
 

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

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

 

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 31/03/2021 

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 

 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Explana sobre o Projeto de Lei que traz 10 medidas socio-

econômicas de combate a pandemia, parabenizando a Prefeita pelo projeto, e colocando que o projeto será 

votado na segunda-feira em dois turnos, havendo união dos Presidentes das Comissões e demais vereadores 

em agilizá-lo, salientando a importância para os munícipes destas medidas. Ressalta que a Prefeitura tem grande 

parte de sua receita advindo da arrecadação de tributos, e parabeniza novamente a Prefeita Elizabeth por, 

mesmo diante desta dificuldade orçamentária, conseguir criar as 10 medidas. Destaca o trabalho do Secretário 

da Fazenda, o Senhor Cláudio, colocando que este projeto deve ter sendo estudado a muito tempo, por diversas 

Secretarias. Em segundo momento, explana acerca do andamento da CPP em face do Vereador Valtão (PRTB). 

Esclarece que a oitiva de testemunhas que ocorreria na terça-feira foi cancelada devido ao pedido feito pelo 

advogado do PRTB para arrolamento de novas testemunhas, tendo orientação do departamento jurídico e da 

procuradoria para o adiamento, visto que o pedido de arrolamento foi feito após a sessão ordinária de segunda-

feira (29/03). Coloca que a Comissão aceitou ouvir as testemunhas apresentadas pelo PRTB e pelo Vereador 

Valtão no dia 06 de abril, e no dia 20 de abril serão ouvidas as últimas testemunhas do Vereador Valtão. Coloca 

que a CPP irá concluir seus trabalhos no prazo estipulado, bem como ressalta que está sendo garantido o direito 
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de defesa e produção de provas de ambas as partes. Por fim, ressalta que a Prefeita recebeu a visita de uma 

comitiva do Exército Brasileiro para tratar sobre o Protocolo de Intenção da Escola de Sargentos das Armas, e 

tratar sobre a vinda do Comandante Geral do Exército que ocorrerá em abril. Coloca que Ponta Grossa possui 

grandes chances de sediar a ESA, e que caso ocorra, esta será muito benéfica ao município. Concede um aparte 

ao Ver. Daniel Milla. 

 

VEREADOR DANIEL MILLA (PSD): Soma-se as palavras do Ver. Filipe Chociai, destacando que as 

medidas do Projeto de Lei auxiliará tanto a população quanto alavancará o crescimento econômico das 

empresas que ficaram muito tempo fechadas no município, movimentando e fomentando a economia local, 

colocando que acredita que a Câmara Municipal cumprirá sua função e que será colocado em votação na 

segunda-feira (05/04) se todos os pareceres das Comissões sobre o Projeto de Lei forem protocolados. Em 

segundo momento, coloca que no dia 5 de abril deverá ocorrer o pagamento dos funcionários da VCG, e que 

se tem conhecimento que a empresa não cumprirá com a obrigação de pagar os funcionários. Coloca que o 

sindicato ataca a Câmara Municipal por uma Moção, de autoria do Ver. Julio Küller (MDB), que foi retirada. 

Coloca que o sindicato deveria ter entrado com uma ação na Justiça do Trabalho, e não tirar a responsabilidade 

“das costas”. Coloca que a categoria do transporte coletiva está mal representada através do Sindicato, enquanto 

o ex-vereador Antônio Aguinel percorre gabinetes e prefeitura buscando auxiliar os trabalhadores do transporte 

coletivo, enquanto o Presidente do Sindicato fica apenas nas falácias e não ajuda os funcionários. Pede para 

que os funcionários do transporte coletivo não confie no sindicato, pois este está usando-lhes. 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Coloca que funcionários da VCG, pesquisadores, 

professores, corpo docente e discente da UEPG, ONGs e Grupos de cuidados a animais em situação de risco, 

profissionais de saúde e famílias de pessoas em espera de leitos de UTI. Coloca que a própria VCG é a principal 

responsável pela situação que está vivenciando, por uma empresa deste porte, após uma parada de cerca de 15 

dias não possui crédito no mercado ou capital de giro. Coloca que esta é a chantagem mais suja da cidade, visto 

o lucro da empresa. Coloca que os funcionários e suas famílias estão desesperados, pois precisam receber seus 

salários. Coloca que a empresa busca trazer a Prefeitura a responsabilidade em pagar a conta pela má 

administração, mas que isso refletirá sobre o próprio povo. Coloca que seu mandato coletivo acha descabido 

que o município pague pela má administração da VCG, e que não toleram que mais de mil famílias fiquem sem 

seus salários devido a chantagens e tentativas de negociatas, principalmente durante a maior crise sanitária a 

geração. Exige providência e pagamento dos funcionários, e que se a empresa não possui fundos ou créditos, 

esta deve ser extinta do município. Coloca que há mais de um mês que não ocorre castração nos animais de rua 

por parte da Prefeitura Municipal, e que durante a pandemia, o número de fêmeas prenhas ou com filhotes 

abandonados aumentou muito. Coloca que a Moção de Apelo nº 69/2021, aprovada por unanimidade na 

Câmara Municipal, pede agilidade pelo retorno imediato das castrações pela Prefeitura, e portanto se exige 

uma resposta por parte da Prefeitura, pois esta problemática de zoonoses está grande. Quanto as filas para UTIs, 

coloca que não há como saber se a quantidade de pessoas que esperam por um leito na UTI aumentou ou 

diminuiu, pois não há dados para comparação, mas que para os familiares de quem aguarda, a fila parece 

imensa. Coloca que não é hora para recuar nas medidas de isolamento, que deveria ser feito isto apenas quando 

fosse zerada a fila para leitos de UTI. Quanto a UEPG, coloca que seus pesquisadores tem se posicionado 

contrários ao “Kit Covid”, lendo um trecho do manifesto destes, e concluindo com a solicitação para que seja 

retirado o projeto do tratamento precoce por parte da Bancada Cristã. Ressalta que quem corroborou com o 

manifesto são os professores dos médicos e enfermeiros, não leigos, e por isso precisam ser ouvidos. Deixa 

claro que será feita toda pressão e resistência possível e impossível, principalmente para que os funcionários 

da VCG recebam seus salários. 

 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Coloca que devido a fala da vereadora que o 

antecedeu, irá explanar sobre o assunto do tratamento precoce, afirmando que a discussão se tornou política, 

ressaltando que há pessoas renomadas contrárias e favoráveis ao tratamento precoce. Coloca que ouviu muitos 

vereadores falarem que não são contrários ao mérito do projeto, e sim de que se use verbas públicas para a 
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compra do Kit Covid. Coloca que o projeto fora alterado, para que estes medicamentos fossem adquiridos por 

parcerias público-privadas ou com o Governo Federal. Coloca que há evidências científicas, onde cerca de 200 

trabalhos mostram que o tratamento precoce é eficiente. Afirma que houve apenas três casos de supostas lesões 

no fígado no país. Afirma que segundo estudos, lesões por Ivermectina são dez vezes menores que as causadas 

por Paracetamol. Coloca que são favoráveis as vacinas e contrário ao uso de dinheiro público para compra de 

medicamentos para tratamento precoce. Questiona sobre as vacinas “que o Vereador Geraldo Stocco ficou de 

comprar, pois nunca mais tocou no assunto”. Coloca que o Vereador Geraldo Stocco (PSB) faltou com respeito 

com os Vereadores Léo Farmacêutico (PV), Missionária Adriana (SD), Felipe Passos (PSDB) e com o próprio 

Ver. Leandro Bianco, ao colocar que o projeto tinha cunho eleitoreiro. Coloca que houve no domingo uma 

carreata favorável ao tratamento precoce, e que há muitos clamando pela oportunidade de usar os 

medicamentos para salvar sua vida ou de seus familiares. Cita que apenas 29% dos medicamentos utilizados 

por ginecologistas possuem comprovação científica, elencando também que o Presidente da Associação 

Médica Brasileira é ginecologista. Cita que apenas 11% dos medicamentos de cardiologia possuem “Categoria 

A” em pesquisas científicas. Explica que a Associação Médica Brasileira apenas pode sugerir, enquanto o 

Conselho Federal de Medicina é o órgão de fiscalização máximo da categoria. Coloca que o Presidente do 

referido Conselho refutou a declaração da Associação Médica Brasileira, colocando que “dizer que o 

tratamento precoce não tem efeito é mentira”. Ressalta que são favoráveis ao tratamento precoce, desde que 

estes sejam receitados por médicos. Coloca que também está indignado com a situação da VCG, sugerindo que 

os funcionários e o sindicato cobre a Viação Campos Gerais, pois estes possuem a obrigação de pagar seus 

funcionários, colocando que os vereadores estão à disposição para auxiliar. Concede um aparte ao Ver. Paulo 

Balansin. 

