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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 22/03/2021 

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 JUSTIFICADA AUSÊNCIA 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)   

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

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

*Uso da Tribuna pelo Senhor Robson Xavier, Coordenador Chefe da Terceira Regional de Saúde* 

  

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): O Vereador se solidariza aos profissionais da saúde, visto a 

condição de estresse, desgaste e dificuldade que estes tem passado devido ao estado da pandemia. Também 

cita os colaboradores da Viação Campos Gerais, que estão passando por dificuldades, e coloca que todo 

município está passando por uma crise que necessita do diálogo. Relembra que o Bloco Cristão, o qual este faz 

parte, protocolou um Projeto de Lei, que tramita em regime de urgência, ressaltando que estes vereadores não 

estão prescrevendo medicamento algum, mas sim os profissionais da saúde. Ressalta que, trabalhando na área 

de saúde, vê todos os dias que o tratamento precoce tem surtido efeito. O Vereador apresenta fotos de receitas 

advindas da rede de saúde privada, e ressalta que nenhuma pessoa que fez o tratamento contra Covid-19 com 

medicamentos faleceu. Explica que muitos que tem a receita médica não possuem como custear os 

medicamentos para o tratamento, então a proposta é para encontrar um consenso que auxilie a população, pois 

muitos estão trabalhando pouco e sem emprego, e sem dinheiro para o tratamento. Concede um aparte ao 

Vereador Dr. Erick. 
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VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Questiona se o termo “tratamento precoce”, utilizado pelo Vereador Léo 

Farmacêutico, refere-se ao tratamento a partir do primeiro dia de sintomas ou profilaxia, que é o uso do 

medicamento antes de ocorrer a doença. 

 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Fala que o tratamento precoce que vê ocorrer é quando já há 

sintomas, e ressalta que a rede privada de saúde entrega estas receitas. 

 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Ressalta que é preciso definir bem o alcance do termo, até para que a 

população entenda a diferença entre tratamento inicial, tratamento precoce ou profilaxia. 

 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Coloca que é preciso haver o diálogo, pois por vezes o médico 

receita medicamentos, mas que a pessoa não possui condições de adquiri-los. Então ressalta que o objetivo do 

projeto é que o Poder Executivo, através da rede de saúde pública, disponibilize o medicamento para o 

tratamento. Coloca que é necessário seguir todos os protocolos caso seja detectado via exame que a pessoa está 

infectada pela Covid-19, e que o foco do projeto é a dificuldade da pessoa comprar o medicamento, ressaltando 

que estes são caros. Cede um aparte ao Vereador Felipe Passos. 

 

VEREADOR FELIPE PASSOS (PSDB): Parabeniza o Vereador Léo Farmacêutico, e coloca também que 

esta não seria para profilaxia, e sim para prevenção, juntamente com a vacina. Relembra que fora protocolado 

na sexta-feira (19/03/2021) uma Moção de Apelo solicitando que a Prefeitura possa tomar as medidas cabíveis, 

como diversas cidades no mundo, embasados em estudos científicos. Ressalta que diversos médicos 

protocolaram o pedido de tratamento precoce em outras cidades, como Santa Maria e Itajaí. Coloca que o 

objetivo do projeto é realizar o tratamento precoce em todos os munícipes. Relembra que, segundo o Secretário 

de Saúde, apenas 4% da população de Ponta Grossa foi vacinada, questionando a situação dos funcionários da 

VCG, policiais e outros que não podem tomar vacina. Coloca que o intuito é também diminuir a replicação 

viral. Encerra afirmando que defende a vacina e as outras formas de tratamento que o mundo vem pesquisando 

e defendendo.  

 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Encerra deixando a reclamação sobre o atendimento aos 

Vereadores por parte dos Secretários, alegando que está a quarenta dias aguardando uma reunião com um 

Secretário, sem ter resposta, e coloca outro caso, onde o vereador estava em reunião com um secretário, e este 

saiu para atender outro vereador, colocando-se à disposição para ir até onde o vereador estava. Ressalta que o 

diálogo é muito importante, e que as pessoas não se preocupam em deixar transparente a traição, e que isso é 

muito difícil na vida de uma pessoa pública, deixando o apelo aos demais vereadores. 

 

VEREADOR DANIEL MILLA (PRESIDENTE): Faz a comunicação, a pedido do Vereador Filipe Chociai, 

que será realizada reunião com a Prefeita Municipal, destacando a importância do diálogo entre os secretários 

e parlamentares, pois os Vereadores são representantes legais da população, e estão em pleno direito de realizar 

as cobranças, e que é dever dos secretários responderem, sendo os Vereadores de oposição ou base do governo. 

Ressalta que o envio de informações ocorrem para que estes respondam a população e fazer Projetos de Lei 

com base nas informações dadas pelo Poder Executivo. Coloca que irá interceder para que não ocorra 

novamente o relatado pelo Vereador Léo Farmacêutico. 

 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Coloca que os brasileiros estão sofrendo e morrendo calados, 

cabendo aos médicos escolherem quem morre primeiro, e que este é o resultado de um Brasil mal governado. 

Realiza trecho de um comunicado da VCG aos seus funcionários, onde coloca que a empresa está em seu limite, 

sem condições de realizar o pagamento dos salários dos colaboradores. Relembra que a empresa está a mais de 

30 anos no município, e que em 2002, o contrato assinado pelo então Prefeito Péricles H. de Melo, deu liberdade 

total para a VCG extrair as riquezas de Ponta Grossa. Coloca que, de forma impressionante, faltando menos de 

um ano para o término do contrato de concessão. Ressalta que muitos funcionários da VCG foram 
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contaminados e não tem direito a receber seus salários. Coloca que a empresa alega ter quebrado devido a 04 

meses de trabalho deficitário, mas que isso é inadmissível, visto que trabalhou por anos no município. Coloca 

que é solidário aos funcionários, e que a Prefeitura de Ponta Grossa é corresponsável pelo pagamento dos 

funcionários, mas que é impossível que uma empresa que tirou o dinheiro da cidade por tantos anos venha 

nesse momento alegar que não pode pagar os salários. Relembra que no momento de pandemia, onde todos 

estão sofrendo, os funcionários estão sem salários. Coloca que devem unir-se a Prefeita Elizabeth Schmidt para 

resolver de forma rápida esta situação. Afirma que irá protocolar, junto aos Vereadores Geraldo Stocco e Joce 

Canto, um projeto de lei para que os ônibus possam ter no mínimo álcool em gel, e que sejam higienizados 

pelo menos três vezes ao dia. O Vereador, adentrando em segundo assunto, relembra que a data marca o Dia 

Internacional da Água, ressaltando estudo que indica que uma a cada três pessoas no mundo não ter acesso a 

água, e relembra que o acesso a água é um Direito Fundamental, mas que no município de Ponta Grossa, 

principalmente em comunidades e distritos não possuem acesso a água, e nestas comunidades mais distantes, 

os próprios moradores necessitam arcar com custos do poço artesiano, sua bomba e encanamentos. Cede um 

aparte a Vereadora Joce Canto. 

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Coloca que a região central, incluindo o Pronto Socorro e outros 

hospitais, estivera por cerca de três dias sem água. Ressalta que se ocorre descaso da Sanepar com esta região, 

deve-se imaginar como é com os distritos.  

