta Casa. Nesse sentido foi procedido novo 

sorteio para a referida Comissão Processante, ocasião em que o Vereador Primeiro Secretário procedeu a leitura 

dos nomes dos participantes, colocando em recipiente próprio, lembrando do impedimento do Senhor Presidente 

e Primeiro Secretário de participarem, por força do Regimento Interno e ainda, não participam os Vereadores 

Felipe Passos, Filipe Chociai e Izaias Salustiano, por já terem sido escolhidos anteriormente para integrar a CPP: 

Missionária Adriana, Divo, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Pastor Ezequiel Bueno, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Efetuado o 

sorteio pelo Vereador Primeiro Secretário, com o nome do Vereador Léo Farmacêutico para integrar a Comissão 

Parlamentar Processante. Em seguida, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 17/21 (Poder Executivo), 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: 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, Dr. Zeca, 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 SEGUNDA 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, Dr. 

Zeca, 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. 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, 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, Dr. Zeca, 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. 

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, Dr. 

Zeca, 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. Foi colocada em discussão, tendo 

sido aprovada a autorização para o Vereador Paulo Balansin se ausentar da presente sessão, em razão de 

compromisso pré-agendado. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 46/19 (Poder Executivo), 

altera a Lei nº 9.019, de 17/08/2007: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, a pedido do Vereador Geraldo 

Stocco. PROJETO DE LEI Nº 140/20 (Vereador Felipe Passos), denomina de SÃO PEDRO PIO, a Travessa nº 

3 situada no trecho compreendido entre as Ruas Paschoal Carlos Magno e Jacobe Zardo, Bairro Ronda, nesta 

cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. PROJETO DE LEI Nº 265/20 (Vereador Florenal Silva), concede Título de Cidadão Honorário de 

Ponta Grossa ao Senhor LUIZ WALTER ZANON: 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio 

Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Paulo Balansin e Walter José de Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moções nºs 37/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico, com a justificativa de ausência da votação 

solicitada pelo Vereador Leandro Bianco; 38, 45/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 39/21, do Vereador Ede 

Pimentel; 40, 41, 42, 49, 52, 53/21, da Vereadora Missionária Adriana; 43, 44/21, do Vereador Pastor Ezequiel 
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Bueno; 46, 47/21, dos Vereadores Ede Pimentel, Geraldo Stocco e Izaias Salustiano; 48/21, do Vereador Dr. 
Erick;  50/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 51/21, do Vereador Leandro Bianco; 54/21, do Vereador Geraldo 

Stocco; 55/21, da Vereadora Joce Canto; 56/21, do Vereador Filipe Chociai e Indicações nºs 210, 211, 212/21, 

do Vereador Dr. Erick; 213, 222/21, do Vereador Felipe Passos; 214, 215, 231, 232, 233, 234/21, do Vereador 

Izaias Salustiano; 216, 218/21, da Vereadora Joce Canto; 217/21, do Vereador Geraldo Stocco; 219, 220, 227/21, 

da Vereadora Josi do Coletivo; 221/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 223/21, do Vereador Léo 

Farmacêutico; 224, 225/21, da Vereadora Missionária Adriana; 226, 228, 230/21, do Vereador Leandro Bianco; 

229, 235/21, do Vereador Ede Pimentel. Finda a apreciação da Ordem do Dia e anunciado o PEQUENO 

EXPEDIENTE, se manifestaram: VEREADOR EDE PIMENTEL: Para parabenizar ao Deputado Federal Aliel 

Machado que hoje foi eleito para assumir a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal, 

representante dessa cidade, do PSB. Segundo assunto, para falar de sua felicidade em sair dessa sessão, em face 

de estar sendo cobrado pela população sobre suas atitudes no combate à COVID-19, tendo participado de 

discussão forte e participativa, porém vê ainda esta câmara distante do Poder Executivo, devido a ausência de 

informações, sabendo dos acontecimentos somente pela internet e mídia. Nesse sentido, em nome da Bancada 

do PSB, informou que irá protocolar pedido para instalação de Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização ao Combate da COVID em nossa cidade. Lembrou que a dias atrás foram vacinados os idosos com 

oitenta anos, causando tumulto, imaginando a hora em que forem vacinadas pessoas de cinqüenta a sessenta 

anos, que constituem o triplo da população, sendo tais pontos que serão discutidos na referida comissão. Em 

aparte, o Vereador Isaias Salustiano salientou o trabalho extraordinário que vem sendo realizado pelo PSB, não 

somente através do Deputado Federal em Brasília, mas também no Paraná. Disse estar também preocupado com 

a COVID, onde sua bancada irá realizar o mencionado protocolo para iniciar os trabalhos, e a primeira solicitação 

será no sentido do Poder Executivo reabrir de vez a UPA SANTANA com seus devidos equipamentos e a destine 

especifique para atender pacientes da COVID-19, aos moldes da nova ala recém inaugurada do Hospital 

Regional que era para ser maternidade e foi mudada sua destinação em razão da pandemia, contando com vinte 

e seis leitos, fruto de emenda do Deputado Federal Aliel Machado, que trouxe outros recursos para a cidade, e 

que ainda outros virão, registrando seu reconhecimento pessoal ao mesmo. VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO: Como professora e vereadora representante do mandato coletivo, apelou ao governo do Estado, 

que repense o retorno das aulas no próximo dia quinze de março na rede pública e também das escolas 

particulares, destacando a população estar vivendo o pior momento da pandemia, considerando criminosa a 

medida, dizendo que o Governador será responsabilizado por isso, onde professores, funcionários e pais de 

alunos estão em pavorosa com essa possibilidade. VEREADORA JOCE CANTO: Como mãe e mulher, 

parabenizou ao Deputado Federal Aliel Machado que vem defendendo o pagamento de auxílio emergencial no 

valor de seiscentos reais e também de mil e duzentos reais para mulheres provedoras de famílias, solicitando as 

mesmas que não esqueçam de quem as está saindo em sua defesa. Também para falar que será bom esta Casa 

contar com a presença do Secretário Municipal de Saúde, para expor sobre vacinas, contas da secretaria, dívidas, 

enfim com terceirizados, a situação geral da saúde de Ponta Grossa. Destacou que também será bom analisar as 

contas do ex-prefeitos municipais, comparando-as com as de um que prefeito que abriu a cidade para a 

industrialização e de um que "pedalou". Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno, informou sobre a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, agendada imediatamente após 

o término da presente sessão. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 

sessão, convocando a próxima para o dia quinze do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, 

informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição via 

rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue 

assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em dez de março de 

dois mil e vinte e um. 
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SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 15 de março de 2.021. 

 

Gustavo de Paula 

Estagiário do Setor Legislativo 

 