 

VEREADOR PAULO BALANSIN (PSD): (Inaudível). 

 

VEREADOR DIVO (PSD): Coloca que fica abismado, pois uma empresa que está a 30 anos no município 

não consegue se programar para pagar seus funcionários. Coloca que não se pode “vender falsas ilusões”, e 

que os vereadores devem ter os “pés no chão”, pois é fácil que o Presidente do Sindicato do Transporte Público 

colocar a responsabilidade na Câmara Municipal, ressaltando que o Vereador nunca viu o Presidente do 

Sindicato, afirmando que se este fosse atuante, com certeza teria o conhecido.  

 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Conclui colocando para que os funcionários 

cobrem o sindicato, para que este cobre a empresa. Também coloca que não será retirado o projeto sobre o 

tratamento precoce, mas que será votado e discutido no momento certo, e que não cederão a pressão. 

 

VEREADOR DIVO (PSD): Sob questão de ordem, explana que o Projeto sobre o tratamento precoce está em 

sua comissão, e que este dará o voto favorável, para que o projeto seja discutido em plenário. 

 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Inicia colocando que o Sindicato da VCG não ter cumprido 

com seu papel, pois a partir do momento que estes vem pressionar os Vereadores e a Prefeitura, estes já estão 

cometendo uma falha grave. Coloca que o Sindicato necessita procurar o Ministério Público do Trabalho e a 

Justiça do Trabalho. Levanta também que há um fundo de assistência sindical consignado na planilha que rende 

R$102.000,00 mensais em favor do sindicato, colocando que seria adequado que o Sindicato declinasse do 

recebimento do fundo, comprando cestas básicas para distribuir aos funcionários. Coloca que é muito 

importante que haja respeito entre os Vereadores, pois se não houver entre os próprios, não haverá também 

com a sociedade. Coloca que é favorável ao tratamento preventivo, desde que este seja pautado através de um 

receituário médico, apontando que não há mais controvérsias, pois se, como já colocado, os médicos possuem 

liberdade de receitar tais medicamentos e não haverá mais pagamento com verbas públicas, não há controvérsia 

sobre o projeto. Traz a pauta as dificuldades causadas pela pandemia aos clubes sociais e ao setor do esporte, 

citando a importância destes na sociedade. Cumprimenta a Prefeita pelo envio do Projeto de Lei nº 47/2021, 

que atende as demandas da população e pedidos dos vereadores, tratando de medidas sócio econômicas, mas 
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ressalta que todos os clubes sociais precisam ser lembrados e defendidos neste projeto. Coloca que o Vereador 

possui o intuito de realizar algo importante ao setor de esporte. Cede um aparte ao Ver. Geraldo Stocco. 

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Cumprimenta o Vereador, colocando que fica feliz que a 

bancada de seu partido entender a importância do projeto, colocando que sem dúvidas votarão favoráveis ao 

projeto. Frisa que os médicos do SUS já podem receitar medicamentos para tratamento precoce, questionando 

o porquê do Projeto de Lei, colocando que terá bom senso se o projeto for retirado, pois gera falsa esperança 

na população. 

 

VEREADOR FELIPE PASSOS (PSDB): Em aparte, coloca que falsa esperança é colocar que será vacinada 

a população de Ponta Grossa inteira, e quanto a chamar o projeto de tratamento precoce de “chá”, o Ver. 

Geraldo Stocco deveria dar chá e “Playstation 5” aos pacientes na UPA, que estão sendo intubados, 

questionando se o vereador sabe a porcentagem de sobrevivência daqueles que precisam passar pela intubação, 

pedindo um “chá de cautela” nas suas palavras. 

 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Pede novamente que não haja falta de respeito dentro da 

Câmara Municipal, colocando que deve ser feito o trabalho pela cidade de Ponta Grossa, e não “bater boca” 

enquanto as pessoas estão sofrendo. Coloca, por fim, que existe um “bando de vadio” que “se esconde” na 

pandemia para não trabalhar. Coloca que existem serviços do Governo do Estado que não estão sendo 

realizados, por alegações que devido ao home-office alguns servidores não atendem solicitações da população. 

Coloca que a pandemia prejudica as pessoas e a Administração Pública e a economia municipal. Coloca que 

em momento oportuno voltará a falar sobre o assunto. 

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta sobre os 11 anos do Hospital Regional, que vem salvando 

muitas vidas. Coloca que este nasceu pela coragem do então Governador Roberto Requião, e que foi um pedido 

do então deputado Jocelito Canto. Cita que vários município possuíam hospitais regionais em outros 

municípios do Paraná antes de existir em Ponta Grossa, colocando que o então Governador Beto Richa 

incentivou o crescimento do Hospital Regional, com investimentos e UTIs. Também cita o então Deputado 

Federal Wilson Pickler, que trouxe a maior emenda de um deputado federal, onze milhões de reais, a pedido 

do Deputado Jocelito Canto. Cita um histórico do Hospital, e coloca que atualmente é o maior patrimônio da 

saúde de Ponta Grossa e região. Cita que muitos hospitais se descredenciaram ou fecharam desde sua abertura, 

e que o Hospital Regional absorveu suas demandas. Cita também a emenda de R$ 4.000.000,00 do Deputado 

Federal Aliel Machado, que veio para a maternidade, mas que destinou-se a UTI Geral, para garantir o 

atendimento integral da Ala Covid. Cita também a emenda de R$2.000.000,00 da Deputada Mabel Canto, que 

veio para a maternidade mas também foi destinada para o combate a Covid-19. Coloca que o Hospital Regional 

atua fortemente no combate a Covid-19, mas que é necessário pensar no futuro, pois podem ocorrer novas 

pandemias, e por isso deve-se pensar numa ampliação do Hospital Regional, pedindo que os vereadores unam 

forças, buscando junto a Deputados e Senadores verbas para este projeto. Cumprimenta os funcionários do 

Hospital Regional, bem como os Governadores, Prefeitos e todos que auxiliaram na construção, manutenção e 

ampliação do Hospital. 

 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declina do uso da palavra. 

 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Relembra que o Brasil bateu recorde de mortes diárias, com quase 4.000 

vidas perdidas devido a Covid-19, mas fica feliz por receber o comunicado do projeto que visa aplicar medidas 

econômicas e sociais, citando e comentando os tópicos do Projeto. Coloca que, nos momentos que é preciso, 

os impostos devem ser convertidos para beneficiar quem precisa. Cita que a VCG, sendo uma empresa 

milionária, que deve possuir uma grande receita armazenada. Coloca que pequenos empresários estão fazendo 

esforços para pagar seus funcionários, enquanto a VCG, enquanto empresa de grande porte, não o faz. Concede 

um aparte ao Ver. Daniel Milla. 
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VEREADOR DANIEL MILLA (PSD): Parabeniza algumas medidas adotadas no decreto, citando que sua 

família, que é do ramo de alimentação, teve de fechar um de seus comércios, e que isto ocorreu com muitos. 