 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Complementa a fala da Vereadora Joce Canto, uma instituição de 

longa permanência de idosos, chamada Longevus, ficou sem água durante toda a sexta-feira anterior. Coloca 

que este é mais um exemplo de descaso de uma concessionária que não cumpre seu compromisso firmado em 

contrato, e que o Estado e os Municípios parecem ser reféns das empresas. Coloca que, desde sua entrada na 

Câmara em 2005, as reclamações com as concessionárias são as mesmas.  

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Inicia colocando que participou de uma reunião com os funcionários 

da VCG no último sábado (20/03), junto a outros vereadores, e que a Prefeitura Municipal precisa posicionar-

se sobre a situação dos salários dos funcionários. Questiona também o atraso do pagamento da Bolsa Auxílio 

dos profissionais do Programa Mais Médicos por parte do Município de Ponta Grossa, colocando que já está 

atrasado em 20 dias, e relembra que esta já fez Requerimento questionando esta situação, porém sem respostas. 

Relembra que saúde é prioridade principalmente nesta situação onde se encontra, mas que é tratada com 

descaso, e que no Diário Oficial ocorrem diversas nomeações para cargos comissionados, questionando qual a 

prioridade do Governo Municipal. Questiona também a organização das vacinas, colocando que houve uma 

“correria” nos pontos de vacinação, com algumas unidades entregando senhas, e que fora descentralizado para 

evitar aglomeração, mas que isso fez com que os idosos tivessem de percorrer diversos pontos procurando 

unidades que ainda tivessem vacinas para aplicar. Coloca que visitou o ponto de vacinação do bairro 31 de 

Março e o Drive-thru que ocorreu no Centro de Eventos. Neste último, haviam 150 vacinas sobrando mas que 

o atendimento já havia encerrado, e quer solicitação da vereadora, o portão foi reaberto para aplicar estas 

últimas doses. Sugere que seja realizado um cadastro pelo WhatsApp ou outro aplicativo, para que se organize 

a quantidade de pessoas indo até as unidades de saúde. Sobre o lockdown, cita que em menos de 24 horas após 

a publicação do Decreto, algumas atividades como cartórios, advocacia, entre outras foram flexibilizadas. 

Questiona porque foi flexibilizado para uns e não para outros, pois essencial é toda a atividade que “leva o pão 

para a casa”. Ressalta que não é contra que nenhum trabalhador exerça sua profissão, mas que o momento 

exige medidas enérgicas, mas que quando abre-se para um, abre o precedente para todos. Questiona o critério 

para esta flexibilização, e que considera que deveriam permanecer abertos apenas serviços de saúde e 

alimentação. Também ressalta que o governo precisa entender que é possível trabalhar em sistema remoto, 

relembrando que houve reunião na casa da prefeita municipal, desrespeitando o próprio decreto, e que são estes 

que deveriam dar o exemplo para a população, principalmente neste momento. Por fim, questiona a prioridade 

da Prefeita Elizabeth, colocando que deve ser salvar vidas, porque esta fez o lockdown, mas este não está sendo 

cumprido, pois os médicos estão sem receber e estão sendo nomeados muitos cargos em comissão. Coloca que 
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se vive um período triste, onde todos estão perdendo pessoas, inclusive a própria vereadora, e por isso pede a 

prefeita para que sejam pagos os profissionais do Programa Mais Médicos, pois a população precisa deles, e 

que esta não é hora para nomear cargos de confiança. 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Coloca que seu mandato não consegue entender como a 

VCG não possui fundos para pagar seus funcionários e, caso esta realmente seja a situação, não entende como 

esta não possui crédito no mercado para empréstimo. Cede um aparte ao Vereador Dr. Erick. 

 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Se solidariza com a manifestação dos funcionários da VCG, presentes 

na data na Câmara Municipal, colocando que pagar o salário aos funcionários é o mínimo. Parabeniza os 

profissionais de saúde que estão diariamente lutando contra a Covid-19. Relata ter vivenciado uma situação 

triste no sábado (20/03), quando acompanhou uma paciente com Covid-19, que estava saturando 92% na UPA 

Santa Paula, que atende apenas atende pacientes graves. Coloca que a paciente precisou aguardar duas horas 

para ser atendida. Relembra que a UPA é para casos graves, enquanto as unidades de saúde e CAS estão 

atendendo casos leves. Responde o Vereador Felipe Passos, quanto ao procedimento realizado em cada estado 

(leve, intermediário ou grave). Ressalta que não há enfermaria para estado intermediário, que apenas é atendida 

quando o caso agrava-se. Explica os sintomas e complicações que podem ocorrer. Lembra que protocolou uma 

Moção de Apelo em vista de um hospital de campanha, junto a fala do Vereador Pastor Ezequiel, quanto a um 

apoio do exército para estes leitos, questionando o porquê do Poder Executivo em todas as esferas de Poder 

não agilizarem um hospital de campanha, com leitos simples, passando medicações para que os casos não se 

agravem, que é o que ocorre atualmente. Afirma que falta um protocolo de tratamento nos primeiros dias de 

contaminação. Ressalta que sua crítica não é quanto aos profissionais da saúde, pois sabe de seus esforços. 

Coloca que, apesar do Poder Executivo alegar não possuir mão de obra para um Hospital da Campanha, mas 

que há profissionais da saúde aprovados em concurso aguardando serem chamados, entre médicos e 

enfermeiros. Coloca que as pessoas vão a UPA e são mandadas embora, “para morrer em casa”, ou aguardar 

que o caso se agrave para haver tratamento. Relembra que a UPA é administrada por empresa terceirizada 

IDEIA, e coloca que se esta não tem capacidade de operar com a quantidade de médicos necessários para 

atender a demanda da UPA, deve romper o contrato, para que seja operada pela Prefeitura ou a empresa que 

até 2020 administrava a UPA Santa Paula, que realizava um excelente trabalho. Aproveita para parabenizar o 

Deputado Aliel Machado, pela doação de respiradores que permitiram a abertura de 20 leitos, em parceria com 

o Governo do Estado e Governo Federal, nas pessoas dos Secretários Beto Preto e Sandro Alex. Por fim, coloca 

que o lockdown não está surtindo efeito, com a cidade movimentada e pessoas fazendo corrida nos parques. 

Por fim pede veemente um Hospital de Campanha para a cidade de Ponta Grossa. 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Para concluir, se solidariza ao exposto pelo Vereador Dr. 

Erick, e traz dados que após um mês do Lockdown total que ocorreu na cidade de Araraquara, a taxa de 

mortalidade caiu em 39%, e queda de 57,5% dos casos. O número de internações era de 247 e foi para 192, e 

não teve maior queda porque a cidade atende toda a região, e não apenas sua cidade. Traz que a fonte destas 

informações são do Site 360, e que Ponta Grossa necessita de um Lockdown como o de Araraquara. 

 

VEREADOR DANIEL MILLA (PRESIDENTE): Comunica que está ocorrendo uma falta de primeiro 

atendimento, com acolhimento, acompanhado pela assistência social, psicológica e de condições financeiras, e 

que por este motivo, será feita uma Moção de Apelo para o Poder Executivo, pedindo para que no espaço onde 

está localizado o Mercado da Família ao lado da UPA Santa Paula, seja instalado um local para o “primeiro 

atendimento” humanizado.  