Coloca que o projeto vem ao encontro desta necessidade, colocando que pequenos empresários poderão fazer 

empréstimos para criar fluxo de caixa e retomar a economia. Coloca que com os grandes mercados fechando 

aos domingos, o pequeno comerciante pode vender suas mercadorias. Ressalta que os supermercados possuem 

grandes faturamentos, que vão para outros municípios, retirando o lucro da cidade de Ponta Grossa e levando 

a outros municípios, enquanto os pequenos empresários farão que o dinheiro circule dentro da cidade de Ponta 

Grossa. Coloca que da mesma forma pensa sobre o transporte coletivo, citando que foi questionado pelo Ex-

Secretário da Autarquia Municipal de Trânsito (que segundo o Vereador, defende que a Prefeitura tem de ajudar 

a empresa de transporte coletivo) quando o Vereador realizou a nova lei do transporte coletivo, que visava não 

beneficiar a empresa em licitação, fora trazido o advogado da Viação Campos Gerais para fazer a defesa do 

projeto de lei. Questiona se os 5% de lucratividade da empresa foi recolhido e se os funcionários do setor 

administrativo foram pagos. Questiona também se estão sendo pagas outras contas, e se não existe reserva 

econômica para crises.  

 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Coloca que empresas pequenas buscam “fazer das tripas o coração” para 

pagar o salário, enquanto grandes empresas vem “fazer chantagem” para pagar os funcionários. Conclui 

colocando que o pacote de medidas trará alivio aqueles que mais precisam, e pede união e respeito dos colegas, 

lembrando da liberdade de cada vereador. 

 

 

 

 Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 31/03/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR ANTONIO LAROCA NETO 

Projeto de Lei Ordinária nº 109/2016: 

Denomina de LINO EDEMILSON PEDROSO, a Rua "M" do Loteamento Jorasa Ponta Grossa, situado no Bairro Contorno, 

nesta cidade. 

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

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 

Projeto de Lei Ordinária nº 124/2016: 

Denomina de Doutor HÉLCIO SILVA ORANE a Rua nº 01 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade. 
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VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 16 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 9/2021: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, por doação pura e simples, o imóvel que menciona. 

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

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 

Projeto de Lei Ordinária nº 128/2016: 

Denomina de PADRE ISAIAS BECHER a Rua nº 05 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade. 

 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 292/2020: 

Altera a Lei nº 8.432, de 29/12/2005. 

 

PARECERES:  CLJR   - Pela admissibilidade 

                         CFOF  - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 315/2020: 
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Altera a Lei 10.917, de 09/04/2012. 

 

PARECERES:  CLJR   - Pela admissibilidade 

                         CECE   - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

Nº 94/2021 do Vereador DIVO,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à  Excelentíssima Senhora Elizabeth Silveira Schimidt, Prefeita Municipal, enquanto estiver vigente o Decreto 

de Lockdow, que seja suspenso a cobrança de Estar Digital e multa em Ponta Grossa. 

 

Nº 95/2021 da Vereadora JOCE CANTO,  

MOÇÃO DE APELO 

A excelentíssima Prefeita Municipal de Ponta Grossa ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine ao 

departamento competente a criação de um canal eficaz de transparência sobre os assuntos relacionados a vacinação 

contra a COVID-19. 

 

Nº 96/2021 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine à Fundação de Saúde, que 

promova as medidas necessárias no sentido buscar flexibilizar, junto aos órgãos competentes responsáveis pelo plano 

de vacinação contra o COVID-19 para sejam incluídos como prioritários os profissionais da educação, policiais, 

profissionais do transporte público e os deficientes. 

 

Nº 97/2021 do Vereador FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, ELIZABETH SILVEIRA SCHIMDT, para que 

determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei à esta Câmara Municipal, objetivando 
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viabilizar um auxílio emergencial - assistência financeira temporária, destinado a assegurar a sobrevivência aos 

pontagrossenses, cuja situação de vulnerabilidade social foi agravada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), 

seria o "Auxílio Municipal Emergencial (AME PG)" 

 

Nº 98/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO,  

MOÇÃO DE REPÚDIO 

Dirigida a Viação Campos Gerais, empresa concessionária do transporte público coletivo em Ponta Grossa, que deixou 

de efetuar o pagamento dos salários de seus empregados. 

 

Nº 99/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Exmo Sr. Governador do Estado do Paraná, no sentido de tomar as medidas cabíveis junto aos órgãos 

competentes da gestão pública estadual, para impedir as atuais empresas concessionárias do pedágio nas estradas do 

Paraná de participarem do próximo certame licitatório que será realizado realizado ainda este ano, em decorrência do 

vencimento dos atuais contratos que vencerão em novembro de 2021. 

MOÇÕES APROVADAS - 6 

VER. DIVO - 1 

VER. JOCE CANTO - 1 

VER. FELIPE PASSOS - 2 

VER. JOSI DO COLETIVO - 2 

INDICAÇÕES 

Nº 294/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

patrolamento, cascalhamento e manutenção da Irene Scheidt Venski, Vila Rubini, Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 295/2021 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 estudos 

para implantação de lombada na rua Décio Vergani, próximo ao n.° 356, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 
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Nº 296/2021 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 estudos 

para implantação de lombada na rua Flávio Farias Carneiro, próximo ao n.° 18, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 297/2021 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 sinalização 

vertical para identificação de preferencial na interseção das ruas São Josafat e Guaraqueçaba, localizadas no Bairro 

Nova Rússia. 

 

Nº 298/2021 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 colocação de 

uma Academia ao Ar Livre na Praça Curitiba, localizada na Rua Dom Pedro II no Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

 

Nº 299/2021 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 Coleirinha, localizada na Vila Borato, em toda sua extensão. 

 

Nº 300/2021 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 manutenção na 

quadra de Skate na Rua Castanheira ao lado da Associação de Moradores do Núcleo Residencial Santa Paula, Bairro 

Contorno, nesta cidade. 

 

Nº 301/2021 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 Av. Noroeste, localizada na Vila Borato, em toda sua extensão. 

 

Nº 302/2021 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 Avenida Sudoeste, localizada na Vila Borato, em toda sua extensão. 
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Nº 303/2021 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 estudos 

sobre a possibilidade de deslocamento da boca de lobo localizada na rua Alcântara Machado n.º 417, Vila Leila Maria, 

Boa Vista, nesta cidade. 

 

Nº 304/2021 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 

adequação/substituição de lâmpada na iluminação pública em poste situado na na Rua Padre Anchieta, em frente ao 

nº 1090. 

 

Nº 305/2021 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 do buraco que está aberto na Rua Pedro Mascarenhas Ribas, Jardim Carvalho em frente ao número 346. 

 

Nº 306/2021 da Vereadora JOCE CANTO, 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 

asfáltica da Rua Gonçalves Dias, esquina com Avenida Carlos Cavalcanti e com a Rua Dr. Lauro Cunha Fortes, Uvaranas. 

 

Nº 307/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

manutenção da rua Maria Ângela Caldas em frente ao portal onde hoje funciona a Guarda Mirim, Jardim Paraíso, 

Uvaranas, nesta cidade. 

 

Nº 308/2021 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 

da quadra da escola municipal Catarina Miró. 

 

Nº 309/2021 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 



 

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

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

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

de patrulhamento/policiamento nas imediações das ruas Padre Anchieta, José Luiz, Franco Grilo, Julia da Costa, Nunes 

Machado, Domingos Ferreira Maciel, Germano Clausen, todas situadas na Região da Colônia Dona Luiza em Oficinas. 

 

INDICAÇÕES APROVADAS - 16 

VER. LÉO FARMACÊUTICO - 5 

VER. MISSIONÁRIA ADRIANA - 3 

VER. EDE PIMENTEL - 2 

VER. JOSI DO COLETIVO - 3 

VER. FELIPE PASSOS - 2 

VER. JOCE CANTO - 1 

_________________________________________________________________________ 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 29 de março de 2.021. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

Presidente                                                  1º Secretário 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Passa a palavra ao Ver. Julio Kuller. 

 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Complementa a fala da Ver. Joce Canto, colocando que dar 

oportunidade para as empresas continuarem “pedagiando” no Paraná, e chamar todos os paranaenses de bobos, 

questionando como nenhum advogado não começou a coletar assinatura de usuários de pedágios para reaver seu 

dinheiro. Com relação a VCG, coloca que acredita que é um absurdo que o Presidente do Sindicato, que não faz 

nada e não representa o sindicato, atacar vereadores sem fazer nada em relação aos sindicalizados. Coloca que 

este presidente não acompanhou o início das discussões trazidas pelo ex-vereador Aguinel. Coloca que não aceita 

as críticas feitas pelo presidente, com o sindicato inerte ao que está ocorrendo com os funcionários, colocando a 
culpa nos vereadores. Ressalta que os vereadores sempre estará junto aos funcionários. Coloca que caso a VCG 

abandonarem o transporte coletivo, haverá outra empresa muito melhor para administrar em seu lugar. 

Parabeniza a Prefeita Elizabeth pelo pacote de ações, destacando sua coragem, porém ressalta que a Secretaria 

de Assistência Social ainda está fechada, negando a população todo trabalho que poderia estar sendo feito, 

respingando em toda a população. Pede para que a Fundação de Assistência Social abra novamente para 

atendimento ao público. 
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VEREADOR DANIEL MILLA (PRESIDENTE DA CÂMARA): Destaca que a Câmara e os Vereadores 
estão sofrendo ataques pelo Presidente do Sindicato, esclarecendo que encabeçará uma nota de repúdio contra a 

pessoa do Presidente do Sindicato do Transporte Coletivo. 

 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Informa que recebe diversas mensagens de funcionários da VCG, 

concordando que o Presidente do Sindicato do Transporte Coletivo está buscando encontrar pessoas para 

assumirem a responsabilidade em seu lugar. Porém, reforça que se aproxima da Páscoa, e que é preocupante a 

falta de pagamento, e por isso coloca que é necessário pensar no que se sucederá, questionando se a empresa 

continuará agindo da mesma forma. Pede para a Prefeitura fizer intervenção no transporte coletivo, colocando 

que é necessário dar segurança aos funcionários se estes receberão ao final do mês. Passa a palavra ao Ver. 

Geraldo Stocco. 

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Coloca que concorda, e que são necessárias medidas drásticas 

para solucionar as questões do transporte coletivo. Afirma que é inadmissível que se invente que 19 vereadores 

querem que os funcionários não recebam salários. Finaliza colocando que não possui nada contra os Vereadores 

da Bancada Cristã, mas sim contra o projeto do tratamento precoce, pois este poderia influenciar pessoas a 

aglomerar e sair sem máscara, por acreditar estarem seguros devido ao tratamento. Coloca que os vereadores 

possuem direito e o dever de protocolar projetos, da mesma forma que possuem direito e dever de posicionar-se 

quanto a estes, considerando esta a democracia. Por fim, relembrando a fala do Ver. Felipe Passos, coloca que 

está realizando um sorteio junto a APACD de um Playstation 5, para auxiliar a associação, convidando os 

vereadores a participarem. 

 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Passa a palavra ao Ver. Felipe Passos. 

 

VEREADOR FELIPE PASSOS (PSDB): Agradece o convite para participar do sorteio, ressaltando que todos 

os vereadores ajudam de diversas formas a população. Agradece também a Ex-Primeira Dama de Ponta Grossa, 

a Senhora Cenir Cunha, que acompanhou o vereador a uma visita no Posto de Saúde de Olarias, explicando um 

breve histórico do posto, colocando que há 5 anos encontram-se trabalhando em um barracão em condições 

insalubres, sem ventilação, e com outras situações que tornam o local precário, além de ser locado. Coloca que 

pelo que soube pelos engenheiros, na próxima semana será inaugurado o novo posto de saúde que irá atender a 

região. Coloca que está fiscalizando a área de saúde, incluindo postos e UPAs, pedindo para que se inaugure o 

quanto antes o posto de saúde. 

 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Passa a palavra a Ver. Missionária Adriana. 

 

VEREADOR MISSIONÁRIA ADRIANA (SD): Coloca que o Bloco Cristão foi procurado por uma rede de 

TV sobre o projeto do tratamento precoce. Coloca que alguns trechos foram suprimidos, e esclarece sua fala 

completa, colocando que foi retirada sua fala onde colocam que acreditam e defendem a vacina. Afirma também 

que o repórter dizia que o tratamento precoce divide opiniões, mas que só foram trazidas opiniões negativas a 

respeito do tratamento precoce. Coloca que a reportagem alegou que estes vereadores entraram em contradição, 

pois suprimiram sua fala onde quem deveria receitar o medicamento é o médico, colocando apenas o trecho onde 

fala que o paciente irá escolher se tomará ou não. Coloca que acredita que as pessoas não irão se equivocar em 

parar de cuidar-se, ressaltando que o medicamento é para tratar dos sintomas, não imunizar os pacientes. Coloca 

que muitas vidas podem ser salvas pelo tratamento precoce até chegarem as vacinas. 

 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Ressalta que várias cidades aprovaram o projeto e 

também que Curitiba apresentou projeto também sobre o tema. Ressalta novamente que não querem que a 

população se auto medique. Passa a palavra ao Ver. Felipe Passos 
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VEREADOR FELIPE PASSOS (PSDB): Relembra que na data de ontem saiu uma notícia no site da ANVISA 
um pedido de uso emergencial contra a Covid-19, de medicamentos produzidos no Brasil e sem conhecimento 

do grande público, colocando que estes não são medicamentos politizados, questionando se estes não poderiam 

ser usados para tratamento precoce. Colocando que querem dar voz aos médicos e pacientes. 

 

VEREADOR JOCE CANTO (PSC):  Somando-se ao pronunciamento do Vereador Felipe Passos, quanto ao 

posto de saúde de Olarias, afirmando que já fazem três anos dessa promessa do deputado líder do governador 

Ratinho Júnior. Discorreu sobre projeto de lei 45/2021, de sua autoria, que trata da procuradoria da mulher, 

fazendo esclarecimentos diante da matéria e explicando que esta visa garantir direitos e anseios das mulheres, 

além de fiscalizar o Poder Executivo quanto a suas comissões temáticas de conselhos municipais, colocando que 

esta existe em mais de cinquenta municípios do Estado do Paraná, pedindo apoio para aprovação do projeto. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

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

&dtReuniao=30/03/2021&tpReuniao=1&dsVerbete 

 

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

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

 

          Aos trinta e um 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, bem como do Vereador  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 do dia, 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 PODER EXECUTIVO - Mensagem nº 16/21 

(Projeto de Lei nº 46/21), autoriza o Poder Executivo a doar o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de 

Oliveira à Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mensagem nº 17/21 (Projeto de Lei nº 47/21), cria o Programa 

de Auxílio Emergencial constituído por 10 medidas econômicas para auxílio das famílias em situação de 

vulnerabilidade decorrente da pandemia de COVID-19.  Of. nº 262/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

20/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 263/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

13/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 264/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 22/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 265/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 16/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 267/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 28/21, de autoria da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. Of. nº 268/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 4/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 270/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 30/21, de autoria da Vereadora 

Joce Canto. Of. nº 271/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 38/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 272/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 41/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 275/21, 

encaminhando os documentos de Prestação de Contas Municipal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, em 

atendimento ao contido na Instrução Normativa do TCE/PR 157/21. O Senhor Presidente informou haver 

disponibilizado o referido ofício via intranet. Of. nº 158/21-GP, em atendimento a Indicação nº 2108/20, da 

Vereadora Professora Rose. Of. nº 186/21-GP, em atendimento a Indicação nº 56/21, do Vereador Ede Pimentel. 