 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre as crises sanitárias e com as concessionárias, 

lembrando que este último tópico é frequentemente debatido na Câmara Municipal. Coloca que não vê na mídia 

sobre as pequenas empresas, ou que estas estão fechando, colocando que os pequenos empresários somados 

representam 70% dos empregos gerados na economia nacional, e lutam para manter seus negócios abertos, 
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vendendo bens e realizando empréstimos para pagar o salário dos funcionários. Compara estes casos ao já 

discutido sobre a VCG, colocando que esta não trouxe balancetes que efetivamente pudessem ter prejuízo. 

Coloca que houve pagamento adiantado do vale transporte por parte de diversas empresas, então a VCG estaria 

com capital de giro adiantado, não sendo cabível alegarem após uma semana de suspensão de atividades que 

não possui fundos para pagar o salário dos funcionários. Coloca que quando os funcionários e a cidade mais 

precisa da empresa, ela deixa de pagar os colaboradores. Ressalta que tem recebido notícias de funcionários 

que estão realizando dupla jornada devido a imposição da empresa, o que faz que se exponham mais ao risco 

de contaminação. Coloca que são mais de 1200 funcionários, e cerca de 10% dos funcionários estão afastados 

devido a Covid-19, pois a empresa não cuida da higienização. Também afirma que se os ônibus estão parados, 

não há gastos com manutenção, combustível e peças. Relembra que protocolou uma Moção de Apelo pedindo 

prioridade na imunização dos servidores do transporte público. Coloca que, por lei, a empresa pague o 

funcionário e que, caso isso não ocorra, necessita que o Ministério Público do Trabalho posicione-se sobre o 

caso. 

 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Coloca que foi acusado de possuir um discurso 

“eleitoreiro” por ter se posicionado contrário ao lockdown, afirmando que está se posicionando pelo que 

acredita ser correto, realizando o que seus eleitores esperam que ele faça, e que “eleitoreiro” é esperar para ver 

onde vai a maioria e segui-los. Coloca que protocolou um projeto para que o município de Ponta Grossa possa 

oferecer remédios que realmente auxiliem no combate ao Covid-19 a partir do tratamento precoce, trazendo 

uma lista de milhares de médicos que recomentam tal tratamento, e coloca que diversos municípios já adotaram 

o tratamento precoce, entre eles as cidades de Porto Seguro - BA, Búzios - RJ, Taquara - RS, Itajaí - SC, 

Cascavel - PR e Uberaba - MG. Também Apresentou uma lista de hospitais que possuem o protocolo de 

tratamento precoce, e afirma que existem movimentos em todo Brasil formados por médicos que lutam pelo 

direito de prescrever medicamentos de tratamento precoce. Concede um aparte a Ver. Missionária Adriana. 

 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SD): Complementa a fala do Ver. Leandro Bianco, colocando 

que o movimento de médicos que ocorrem em Curitiba foi o responsável por espalhar pela capital paranaense 

mais de uma dezena de outdoors que pedem o tratamento precoce, para que os médicos possuam autonomia de 

receitar e os pacientes autonomia para decidir se fará o tratamento, com auxílio médico.  

 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Coloca que busca que o município cubra os 

custos para a medicação do tratamento precoce, colocando um caso pessoal, onde o tratamento precoce aliviou 

os sintomas de sua irmã já no segundo dia de sintomas e tratamento. Cita também o caso do Deputado Estadual 

Alexandre Amaro, que também foi curado através do tratamento precoce, colocando que são muitos casos, 

muitos municípios e médicos que receitam o tratamento precoce. Ressalta que o que buscam é que o paciente 

tenha o direito de escolher se irá fazer o tratamento precoce ou não e, em caso positivo, que o município custeie 

o tratamento. Coloca que não se pode aguardar que os casos agravem para então tratá-los, através de intubação. 

Agradece aos vereadores que assinaram o requerimento de regime de urgência do projeto de lei sobre o tema. 

Relembra que o item 32 da Declaração de Helsinque, do Conselho da Associação Médica Mundial, coloca que 

“quando métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o 

médico com o consentimento informado do paciente, deverá ser livre para utilizar medidas profiláticas, 

diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras se, em seu julgamento, estas oferecerem a 

esperança de salvar a vida”. Cita todos os dez vereadores que assinaram o requerimento com pedido para 

regime de urgência. Por fim, ressalta que houve falta de água no centro da cidade e em outros bairros do 

município, ressaltando que no momento onde a higiene é fundamental, a SANEPAR não poderia deixar faltar 

água. Coloca que fora enviado pelo Governo Federal mais de um milhão e novecentos mil reais para a Fundação 

de Assistência Social de Ponta Grossa, sendo que R$1.000.000,00 fora separado para compra de 7.000 cestas 

básicas, com o restante sendo destinado à compra de equipamentos para os funcionários da FASPG, colocando 

que deverá ser fiscalizado esta situação. 
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 Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 22/03/2021 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 294/2020: 

Denomina de HENRIQUE ISAAC PANZARINI SILVA a Rua n. 02, do Loteamento Residencial Cândido Portinari, Bairro 

Uvaranas, nesta cidade. 

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

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 295/2020: 

Denomina de ENFERMEIRA CLOTILDE ROSA ALMEIDA a Rua n. 03, do  Loteamento Residencial Cândido Portinari, Bairro 

Uvaranas, nesta cidade. 

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

________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 275/2020: 

Promove alteração na Lei nº 12.223, de 29/07/2015, que Institui o Conselho Municipal da Cidade. 

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

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

 

PROJETO DE LEI - VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 16 VOTOS FAVORÁVEIS - 1 CONTRÁRIO - 0 ABSTENÇÕES 

EMENDA - VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADA - 17 VOTOS FAVORÁVEIS* - 0 CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

*Vereadora Josi do Coletivo registra ser contrária a emenda, mas que votou favorável equivocadamente. 

_________________________________________________________________________ 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer, manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei Ordinária nº 44/2019, de autoria do 

Vereador Felipe Passos, que veda a nomeação para cargos em comissão e efetivo de pessoas que tenham sido 

condenadas pela Lei Federal nº 11.340/2006, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

PROJETO RETIRADO A PEDIDO DO AUTOR - VEREADOR FELIPE PASSOS 

_________________________________________________________________________ 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer, manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei Ordinária nº 142/2019, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco, que promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. 

VOTAÇÃO NOMINAL - PARECER REJEITADO - 11 VOTOS CONTRÁRIOS AO PARECER - 5 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 

ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

MOÇÕES 

 

Nº 81/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO,  

Moção de Apelo 

Dirigida ao Secretário de Saúde de Ponta Grossa, Doutor Rodrigo Daniel Manjabosco, solicitando a inclusão dos 

Caminhoneiros, para uma maior segurança dos mesmos, tornando-os parte do grupo prioritário a vacinação contra o 

SARS-CoV-2! 

 

Nº 82/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  
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Moção de Aplauso 

Dirigida à Dra. SUZANE MARIA CARVALHO DO PRADO, titular da 9a Promotoria de Justiça de Ponta Grossa-PR, pelos 

relevantes trabalhos desenvolvidos no município, reconhecendo inclusive toda sua brilhante trajetória, sua dedicação 

em realizar diversos cursos de aperfeiçoamento, sendo detentora do título de Mestre em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná e portanto merecedora dos mais sinceros aplausos. 

MOÇÕES APROVADAS - 2 

VER. IZAIAS SALUSTIANO - 1 

VER. MISSIONÁRIA ADRIANA - 1 

 

INDICAÇÕES 

Nº 264/2021 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 o desentupimento e o estudo de um possível redimensionamento das Galerias Pluviais da rua 

Padre Nóbrega, na região do Número 1040, e reforçando os protocolos 2021149000, 2021149001, 2021149002.  

 

Nº 265/2021 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 o desentupimento e o estudo de um possível redimensionamento das Galerias Pluviais da rua 

Jorge Becher, na altura em que corta a rua Franco Grilo.  

 

Nº 266/2021 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 o desentupimento e o estudo de um possível redimensionamento das Galerias Pluviais da rua 

Francisco Maia Bittar, na altura do número 94.  

 

Nº 267/2021 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 o desentupimento e o estudo de um possível redimensionamento das Galerias Pluviais da rua 

Eduardo Burgat, na altura do número 420, no Jardim Itapoá.  
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Nº 268/2021 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 o desentupimento e o estudo de um possível redimensionamento das Galerias Pluviais da rua 

Elói de Almeida, na Maria Otília.  

 

Nº 269/2021 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 construção 

de poço artesiano, ou outra alternativa viável, que leve água potável até a localidade de Conceição dos Ingleses, em 

Itaiacoca.  

 

Nº 270/2021 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 construção 

de poço artesiano, ou uma alternativa viável, que leve água potável até a localidade de Carazinho de Baixo, em 

Itaiacoca.  

 

Nº 271/2021 do Vereador PAULO BALANSIN, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

com urgência, da Rua Jocenir Francisco Jaimes, no bairro Vila Romana. 

 

Nº 272/2021 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 de toda extensão da Rua José Pedro Silveira Godoy Gomes, no Bairro Boa Vista. 

 

Nº 273/2021 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 de toda extensão da Rua Nilza Marques Leme, no Bairro Boa Vista. 

INDICAÇÕES APROVADAS - 10 

VER. GERALDO STOCCO - 5 

VER. DR. ERICK - 2 
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VER. PAULO BALANSIN - 1 

VER. JAIRTON DA FARMÁCIA - 2 

________________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 19 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 Ver. Geraldo Stocco. 

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Coloca que fica contente com a aquisição de mais 20 leitos para 

Ponta Grossa, conquistados pelo Deputado Federal Aliel Machado (PSB), relembrando que estes já estão 

ocupados. Posiciona-se contrário ao projeto de lei sobre o tratamento precoce, defendendo que não seja gasto 

dinheiro nestes medicamentos, colocando que na cidade de Camboriú houve distribuição de Cloroquina, e não 

surtiu efeitos. Relembra que nos Estados Unidos houve tratamento precoce, mas que já foi encerrado o protocolo 

e que a vacinação em massa da população estadunidense reduziu drasticamente os casos e óbitos de Covid-19 

no país, para um valor aproximado do que ocorre atualmente no Estado do Paraná. Coloca que existem remédios 

com efeito placebo, e que aqueles que quiserem tomar tais medicamentos podem tomar, porém que não seja 

divulgado, pois os vereadores são formadores de opinião e portanto devem possuir responsabilidade, e que não 

devem politizar estas situações. Pede para que seja investido em vacinação, e coloca que o Secretário de Saúde 

Municipal não é adepto ao tratamento precoce. Também cita que se um remédio de comum acesso curasse a 

Covid-19, não existiria mais a doença. Coloca que não existem dados que comprovem a eficácia dos 

medicamentos de tratamento precoce. Ressalta ser contrário ao projeto, e que o município compre tais 

medicamentos. 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Concorda com a fala do Ver. Geraldo Stocco sobre o 

tratamento precoce e vacinação. Coloca que recebe muitas demandas de cargas de gás para a população carente, 

e questiona a Prefeita sobre a troca de recicláveis por cargas de gás de cozinha no Programa Feira Verde desde 

janeiro. Coloca que é urgente a implantação do programa, pois a população mais humilde tem de fazer sua 

alimentação a partir de fogueiras em seus quintais, colocando que inclusive recebeu a solicitação de gás por uma 

moradora do município que não conseguia fazer fogo em seu quintal devido à chuva. Afirma, parafraseando a 

Ver. Joce Canto (PSC) que ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, que cumpra. Também coloca que 

fora reeditado o projeto que beneficia as mulheres empreendedoras, apresentado originalmente pelo então 

Vereador Rudolf Polaco, pois concorda com o mérito do projeto, mas este apresentava uma situação 

inconstitucional. Convida os vereadores a assinarem em conjunto o projeto, para que as mulheres sejam apoiadas 

pelos programas de empreendedorismo, principalmente as mulheres pobres. Coloca que já foram colhidas sete 

assinaturas. Por fim, se solidariza pela senhora Selma Will que na semana passada falou sobre a morte de seu 

filho Luiz Carlos Will e ontem perdeu seu segundo filho, Sérgio Will, vítima de Covid-19, colocando que não 

se deve brincar com esta doença. 

 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Cita que foram protocoladas Moções de Aplauso, mas que 

gostaria de registrar antes destas irem a plenário, colocando que no dia 21 de março fora comemorado o Dia 

Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, destacando a APAE dentre as instituições de ensino, pelo sua 
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excelência para inserir tais pessoas no mercado de trabalho, no meio da arte, com danças gaúchas e teatro, bem 
como outras atividades como oficinas de panificação, floricultura, entre outros, pois estes projetos somam na 

vida das pessoas com síndrome de Down e suas famílias. Também homenageia todos os funcionários do Colégio 

e Faculdade Sant’Ana pelos seus 116 anos de funcionamento. Por fim, destaca o aniversário do Pastor José 

Polini, contando um breve relato da vida deste, colocando seu histórico dentro da Igreja Assembleia de Deus. 

Aproveitando desta última homenagem, ressalta novamente que as igrejas não devem ser fechadas, pois estas 

são consideradas último recurso para muitas pessoas, colocando que a igreja é muito além do essencial. Destaca 

que estão sendo realizadas orações em frente aos hospitais. 

 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Convida os vereadores para que se organize uma reunião com o Secretário 

Municipal de Saúde e com a gestão da UPA, colocando que seria necessário no mínimo um vereador da base do 

governo, um da oposição, e um da Comissão de Saúde. Parabeniza o Secretário de Infraestrutura, Agropecuária 

e Abastecimento, Bruno que tem lhe atendido de forma técnica e correta em relação a falta de abastecimento de 

água em Itaiacoca e regiões onde as nascentes estão secando, colocando que o Vereador elaborou indicação para 

instalar poços artesianos em duas regiões que não possuem, colocando que já existem muitas localidades com 

estes poços, e que nas demais regiões, já existem providências para o abastecimento correto. Parabeniza também 

a Engenheira Patrícia, responsável pela instalação dos poços artesianos em Itaiacoca. Concede a palavra ao 

Vereador Felipe Passos. 