Of. nº 187/21-GP, em atendimento a Indicação nº 141/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 188/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 2084/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 189/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 11/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 190/21-GP, em atendimento a Indicação nº 10/21, 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=30/03/2021&tpReuniao=1&dsVerbete
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=30/03/2021&tpReuniao=1&dsVerbete
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de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 195/21-GP, em atendimento a Indicação nº 9/21, de autoria da 
Vereadora Joce Canto. Of. nº 195/21-GP, em atendimento a Indicação nº 60/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 196/21-GP, em atendimento a Indicação nº 61/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. 

nº 197/21-GP, em atendimento a Indicação nº 104/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 198/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 52/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 199/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 124/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 200/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 59/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 201/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 55/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 202/21-GP, em atendimento a Indicação nº 47/21, de 

autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 203/21-GP, em atendimento a Indicação nº 70/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 204/21-GP, em atendimento a Indicação nº 67/21, de autoria do Vereador 

Jairton da Farmácia. Of. nº 205/21-GP, em atendimento a Indicação nº 65/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 206/21-GP, em atendimento a Indicação nº 72/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. 

Of. nº 207/21-GP, em atendimento a Indicação nº 69/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

208/21-GP, em atendimento a Indicação nº 75/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 209/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 74/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 210/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 73/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 212/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 46/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 213/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 108/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 214/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 95/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 215/21-GP, em atendimento a Indicação nº 79/21, de autoria 

da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 216/21-GP, em atendimento a Indicação nº 105/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 217/21-GP, em atendimento a Indicação nº 98/21, de autoria do Vereador 

Léo Farmacêutico. Of. nº 218/21-GP, em atendimento a Indicação nº 24/21, de autoria do Vereador Paulo 

Balansin. Of. nº 219/21-GP, em atendimento a Indicação nº 25/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. 

nº 220/21-GP, em atendimento a Indicação nº 29/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 221/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 32/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 222/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 28/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 224/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 34/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 225/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

142/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 226/21-GP, em atendimento a Indicação nº 35/21, de autoria 

da Vereadora Joce Canto. Of. nº 227/21-GP, em atendimento a Indicação nº 36/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 228/21-GP, em atendimento a Indicação nº 37/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

229/21-GP, em atendimento a Indicação nº 135/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 230/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 106/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 231/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 103/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 232/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

54/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 233/21-GP, em atendimento a Indicação nº 62/21, de 

autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 236/21-GP, em atendimento a Indicação nº 77/21, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. Of. nº 237/21-GP, em atendimento a Indicação nº 68/21, de autoria do Vereador 

Jairton Nicoluzzi. Of. nº 238/21-GP, em atendimento a Indicação nº 118/21, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 239/21-GP, em atendimento a Indicação nº 5/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

240/21-GP, em atendimento a Indicação nº 143/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 243/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 145/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 35/21, dando nova redação ao Art. 5º, 

conforme especifica. DA VEREADORA JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 44/21, autoriza o Poder Executivo 

a fornecer cestas básicas, gratuitamente, às famílias em situação de vulnerabilidade social, através do Programa 

Mercado da Família, enquanto perdurar as situações de emergência em saúde e calamidade pública em Ponta 

Grossa. Projeto de Lei nº 45/21, dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa e dá outras providências. DO VEREADOR GERALDO STOCCO E OUTROS - 

Projeto de Resolução nº 03/21, promove alteração no Regimento Interno da Câmara Municipal. DO 

VEREADOR JULIO KÜLLER - Emenda Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei nº 08/21, dando ao Art. 6º F, 

que se pretende acrescentar na Lei nº 7.500/2004, através do projeto de lei epigrafado.  Substitutivo Geral ao 

Projeto de Lei nº 297/20, dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação periódica semestral nos imóveis utilizados 
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pela administração pública direta e indireta do Município de Ponta Grossa. DOS VEREADORES EDE 
PIMENTEL E FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 100/21, ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná 

CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR, ao Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública do Paraná ROMULO 

MARINHO SOARES; ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná ADEMAR TRAIANO; e 

ao Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná HUDSON LEÔNCIO TEIXEIRA; para 

que unam esforços e determinem aos departamentos competentes a recomposição dos subsídios dos ativos e 

aposentados da categoria dos Policiais Militares (PPMM) e Bombeiros Militares (BBMM), bem como 

promovam estudos objetivando o aumento do efetivo. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de 

Apelo nº 101/21, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná, Sr. Carlos Roberto Massa 

Júnior, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da gestão pública estadual, 

providências objetivando reforçar a segurança nas proximidades do Hospital da Criança João Vargas de Oliveira, 

localizado na rua Joaquim de Paula Xavier, n.º 500, Jardim América, Ponta Grossa. Moção de Apelo nº 102/21, 

à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua 

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

segurança nas proximidades do Hospital da Criança João Vargas de Oliveira, localizado na rua Joaquim de Paula 

Xavier, n.º 500, Jardim América, Ponta Grossa. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de 

Aplauso nº 103/21, dirigida à Juíza Dr.a Alessandra Pimentel Munhoz do Amaral, titular do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ponta Grossa-PR, pelos relevantes trabalhos prestados neste município, 

em prol da defesa dos direitos e da dignidade das mulheres, sendo merecedora de nossos mais sinceros aplausos. 

Moção de Aplauso nº 104/21, dirigida à juíza Dr.a   Maria Cecilia Puppi, titular do 3o  Juizado Especial Cível, 

Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Ponta Grossa, pelos relevantes trabalhos prestados neste 

município, em prol da defesa dos direitos e da dignidade dos munícipes, sendo merecedora de nossos mais 

sinceros aplausos. Moção de Aplauso nº 105/21, dirigida à MSc. Simone do Rocio Pereira Neves,  pelos 31 anos 

de Magistério na rede pública municipal de ponta Grossa-PR. A homenageada é graduada em Licenciatura em 

Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR e possui Mestrado em Educação pela mesma 

instituição, contribuindo consideravelmente para melhoria do ensino no  Município e portanto merecedora dos 

mais sinceros aplausos. Manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores: Filipe Chociai, fazendo menção 

ao Projeto de Lei protocolado pelo Poder Executivo, dispondo sobre medidas para enfrentamento da COVID-

19, informando que a autora da matéria não deseja solicitar sua tramitação em regime de urgência, ocasião em 

que conversou com presidentes das comissões competentes para sua análise, solicitando a viabilidade de exarar 

os respectivos pareceres até sexta-feira, a fim de ser apreciado, se possível, em duas sessões já na próxima 

segunda-feira. Nesta ocasião o Senhor Presidente respondeu lembrando haver sido lido o referido projeto, 

considerando importante à população e independentemente de haver pedido para apreciação em regime de 

urgência, a Mesa Executiva pode assumir compromisso para entrar em pauta na próxima segunda-feira, se assim 

as comissões conseguirem analisá-lo e exarar pareceres até quinta-feira, considerando que a próxima sexta-feira 

não haverá expediente por ser dia santificado. Felipe Passos solicitou um minuto de silêncio em homenagem ao 

passamento de Giane Story, psico-pedagoga de grande trabalho na cidade e Reginaldo da Silva Nascimento, 

assim também pelas demais pessoas que perderam suas vidas; Izaias Salustiano, estendendo a homenagem ao 

Senhor Gilberto Félix da Silva, esposo de sua funcionária a mais de dez anos, acometido de infecção secundária 

após haver sido tratado da COVID-19; Divo, incluindo na homenagem ao Senhor Homar, proprietário de 

farmácia na Nova Rússia que faleceu nesta data; Josi do Coletivo, para homenagear Wilson Aurélio Pianaro, ex-

padre que faleceu no final de semana, era Diretor do Colégio Yolando Taque. O Senhor Presidente acolheu os 

pedidos, considerando momento difícil aos amigos e familiares pontagrossenses que estão passando por essa 

dificuldade, cedendo um minuto de silêncio em nome das famílias enlutadas. Ainda em questão de ordem, o 

Vereador Julio Küller, informou que irá colher assinaturas para proporcionar a tramitação de projeto de lei nº 