 

VEREADOR FELIPE PASSOS (PSDB): Enaltece, a pedido de empreendedores donos de academia e 

professores, o projeto de lei 22/2021, que reconhece a prática de exercícios físicos como essenciais em 

estabelecimentos prestadores de serviços destinados a esta finalidade, no município de Ponta Grossa. Coloca que 

o projeto visa garantir a essencialidade das atividades e exercícios físicos em estabelecimentos prestadores destes 

serviços ofertados por profissionais de educação física. Coloca que acredita que muitos concordam com o 

projeto, devido a repercussão ocorrida. Ressalta que todas as atividades e serviços são essenciais, mas que esta 

categoria está sendo verificada de forma especial, colocando que a academia serve para muitos para saúde física 

e mental.  

 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Coloca que, em conversa com o Coordenador da 3ª Regional de Saúde, 

este coloca que ainda há preocupações, inclusive com os resultados do lockdown. Coloca que pede para que haja 

um diálogo maior com a Prefeitura Municipal, discutindo as tomadas de decisões, em especial quanto a 

pandemia. Coloca que se deve aproveitar os dias de lockdown para tomar decisões para a posterioridade do fim 

deste. Destaca também quanto ao lockdown ocorrido em Araraquara, citado pela Vereadora Josi do Coletivo, 

havendo grande redução no número de casos e de mortes, colocando que exemplos práticos devem mostrar qual 

o melhor caminho. Reforça a importância do diálogo entre o Poder Executivo e Legislativo, com união e 

participação ativa no debate quanto ao Covid-19. 

 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SD): Ressalta, ainda sobre o projeto de lei do tratamento 

precoce, que os vereadores do Bloco Cristão são favoráveis a vacina, colocando que assinaram favoráveis ao 

consórcio da vacina. Coloca que o objetivo é a escolha de realizar ou não o tratamento precoce, pois este, assim 

como a vacina, não será obrigatório, apenas dando a liberdade de prescrição ao médico e a tranquilidade do 

paciente de aceitar ou não o tratamento precoce. 

 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS):  Somou-se à Vereadora Missionária Adriana, 

destacando que se todos se vacinassem hoje, ainda seria necessário um mês para a população estar imunizado, 

visto o intervalo necessário entre as duas doses da vacina. Citou que há divergências em todas as medidas 

tomadas, inclusive quanto ao lockdown, do qual é contrário, sendo favorável ao escalonamento do comércio. 

Lembrou que, durante a fala do Secretário Municipal de Saúde, este citou que trabalhou na região norte do país, 

tendo receitado hidroxicloroquina para muitas pessoas com malária, colocando que não faz mal tomarem na 

quantidade prescrita pelos médicos, bem como a ivermectina. Informou haver conversado com a médica Vanessa 
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do Hospital Constantino de Curitiba, indagando-a se o tratamento precoce faria mal, sendo respondido que não 
faria. Coloca então que isso seria mais uma oportunidade para a população. Coloca para que seja deixado de lado 

questões políticas, então é necessário fazer alguma coisa. Por fim, afirma que deseja que o Município venha a 

arcar com despesa dessa medicação, através dos seis milhões que estão disponíveis, afirmando é um gasto 

desnecessário a compra das vacinas, pois o governo federal já está comprando esta. Quanto a Araraquara, coloca 

que em pesquisa, verificou que já foram feitos diversos lockdown, questionando quantos serão necessários no 

município de Ponta Grossa, questionando se a cidade deverá “parar no tempo” ou aprender a conviver com a 

pandemia.  

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

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

&dtReuniao=24/03/2021&tpReuniao=1&dsVerbete 

 

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

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

 

             Aos vinte e dois 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 o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, 

registrando-se as ausências dos Vereadores Dr. Zeca, justificada e  Walter José de Souza, 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 VEREADOR LEANDRO BIANCO - 

Projeto de Lei nº 33/21, dispõe sobre os critérios para a numeração de edificações e terrenos situados em 

conjuntos habitacionais e loteamentos novos ou em logradouros que ainda não tenham sido oficialmente 

numerados, conforme especifica. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 34/21, dispõe sobre a 

exposição de produtos orgânicos nos estabelecimentos comerciais do município de Ponta Grossa e dá outras 

providências. DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 83/21, dirigida à Excelentíssima 

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

competentes do Poder Executivo, seja solicitado junto ao Comando da 5° Brigada de Cavalaria Blindada, o apoio 

do Exército na montagem de um Hospital de Campanha para atendimento prioritário á vitimas do SARS-COV2! 

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Apelo nº 84/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine aos departamentos competentes, que promovam as 

medidas necessárias para que o Município de Ponta Grossa, adote um protocolo PREVENTIVO medicamentoso 

para a população com relação ao COVID-19. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente anunciou a 

presença do Chefe da Terceira Regional de Saúde, Sr. Robson Xavier, dando as boas vindas, lembrando que o 

mesmo estava inscrito para se utilizar da Tribuna na última sessão, sendo transferida sua manifestação para esta 

data, a fim de prestar informações com relação àquela Regional de Saúde, quanto as medidas tomadas pelo 

Governo do Estado e atitudes necessárias para combater a convid-19 e esperança em relação aos novos dias que 

estão previstos. Em seguida autorizou o uso da Tribuna pelo Senhor Robson Xavier, Coordenador Chefe da 

Terceira Regional de Saúde, a convite do Vereador Geraldo Stocco, para tratar sobre as dificuldades e ações 

relativas ao enfrentamento da COVID-19, ficando à disposição respondendo questionamentos e colocações feitas 

pelos Senhores Vereadores. Reabertos os trabalhos, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: Para se solidarizar com os profissionais da saúde, em face do estresse, 

cansaço e dificuldade em relação à COVID-19, em nome do Bloco Cristão, lembrando que na sexta-feira passada 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=24/03/2021&tpReuniao=1&dsVerbete
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=24/03/2021&tpReuniao=1&dsVerbete
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protocolou proposição para que possa tramitar projeto em regime de urgência, no sentido da população poder 
ser atendida com o fornecimento de medicamento precoce pelo Poder Executivo, após estar de posse da receita 

médica. Em aparte o Vereador Dr. Eric destacou que não deve confundir tratamento inicial com profilaxia. 

Também em aparte, o Vereador Felipe Passos o parabenizou, lembrando que os medicamentos não se referem à 

profilaxia, mas para prevenção, deixando ainda claro que foi protocolada moção de apelo na sexta-feira, em vista 

do Poder Executivo tomar medidas cabíveis a exemplo de vários lugares em que estão sendo ministrados 

medicamentos para tratamento precoce no Brasil e no mundo, com referenciamento em estudos científicos, com 

médicos pedindo esse tratamento também em outras cidades, como Santa Maria, Itajaí, onde o objetivo do projeto 

é atender à população de Ponta Grossa. Encerrando, Vereador Léo deixou sua reclamação quanto ao atendimento 

prestado aos vereadores por parte dos secretários municipais, relatando que faz quarenta dias que marcou com 

um secretário, para solicitar número de matrículas e até então não obteve resposta; relatando ainda que se 

encontrava em reunião com um secretário, e quando o mesmo atendeu um telefonema, se retirou em seguida, 

sem ter prestado atendimento que precisava. Nesse sentido, apelou por mais diálogo aos representantes desta 

Casa. O Senhor Presidente lembrou de reunião realizada semana passada com vereadores e representantes do 

governo municipal, informando que irá agendar novamente essa semana com a Senhora Prefeita Municipal, 

destacando ser importante estabelecer diálogo dos secretários aos parlamentares, os quais tem responsabilidade 

de responder aos mesmos independentemente de serem de oposição ou da base do governo. Assim, irá interceder 

para que não mais ocorra situação relatada pelo Vereador Léo Farmacêutico. VEREADOR JULIO KÜLLER: 

Para comentar sobre o sofrimento dos brasileiros, dizendo que estão calados, cabendo aos médicos optar quem 

deve viver, diante do quadro formado pela pandemia do coronavírus, atribuindo ao fato do Brasil estar mal 

governado. Chamou atenção com relação a injustiça que ocorre na cidade, lendo trecho de informação que foi 

passada da VCG aos seus funcionários, com relação ao cenário atual, dizendo não ter condições de pagar a 

segunda parcela dos vencimentos na próxima quinta-feira, tendo buscado diálogo sem obter sucesso. Nesse 

sentido criticou o fato da referida empresa estar atuando na cidade a mais de trinta anos, não tendo, no entanto 

condições, agora, faltando menos de um ano para a vigência do contrato, para pagar seus funcionários. Citou que 

a grande maioria dos funcionários da VCG foram contaminados e não tem direito a receber seus salários. 

Considera inadmissível, se solidarizando aos servidores da mesma, dizendo que esta Casa está ao seu lado nesta 

luta, colocando que a Prefeitura que dá concessão, é co-responsável pelo pagamento dos mesmos, não sendo 

possível que uma empresa que "tirou o dinheiro da nossa cidade por tantos anos", venha a dizer nesse momento 

que não tem como pagar seus funcionários. Irá apresentar projeto com os Vereadores Geraldo Stocco e Joce 

Canto, no sentido dos ônibus poderem contar no mínimo com álcool em gel e que sejam higienizados pelo menos 

três vezes ao dia. Seguindo, falou de mais um dia triste, onde nesta data se comemora o Dia Internacional da 

Água, enquanto estudos indicam que uma em cada três pessoas no mundo não tem  acesso a água potável, ferindo 

o Art. 6º da Constituição Federal, que fala do direito fundamental ao acesso à água. Ressaltou comunidades dos 

distritos de nossa cidade, como Caçador, Pinheirinhos, Colônia Trindade, Santa Cruz, Tabuleiro que não tem 

água encanada, os quais tem que arcar com alto custo para perfuração de poço artesiano e extensão até suas 

residências. A Vereadora Joce Canto somou ao seu pronunciamento, dizendo que foi muito feliz, relatando que 

no sábado lhe chegou informação que o Pronto Socorro e região central estavam sem água desde quinta feira 

pela manhã, considerando um descaso da SANEPAR, onde existem grandes hospitais sem o devido 

abastecimento. Julio Küller, retomando disse que na sexta-feira ainda o Jardim Carvalho ficou sem água o dia 

todo, existindo naquele bairro instituição privada que atende o idoso, LONGEVIS, e em consulta a SANEPAR, 

o representante disse que estavam com problemas e que logo se resolveria, citando mais um exemplo de descaso 

de empresa que tem concessão total do Município de Ponta Grossa e quase todos do Paraná. Disse não entender, 

lhe parecendo que após a assinatura do contrato, as prefeituras viram reféns das concessionárias. VEREADORA 

JOCE CANTO: Para falar a respeito da luta dos funcionários da VCG em prol do pagamento de seus salários, 

dizendo estar junto com os mesmos, ressaltando que falta fiscalização da AMTT, e que a prefeitura precisa se 

posicionar com relação a esse parcelamento. Outro assunto, para falar de situação séria  e grave que está 

acontecendo no município, lembrando já ter se manifestado nesta Tribuna, com requerimento indagando os 

motivos do atraso do pagamento da Bolsa Auxílio dos profissionais médicos do Programa Mais Médicos no 

Município, não tendo recebido resposta, sendo informada por alguns profissionais que já faz vinte dias que estão 
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sem receber da Prefeitura Municipal. Disse que vê ainda todos os dias no Diário Oficial nomeações, perguntando 
qual a prioridade deste governo que deixa de pagar profissionais da linha de frente, mas que continua nomeando 

cargos em comissão. Falou quanto a organização das vacinas para o público de senta a cinco a setenta e oito 

anos, no último final de semana, onde muitas doses deveriam ter sido aplicadas, porém vivenciou correria nos 

pontos de vacinação, desejando saber como se deu essa organização, destacando que apesar do público ser muito 

amplo, muitos dos idosos que se encontram na faixa de idade citada acabaram não encontrando vacinas. Sugeriu 

que se faça cadastro através de aplicativo ou whatts zapp para que em determinados horários tantas pessoas 

possam se dirigir às unidades de saúde. Falou em relação ao lockdow onde na última semana em menos de vinte 

e quatro horas o decreto foi flexibilizado, com atividades como cartório, advocacias sendo liberadas, indagando 

porque se flexibiliza para uns e outros não, considerando essencial cada atividade onde o trabalhador leva o pão 

para sua casa, entendendo que quando se abre para um, abre-se precedente para todos. Perguntou quais foram os 

critérios dessa flexibilização - o essencial é saúde e alimentação. Concluiu cobrando da prefeita qual é a sua 

prioridade, parecendo que o lockdown está difícil de ser cumprido. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: 

Discorreu sobre a manifestação da VCG dizendo que o mandato coletivo não consegue compreender como que 

uma empresa do porte da mesma não tenha crédito no mercado, estando a tantos anos atendendo a cidade. Em 

aparte, o Vereador Dr. Erick, colocou-se à disposição dos funcionários da VCG. Parabenizando aos profissionais 

da área de saúde, que estão na luta diária contra o coronavírus, porém manifestou sua tristeza, onde vivenciou 

situação constrangedora na madrugada de sábado ao haver levado paciente com covid (noventa a noventa e dois 

por cento) até a UPA DA SANTA PAULA, definida como atendimento graves dessa doença, porém a mesma 

levou uma hora para ser cadastrada na triagem, e uma hora para ser atendida, a qual se encontra em tratamento 

domiciliar, porém, também atendendo indagação do Vereador Felipe Passos, relatou que se a pessoa está em 

estado grave, irá receber atendimento, solicitando-se vaga, se está com poucos sintomas, será encaminhada aos 

postos de saúde, para CAS e a que está em estado intermediário é enviada ao Pronto Socorro Municipal ou para 

a casa e quando se agrava seu quadro, ao retornar a UPA aí sim é atendida, sendo  intubada e disputando leito 

de UTI, não existindo em Ponta Grossa enfermaria para casos intermediários. Afirmou que quando protocolou 

moção de apelo, solicitando hospital de campanha, entende necessário para receber pacientes. Entende que falta 

protocolo de tratamento bem definido no início de sintomas. Parabenizou ao Deputado Aliel Machado pela 

doação de respiradores que permitiu ao Hospital Universitário a abertura de vinte leitos que já estão lotados, em 

parceria com o Governo Federal, com intermediação do Secretário de Saúde Beto Preto e do Deputado Sandro 