47/21 em Regime de Urgência, por respeitar questão regimental. Vereador Geraldo Stocco cobrou a respeito do 

expediente protocolado pelo ex-prefeito Marcelo Rangel nesta Casa, sobre sindicância ao Vereador Felipe Passos 

do PSDB, dizendo que a população tem cobrado, sabendo que o Ministério Público está investigando, porém 

gostaria de posicionamento da corregedoria, quanto aos procedimentos a ser abertos. O Senhor Presidente 

comunicou que irá encaminhar o pedido do Vereador Geraldo Stocco à corregedoria e após repassará ao mesmo 
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as respostas assim que recebê-las. Paulo Balansin repassou ao Vereador Geraldo Stocco que será informado 
dessas questões dentro do prazo. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI, para parabenizar a Senhora Prefeita Municipal Elizabeth Schmidt pelas dez 

medidas adotadas através de projeto de lei encaminhado à esta Casa, de combate à pandemia, as quais irão 

auxiliar social e economicamente os pontagrossenses. Ressaltou a cobrança de segmentos da imprensa quanto a 

questão de atrapalhar ou não a não tramitação em regime de urgência, se não demorariam as respostas à 

população, motivo de haver solicitado questão de ordem, para clamar aos presidentes competentes a análise e 

pareceres à matéria. Ressaltou que o Poder Executivo basicamente sobrevive com orçamento composto 

majoritariamente da arrecadação de tributos municipais, repasses estaduais e federais, dizendo ser evidente que 

todas as esferas de governo sofrem com a pandemia, e propor essas dez medidas nesse momento de dificuldades, 

acredita não ser é fácil. Lembrou já ter elogiado nesta Casa o Secretário de Fazenda Claudio Grochoski, servidor 

de carreira, pelo trabalho desempenhado. Em outro tópico, respondeu questões referentes aos trabalhos da CPP, 

dizendo que estão debatendo todos os dias, onde foram questionados pela imprensa  sobre o fato da oitiva de 

testemunhas que estava agendada para terça-feira passada não ter ocorrido, esclarecendo que foi cancelada em 

função de que após a sessão de segunda-feira, o advogado do PRTB elaborou ofício solicitando para arrolar 

testemunhas, que sejam ouvidas dentro da referida comissão, onde optaram através de embasamento jurídico da 

procuradoria, adiar a oitiva, aceitando ouvir o denunciado na próxima terça feira e dia seis de abril serão ouvidas 

outras testemunhas apresentadas pelo Vereador Valtão e ainda, dia vinte, será feita a última oitiva que ouvirá as 

restantes testemunhas do denunciado. Sendo assim, disse que não terão prejuízos no andamento dos trabalhos. 

Destacou que a prefeita recebeu na manhã de hoje a visita de comitiva do Exército Brasileiro, para tratar sobre 

o protocolo de intenções da ESA - Escola de Sargentos das Armas, e também para tratar sobre a vinda do 

Comandante Geral do Exército à cidade no próximo mês, informando que Ponta Grossa tem grande chance de 

sediar a referida escola.  Utilizou de aparte o Vereador Daniel Milla Fraccaro, somando às palavras do orador 

em relação ao projeto enviado pela Prefeita, trazendo dez medidas não somente para atender a população, mas 

alavancar o crescimento econômico das empresas que ficaram muito tempo fechadas na cidade, onde tal recurso 

irá movimentar a cidade de Ponta Grossa, servindo as famílias necessitadas, o qual circulará mantendo as 

empresas que se encontram fechadas. Assim que tiver os pareceres protocolados, incluirá na Ordem do Dia. 

Alertou quanto a questão do transporte coletivo, informando que dia cinco os funcionários da VCG receberão 

mais uma parcela de seu pagamento, ressaltando que tem conhecimento de que a empresa não irá cumprir com 

sua função, quanto a obrigação de estar pagando os salários de seus funcionários, lembrando de moção proposta 

pelo Vereador Julio Küller que posteriormente foi retirada e hoje o Sindicato ataca esta Casa de Leis. Assim, 

deu recado ao sindicado, entendendo que deveria ter entrado com ação na Justiça do Trabalho e não retirado 

responsabilidade de suas costas. Disse que infelizmente a categoria do transporte coletivo está má representada 

através do sindicato, vendo diariamente o ex-vereador Aguinel percorrendo todos os setores, enquanto um 

presidente eleito do sindicato fica somente em falácias e não ajuda seus sindicalizados, alertando aos 

funcionários do transporte coletivo que não confiem em seu sindicato porque estão sendo usados. VEREADORA 

JOSI DO COLETIVO: para relatar que está sendo procurada por quatro segmentos de maneira desesperada: 

funcionários da VCG, pesquisadores, professores, corpo docente e discente da UEPG, ONGS e grupos de 

animais em situação de risco na cidade, profissionais da saúde e familiares acerca das filas de UTI. Sobre a VCG, 

disse ser chantagem mais suja que deparou na cidade, considerando ser uma das empresas que mais lucra, 

pressionando a prefeitura a pagar a sua conta pela má administração. Como mandato coletivo, disse descabido, 

não cabendo a população pagar pela má administração da empresa. Nesse sentido, exigiu providências e o 

pagamento dos funcionários da referida empresa concessionária do transporte coletivo. Seguindo, afirmou que 

é ligada a movimentos e grupos de proteção aos animais, citando que faz mais de um mês que os órgãos da 

prefeitura não estão fazendo castração de animais de rua, sabendo que o número de fêmeas abandonadas 

aumentou muito. Disse haver apresentado Moção nº 69/21, solicitando agilidade à Prefeitura, para o retorno 

imediato das castrações no Município, a qual foi aprovada por unanimidade, e ainda pelo retorno das castrações 

do CRAS, do castramóvel e pela agilidade na concorrência em relação às clínicas parceiras do programa de 

castrações do município, onde está exigindo resposta. Sobre a questão das filas nas UTIs, lembrou de entrevista 

do Secretário de Saúde, tendo mencionado vinte e duas pessoas na fila de espera, um terço de todas as vagas 
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existentes, entendendo que não seria a hora de recuar das medidas de isolamento e, como mandato coletivo, 
continuam batendo nessa questão, entendendo que seria de bons olhos quando tivesse zerado essa fila. Referente 

à questão da UEPG, entendeu o clamor do Vereador Dr. Erick na última sessão, no sentido de aguardarem o 

projeto do KIT COVID para fazerem debate, entendendo que não há como pedir a retirada antecipada de projeto, 

quando entrar para discussão, onde precisam atender aos clamores de pesquisadores da UEPG. Lembrou que o 

Senhor Presidente encaminhou aos demais pares manifesto, do qual leu trecho, clamando ao Bloco Cristão que 

retire a referida matéria, por não haver comprovação científica quanto ao tratamento precoce. O Senhor 

Presidente comunicou que toda e qualquer documentação encaminhada à esta presidência, quando é citada para 

repassar aos demais pares, assim irá proceder. Disse ainda, para que todos ficassem ciente, informando que veio 

documento do Reitor da UEPG e pediu para encaminhar a conhecimento de todos os parlamentares, tendo 

trabalhado nesse sentido. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Respondendo ao pronunciamento da Vereadora 

Josi do Coletivo, disse ser claro que a discussão em torno do projeto de lei dispondo sobre tratamento precoce 

se tornou política em diversos setores, citando que assim como tem pessoas renomadas que são contrárias, muitas 

são à favor também. Esclareceu pontos, onde ouviu de vereadores ser a favor, porém não sendo favorável a 

utilização de dinheiro público para essa finalidade, afirmando que alterou a matéria, tirando essa obrigatoriedade 

do Município, ficando por conta de parcerias com setor privado e se necessário do Governo Federal. Salientou 

que existem mais de duzentos trabalhos, onde sessenta e sete a setenta por cento mostram que o tratamento 

precoce é eficiente. Quanto as alegações que causa lesões no fígado, citou três casos de pessoas com supostas 

lesões num país onde existem mais de duzentos e dez milhões de habitantes, lembrando que segundo estudos 

precisa de vinte vezes a dose de ivermectina para causar lesões nas pessoas, as quais são causadas por duas vezes 

a dose de paracetamol, medicamento comum vendido e usado para muitas pessoas. "Acho que nós temos que 

desenhar, porque falando muitos não querem entender". "Não queremos que toque no dinheiro público para 

comprar essa medicação, não será usado dinheiro público para comprar essa medicação, vamos desenhar, trazer 

um cartaz aqui, nós somos a favor da vacina". Disse que o Vereador Geraldo Stocco faltou com o respeito na 