Alex. Registrou sua indignação com o lockdown em Ponta Grossa, dizendo que não está adiantando nada, 

percebendo que a cidade está mais movimentada do que nunca. Pediu ao Poder Executivo municipal estadual 

que ofereçam hospital de campanha para Ponta Grossa. Finalizando, Vereadora Josi do Coletivo apresentou 

relatório de lockdown, de Araraquara, um mês após fechamento total, verificando queda de trinta e nove por 

cento das mortes, de cinqüenta e sete vírgula cinco de casos e número de internação reduzindo para vinte e dois 

por cento. Cobrou lockdown de verdade. O Senhor Presidente convidou aos Senhores Vereadores em relação a 

UPA DO SANTA PAULA, lembrando haver solicitado ao Secretário de Saúde quando esteve nesta Casa, dentro 

da possibilidade, que o Mercado da Família localizado ao lado da mesma pudesse servir de estrutura de 

acompanhamento para essa unidade, sendo hoje a principal discussão do município: o primeiro atendimento da 

população, que não pode deixar de ocorrer, porém há necessidade de espaço físico para essas pessoas serem 

acolhidas. Irá elaborar moção de apelo à prefeita e secretários, com essa possibilidade. VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO: Comentou sobre os assuntos discutidos nesta Casa, relacionados às concessionárias prestadoras 

de serviços públicos, como água e esgotamento sanitário, transporte coletivo, sem ver a mídia falar que algum 

empresário pequeno está fechando suas portas, não pagando seus funcionários. Citou que os pequenos 

comerciantes somados geram setenta por cento dos empregos da cidade, não vendo nenhum desses dizer que irá 

fechar as portas e não manifestando intenção de não pagar seus funcionários. Acha de uma extrema sacanagem 

a VCG, que trinta anos explorou a cidade, empresa que corriqueiramente está sendo questionada, que cobra tarifa 

absurda, não vendo nenhum relatório financeiro ou balancete da mesma, justificando que tem prejuízo nesse 

tempo de pandemia, não obstante que a paralisação fará com que não tenha gastos com a circulação de seus 

veículos, ocasionando até certa economia. Estranha muito que em uma semana paralisada, não tenha dinheiro 

para pagar seus funcionários, colocando ainda que os mesmos estão cobertos com leis trabalhistas. Tem certeza 
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que esta Casa irá tomar as providências necessárias, lembrando haver protocolado moção de apelo, solicitando 
prioridade para imunizar todos os servidores do transporte coletivo público, por estarem expostos à 

contaminação. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Para rebater colocações ao seu discurso feito desta Tribuna 

em outra oportunidade, atribuindo como eleitoreiro por ter se manifestado contrariamente ao lockdown naquela 

oportunidade, ressaltando que "eleitoreiro é ficar em silêncio", não se posicionar. Disse que está expressando o 

que pensa. Disse ter protocolado, conforme anunciado pelos Vereadores Felipe Passos e Léo Farmacêutico, 

projeto para que o Município dê condições às pessoas que estão morrendo pela COVID-19, tomando remédios 

que não resolvem o problema como dipirona, ressaltando muitos médicos que receitam tratamento precoce, 

citando inda municípios que já adotaram esse tratamento, como Porto Seguro/BA, Búzios/RJ, Taquara/RS, 

Itajaí/SC, Cascavel/PR, Uberaba/MG e muitos outros. Também apresentou lista com hospitais que tem como 

protocolo esse tratamento, com movimentos de médicos espalhados pelo Brasil que lutam para ter esse direito 

de prescrever. Destacou ainda a instituição Amigos da Verdade em Pernambuco, que conseguiram o apoio da 

CRMEP - Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Concedeu aparte a Vereadora Missionária Adriana, 

a qual somou às suas palavras destacando o movimento de médicos de Curitiba, que espalharou mais de uma 

dezena de out-doors pela cidade, inclusive tendo site para visitação de pessoas, com os dizeres: "não dê chance 

à COVID-19, tratamento precoce salva vidas", sendo clamor dos mesmos pedindo tranqüilidade para receitar 

esse tratamento e paciente ter autonomia para decidir se quer ou não, após avaliação médica da necessidade. 

Finalizando, Vereador Leandro agradeceu aos vereadores que assinaram o referido projeto, onde conseguiu 

assinaturas para o mesmo tramitar em regime de urgência. Concluindo, comentou sobre a SANEPAR, lembrando 

nas palavras de Julio Küller, informando também a falta de água no Centro da Cidade, semana passada, assm 

como no Bairro Santa Mônica e outros, colocando que não pode acontecer em vista de muitas residências não 

conterem caixa d-água. Também lembrou que foi falado semana passada a respeito de cestas básicas, lembrando 

que o governo federal enviou para os municípios mais de um milhão e novecentos mil reais para a FAZ de nossa 

cidade, tendo sido separado montante para compra de sete mil cestas no valor de um milhão de reais, cobrando 

o destino de novecentos mil reais restantes. Em Questão de Ordem, o Vereador Dr. Erick propôs marcarem 

reunião com o Secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Manjabosco e Direção do Instituto Idéias e UPA DA SANTA 

PAULA, para definirem questões e averiguarem o que está acontecendo, exigindo unidade intermediária de 

pacientes que não se apresentam tão graves. Seguindo, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 294/20 (Vereador Ricardo Zampieri), denomina de HENRIQUE ISAAC 

PANZARINI SILVA a Rua nº 02, do Loteamento Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 295/20 (Vereador Ricardo Zampieri), denomina de ENFERMEIRA 

CLOTILDE ROSA ALMEIDA a Rua nº 03, do Loteamento Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, 

nesta cidade: APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 275/20 (Vereador Daniel 

Milla Fraccaro), promove alteração na Lei nº 12.223, de 29/07/2015, que institui o Conselho Municipal da 

Cidade: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 

Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 

ficam  registrados a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca e o voto contrário da Vereadora Josi 

do Coletivo. Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação: APROVADA, 

com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. 

Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. A Vereadora Josi do Coletivo deixou 

registrado que é contrária à referida emenda, onde acabou votando favorável à mesma equivocadamente. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - PARECER, DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, 

manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei nº 44/19, de autoria do Vereador Felipe 

Passos, que veda a nomeação para cargos em comissão e efetivo de pessoas que tenham sido condenadas pela 

Lei Federal nº 11.340/2006, no âmbito do Município de Ponta Grossa: Foi colocado em discussão e votação, 

tendo sido aprovado o pedido de retirada do Projeto de Lei nº 44/19, manifestado verbalmente pelo seu autor, 

Vereador Felipe Passos. PARECER, DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, 
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manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei nº 142/19, de autoria do Vereador Geraldo 
Stocco, que promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica: REJEITADO, com os votos 

contrários dos Vereadores Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, 

Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Paulo Balansin. Recebeu votos favoráveis dos 

Vereadores Felipe Passos, Filipe Chociai, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana e Pastor Ezequiel Bueno. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. AINDA EM DISCUSSÃO ÚNICA, Foram 

APROVADAS: Moções nºs 81/21, do Vereador Izaias Salustiano; 82/21, da Vereadora Missionária Adriana e 

Indicações nºs 264, 265, 266, 267, 268/21, do Vereador Geraldo Stocco; 269, 270/21, do Vereador Dr. Erick; 

271/21, do Vereador Paulo Balansin; 272, 273/21, do Vereador Jairton da Farmácia. Manifestando-se em 

Questão de Ordem, o Vereador Filipe Chociai convocou os membros da Comissão Parlamentar Processante para 

reunião após a presente sessão. Abertas as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, se manifestaram: 

VEREADOR EDE PIMENTEL, passando a palavra ao Vereador Geraldo Stocco, o qual manifestou sua 

felicidade com a conquista, através do Deputado Federal Aliel Machado, de mais vinte leitos para o Hospital 

Municipal, cujos quais já estão ocupados, porém pelo menos são mais vinte pessoas que tem uma chance a mais 

de lutar pela vida e poder sobreviver. Deixou seu posicionamento contrário ao projeto de lei assinado por alguns 

vereadores desta Casa, sobre tratamento precoce, defendendo que a cidade não deve gastar dinheiro nisso, onde 

viu cidade como Camboruiu distribuindo cloroquina para seus cidadãos, sem melhorar a situação. Lembrou que 

se tem de gastar dinheiro em algo, que seja em vacinação. Destacou que após verificar a vacinação em massa 

dos EUA, caiu o número de mortes, consideravelmente, entendendo ser essa a medida a ser tomada. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Em relação a manifestação do Vereador Geraldo Stocco, fez as mesmas 

palavras em nome do mandato coletivo, quanto ao tratamento precoce, por não ser comprovado cientificamente. 

Outra questão, como líder da oposição, citou que nas últimas semanas, destacou que o mandato tem recebido 

pedido de cargas de gás pela população. Informou que em data anterior fez campanha via internet, onde gostaria 

de cobrar da Prefeita o que está acontecendo, quando esta deixou claro que em janeiro estaria sendo feito a troca 

de produtos reciclados na Feira Verde também por gás de cozinha, estando no aguardo. Precisa que esse 

programa seja implantado com urgência, relatando sobre pessoas fazendo fogo no quintal. Outra questão, 

lembrando que prometeu na quarta-feira passada, que iriam reeditar o projeto que beneficia as mulheres 

empreendedoras, apresentado por um ex-vereador, onde solucionou a questão inconstitucional, conseguindo 

assinatura de sete dos Senhores Vereadores, convidando aos que ainda não assinaram a aporem suas assinaturas, 

considerando importante que nesse momento as mulheres sejam apoiadas com empreendedorismo, 

principalmente as mais pobres. Finalizou, se solidarizando com Senhora Selma Will que semana passada falou 

sobre a morte de seu filho Luiz Carlos Will e ontem perdeu seu segundo filho Sérgio Will vítima de covid, hoje 

estando derrotada, dizendo que não devem brincar com essa doença. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO: Para fazer menção de situações que aconteceram no final de semana, registrando a data de vinte e um 

de março, comemorando o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, ressaltando o trabalho realizado 

por várias instituições de ensino, entretanto destacando a APAE, com a maneira como tem feito seu trabalho 

com excelência na cidade, para inserir essas pessoas no mercado de trabalho, principalmente. Homenageou ao 

Colégio Santana, através de todos os seus funcionários, pelos 116 anos em nossa cidade, educando e preparando 

desde a pré-escola até a faculdade, com ensino de excelência, composto por excelentes profissionais. Também 

cumprimentou seu companheiro de Ministério, Pastor José Polini, pelo aniversário comemorado dia dezenove 

último, registrando breve relato de sua carreira. Parabenizando José Polini, registrou que de maneira nenhuma 

as portas das igrejas devem ser fechadas, citando pessoas desesperadas, entrando em depressão, respeitando que 

consultórios de psicologia devem estar abertos, assim como as igrejas, onde continua lutando pelas mesmas. 

VEREADOR DR. ERICK: Complementando sua fala, convidou os vereadores e vereadoras pelo menos um 

representante da oposição, um da Comissão de Saúde e um da base para que possam organizar a conversa com 

o Secretário de Saúde e gestão da UPA. Parabenizou ao Secretário de Infraestrutura, Agropecuária e 

Abastecimento, Bruno que tem lhe atendido de forma técnica e correta em relação a falta de abastecimento de 

água em Itaiacoca e região onde as nascentes estão secando, tendo elaborado indicação para contemplar duas 

regiões que não tem poços artesianos. Parabenizou, além do Secretário Bruno, a Engenheira Patrícia que tratam 

dessa questão, dizendo que providências estão sendo tomadas por esta secretaria para realização de 
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abastecimento correto. Cedeu a palavra ao Vereador Felipe Passos, o qual enalteceu o projeto de Lei nº 22/21 
em que vários empreendedores, donos de academias no Município pediram, além de professores também, 

reconhecendo a prática de atividade de exercícios físicos como essenciais para a população de Ponta Grossa em 

estabelecimentos prestadores de serviços destinados à essa finalidade, fazendo considerações ao mesmo. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Para reforçar a explanação do representante da Regional de Saúde do Estado 

do Paraná nesta Casa, Robson Xavier, dizendo que o mesmo transpareceu algumas preocupações, citando que o 

lockdown será avaliado o seu resultado mais adiante, mas que dias difíceis virão à frente. Nesse sentido reforçou 

para que possam ter diálogo maior com a Prefeitura de forma aberta em especial no que se trata às questões 

relacionadas a pandemia. Manifestou ainda, dizendo que possam aproveitar esses dias para debater desde já se 

irá dar continuidade ao decreto, crendo que cada dia que conseguem debater, irão conseguir ter medidas mais 

efetivas. Também ressaltou a fala da Vereadora Josi do Coletivo, que comentou o lockdown em Araraquara, 

onde acompanhou, acreditando que deva dar resultado em nossa cidade. Assim apelou para que possam se unir 

e participar ativamente desse debate. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Ainda dentro do assunto 

relacionado ao tratamento precoce, afirmou como integrante do Bloco Cristão e após ter ouvido a fala do 

Vereador Geraldo Stocco, destacando que são favoráveis sim à vacina, porém enquanto a população espera a 

sua vez, para ser imunizada, que tenha oportunidade de escolha se quer esse tratamento que o profissional médico 

possa ter liberdade de prescrição. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Somou-se à Vereadora Missionária 

Adriana, destacando que se todos se vacinassem hoje, precisaria de um mês para fazer efeito as duas doses. Citou 

que há divergências em todas as medidas tomadas, inclusive quanto ao lockdown, do qual é contrário. Lembrou 

da visita do Secretário de Saúde, o qual citou que trabalhou na região norte do país, tendo receitado 

hidroxicloroquina para muitas pessoas, dizendo que não faz mal tomarem, assim como ivermectina, prescrito 

pelos médicos. Informou haver conversou com uma médica indagando que se o tratamento precoce faria mal, a 

qual disse que não, entendendo assim porque não dar mais uma oportunidade para a população. Deseja que o 

Município venha a arcar com despesa dessa medicação, através dos seis milhões que estão disponíveis. Não 

havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia 

vinte e quatro do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando 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 vinte e dois de março de dois mil e vinte e um. 
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