última sessão nesta Casa, para com os Vereadores Missionária Adriana, Léo Farmacêutico, Felipe Passos e sua 

pessoa, quando disse que o projeto é eleitoreiro, como se não tivessem preocupados com as pessoas, por isso até 

modificaram a matéria. Lembrou de carreata realizada na cidade no último domingo, manifestando-se favorável 

ao referido tratamento, além de citar muitas pessoas que estão clamando para ter oportunidade de salvar sua vida 

ou de seu familiar. Rebateu argumentos que não tem comprovação científica, citando Dr. Albert Dikson, que 

aponta que apenas vinte e nove por cento dos medicamentos utilizados por ginecologistas tem comprovação 

científica. Citou ainda que o Presidente da Associação Médica Brasileira, que se diz contra o tratamento precoce, 

é ginecologista. Apenas onze por cento dos medicamentos de cardiologia tem categoria A em pesquisas 

científicas. Lembrou que a Associação Médica Brasileira, que expôs seu posicionamento é órgão que pode 

apenas sugerir, não sendo órgão que fiscaliza, cabendo ao Conselho Federal de Medicina. Destacou que o Dr. 

Mauro Ribeiro, Presidente do Conselho Federal de Medicina refutou a declaração do Presidente da Associação 

Médica, quando esse disse ser mentira que tratamento precoce não tem efeito. Nesse sentido, clamou pelo bom 

senso. A respeito da VCG, disse estar indignado, onde tem recebido muitas mensagens de funcionários, querendo 

que os vereadores façam alguma coisa, sugerindo aos mesmos que cobrem da empresa através de seu sindicato 

também, pois essa tem obrigação de pagar seus salários. Utilizaram de apartes: Paulo Balansin, complementando 

que o Presidente do Sindicato da VCG, foi expulso do sindicato de Curitiba e está em nossa cidade, não tendo 

problema nenhum que o mesmo venha conversar com os Vereadores. "Sessenta anos, ela nadou de braçada, 

agora que tem uma crise ela quer correr, não quer pagar os funcionários, os funcionários trabalham para ela". 

Divo, dizendo que fica abismado com empresa de trinta anos na cidade somente recebendo e não se programa 

para pagar os seus funcionários. Não podem vender falsas ilusões na Casa, onde tem que ser vereador pé no 

chão. Destacou que é bem fácil o presidente do sindicato jogar responsabilidade nesta Casa, o qual nunca 

apareceu em seu gabinete, se fosse presidente atuante, com certeza o teria conhecido. Vereador Divo em questão 

de ordem, para informar que o projeto nº 47/21 chegou a sua comissão hoje e dará parecer favorável para vir à 

discussão no Plenário. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Comentou a respeito da VCG, dizendo que o 

sindicato não tem cumprido com seu papel de representante dos funcionários. Frisou que a partir do momento 

em que vem buscar recursos do Poder Executivo, pressionando vereadores para pagar seus funcionários, já está 
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cometendo falha e erro grave. "O sindicato está batendo na porta errada, ele precisa buscar recursos para pagar 
os salários que estão atrasados, a porta adequada para baterem nesse momento chama-se justiça do trabalho, 

justiça federal do trabalho, é lá que eles tem que procurar e Ministério Público do Trabalho". Citou o Fundo de 

Assistência Sindical consignado na planilha que rende cento e dois mil reais em favor do sindicato, onde seria 

de fundamental importância nesse momento que lançasse mão, para comprar cestas básicas e distribuir aos seus 

representados. Segunda situação, disse ser importante o respeito entre os parlamentares, os quais foram 

colocados na Casa para debater idéias. Em relação ao projeto, é a favor do tratamento preventivo, que seja 

pautado através de consulta e receituário médico. Lembrou que Vereador Leandro Bianco disse que os médicos 

já estão receitando esse tipo de tratamento e medicamento e que é contrário colocar dinheiro público para adquiri-

los, sendo à favor da vacina, porém entende que acabou a controvérsia, não tendo porque estarem discutindo 

nesse aspecto. Falou sobre a dificuldade que está vivendo o segmento de clubes sociais e quem trabalha com 

esportes na cidade, lembrando que tinha no início de seu mandato muitos projetos para colocar, inclusive com 

recursos através de emenda parlamentar do seu deputado federal que estaria sendo utilizada para fomentar o 

esporte na cidade, os projetos sociais, ajudar os clubes sociais que prestam serviços de grande relevância para a 

comunidade em geral, esperando e cumprimentando a prefeita pelo projeto 47/21, não conhecendo ainda a sua 

abrangência, não sabendo se estão sendo contemplados no mesmo medidas a pequenos empresários e quem 

trabalha na área do esporte e clubes sociais, entendendo que não podem ficar fora desse projeto de recuperação 

econômica. Geraldo Stocco, em aparte o cumprimentou na parte em que falou  do projeto de retomada econômica 

da cidade, ficando feliz de sua bancada saber dessa importância. Concordou ainda, frisando a todos os vereadores 

que os médicos do SUS já podem receitar remédios para tratamento precoce. Assim, entendendo que se acham 

pertinentes, devem indagar para que projeto de lei? Dirigindo-se ao Vereador Leandro, se tiver bom senso, 

propôs ao mesmo a retirada da referida matéria, visto que já é receitado às pessoas. Felipe Passos, também em 

aparte, dizendo que falsa esperança é se achar governador nesta Casa e que irá dar vacina para Ponta Grossa 

inteira. Citou que querer dizer que o projeto da Bancada Cristã é chá, que vá dar chá então para as pessoas que 

estão esperando por uma intubação, para alguém que sofre falta de alimentação na UPA. Dirigindo-se ao 

Vereador Geraldo Stocco, disse ao mesmo que vá dar playstashion 5 para as pessoas que estão esperando na 

UPA, para quem está sendo intubada e quase não tem chance de viver. "É melhor o senhor tomar um chá de 

cautela nas suas palavras". O Vereador Izaias Salustiano encerrou comentando sobre pessoas que estão 

aproveitando da pandemia para não trabalhar, onde se manifestará nesse sentido em momento oportuno. 

Manifestaram-se em Questão de Ordem: Vereador Julio Küller, informando que conversou com a Comissão de 

Obras, da possibilidade de trazer para esta Casa o presidente da AMTT, para informar sobre o problema real que 

está existindo na cidade, diante da situação apresentada pela VCG. Felipe Passos, apelando para que possa ser 

dada o quanto antes, resposta ao Vereador Geraldo Stocco, com relação a situação que foi colocado quanto a sua 

pessoa no início de ano, para que se resolva logo a situação e parem de brincar com situações. "Se for brincar a 

gente pode começar a brincar nesta Casa de Leis com situações esdrúxulas da sua pessoa também Vereador 

Geraldo Stocco, a gente vai começar a pegar cada detalhe do seu gabinete, nas ruas o que o senhor faz com seu 

celular, nas batidas de carros né? A gente vai começar a brincar também com a sua vida". O Senhor Presidente 

esclareceu quanto a existência de procedimentos para casos em que devem respeitar. Citou que o processo está 

na corregedoria e tem que respeitar os prazos estabelecidos pelo Regimento Interno e colegas que estão 

analisando as situações, pedindo para que se mantenham calmos e aguardem a decisão dos colegas que estão 

responsáveis por essa análise. VEREADORA JOCE CANTO: Para comentar a respeito da passagem de onze 

anos da implantação do Hospital Regional na Cidade, nascendo da coragem do Governador Roberto Requião a 

pedido do Deputado Jocelito Canto, destacando a luta e batalha para que o mesmo hoje seja uma realidade na 

cidade. Relatou que após, veio o Governador Beto Richa, que implantou UTIS e muitos investimentos, não 

podendo esquecer dentro dessa história do Deputado Federal Wilson Pickler que trouxe a maior emenda de um 

deputado federal, onze milhões de reais na época a pedido do Deputado Jocelito Canto. Disse que enfim virou 

Hospital Universitário que também já era um plano para a época, por estar sediado em terreno da universidade, 

tendo se agigantado, hoje atendendo a toda a região, o maior patrimônio da saúde de Ponta Grossa e região. 

Depois do Hospital Regional, citou infelizmente que a cidade perdeu muitos hospitais, como o Vicentino e São 

Camilo que se descredenciaram, o Bom Jesus em grande parte, o Evangélico que fechou suas portas, enquanto 
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que o mesmo acabou absorvendo tudo isso. Ressaltou que não podem esquecer da emenda de quatro milhões de 
reais do Deputado Federal Aliel Machado, para a construção da maternidade anexa ao mesmo e que hoje está 

servindo como UTI geral para atender cem por cento a ala COVID. Também citou a emenda da Deputada Mabel 

Canto, na cifra de dois milhões e meio de reais para equipar a maternidade, hoje servindo para também atender 

todo o serviço de COVID. Destacou que a preocupação hoje deve ser outra, onde nesse momento o hospital tem 

mostrado a que veio nesses onze anos. Precisa de pensar em ampliação no mesmo para o futuro, clamando a 

quem tem contato com seus deputados estaduais, federais e senadores, para trazer recursos nesse sentido, 

lançando essa idéia, para juntos trabalharem por essa ampliação. Cumprimentou a todos os que trabalharam pelo 

Hospital Regional, estendendo as homenagens ao Ex-Prefeito Pedro Wosgrau e ao Governador Ratinho Júnior. 

VEREADOR DR. ERICK: Manifestou sua felicidade pelo comunicado da Senhora Prefeita Municipal quanto 

as medidas econômicas a serem implantadas no Município, em socorro às pessoas mais vulneráveis que estão 

sofrendo não somente com a doença, mas com falta de recursos. Citou tópicos, destacando com ânimo o vale 

mercado de cento e cinqüenta reais, que será disponibilizado às famílias carentes cadastradas, além do 

incremento de outros insumos no mercado da família, como leite, ovos, mel no programa feira verde, o vale gás 

que é proposta de campanha e que mesmo iniciando o quarto mês de gestão, está colocando em prática; a 

prorrogação dos prazos para pagamento de IPTU de 2.021 que poderá ser pago até dezembro, com prorrogação 

das taxas aos comerciantes, como alvarás, ISS, impostos, taxas de vigilância sanitária também terão seu prazo 

de pagamento prorrogado para outubro deste ano e os débitos do ano passado também terão condições de 

parcelamento. Citou ainda a suspensão de juros e multas do exercício de 2.021 e também o empréstimo com 

garantia aos micro e pequenos empresários, com valores que estima até vinte mil reais. Daniel Milla Fraccaro, 

em aparte, parabenizou algumas medidas adotadas no decreto, lembrando que durante o período de pandemia do 

ano passado foram adotadas várias medidas de restrições e infelizmente um dos comércios de sua família teve 

que fechar as portas por não agüentar a crise, assim como inúmeras outras empresas, cujo projeto vem justamente 

ao encontro desses empresários, fazer empréstimos junto a prefeitura como avalista para fazer esse fluxo de caixa 

e retomar a economia. Citou outros pontos positivos, como o fechamento dos grandes supermercados aos 

domingos, ocasião em que o pequeno comerciante conseguiu sobreviver, vendendo as suas mercadorias e o que 

não conseguiu de respaldo durante a semana, o domingo supre essa necessidade, principalmente empresas de 

economia familiar em detrimento a lucratividade dos supermercados, destacando que retira todo o lucro da 

cidade, investindo em outro local, quando o pequeno empresário, com a atitude da prefeita em abrir aos 

domingos, fará o dinheiro circular na cidade. Registrou colocações diante da empresa de transporte coletivo, 

lembrando que a mesma quando foi questionada pelo ex-secretário da AMTT Eduardo Kalionski, que defende 

que a prefeitura tem que ajudá-la, e quando elaborou a nova lei de concessão, para que essa não fosse beneficiada 

com em licitação e subdividisse, trouxeram advogado, a representando, para fazer a defesa do projeto de lei, 

dizendo que não era bom porque iria contra o interesse da concessionária. Gostaria de saber se os cinco por cento 

de lucratividade da empresa foram recolhidos, se os funcionários do setor administrativos estão recebendo, se 

estão pagando as contas de pneus, combustíveis ou somente estão deixando de pagar os funcionários. Cobrou 

ainda, indagando se não existe reserva econômica por parte da empresa em situação de crise como essa. Esgotado 

o horário da Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - PROJETO DE LEI Nº 109/16 

(Vereador Antonio Laroca Neto), denomina de LINO EDEMILSON PEDROSO, a Rua "M" do Loteamento 

Jorasa Ponta Grossa, situado no Bairro Contorno, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 124/16 

(Vereador Pascoal Adura), denomina de Doutor HÉLCIO SILVA ORANE a Rua nº 01 do Residencial Jardim 

Royal, no Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 9/21 (Poder Executivo), autoriza o 

Poder Executivo Municipal a receber, por doação pura e simples, o imóvel que menciona: APROVADO, com 

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

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

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

a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

128/16 (Vereador Pascoal Adura), denomina de PADRE ISAIAS BECHER a Rua nº 05 do Residencial Jardim 

Royal, no Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 292/20 (Poder Executivo), altera a 

Lei nº 8.432, de 29/12/2005: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel 
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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. 

PROJETO DE LEI Nº 315/20 (Poder Executivo), altera a Lei  10.917, de 09/04/2012: APROVADO. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 94/21, do Vereador Divo; 95/21, da Vereadora Joce 

Canto; 96, 97/21, do Vereador Felipe Passos; 98, 99/21, da Vereadora Josi do Coletivo e Indicações nºs 294, 

295, 296, 303, 307/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 297, 304, 309/21, da Vereadora Missionária Adriana; 

298, 300/21, do Vereador Ede Pimentel; 299, 301, 302/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 305, 308/21, do 

Vereador Felipe Passos; 306/21, da Vereadora Joce Canto. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Vereador 

Divo se manifestou em Questão de Ordem, para comunicar sobre projeto que apresentou na Casa, onde dispõe 

que o morador onde a rede de esgoto alcança até quinhentos metros de sua residência, a SANEPAR seja obrigada 

a promover essa extensão sem custos ao proprietário. Aberto espaço para manifestações no PEQUENO 

EXPEDIENTE, utilizaram da palavra: VEREADORA JOSI DO COLETIVO, PELO BLOCO DE OPOSIÇÃO, 

passando ao Vereador Julio Küller, que nesta oportunidade complementou a palavra pedágio citada na Casa, 

dizendo que dar oportunidade às empresas continuarem "pedagiando" no Paraná é chamar todos os paranaenses 

de burros, não sabendo como ainda nenhum advogado não começou a coletar assinaturas de usuários para 

retornar o dinheiro que foi tomado dos mesmos e está sendo devolvido em obras, considerando um absurdo. 

Com relação a VCG, acha absurdo que um presidente do sindicado que não representa os funcionários, tendo 

conversado uma vez somente na vida com o mesmo, vir atacar vereadores inclusive o seu nome, sem fazer nada 

em prol dos seus sindicalizados. Acha absurdo que esse tal Luizão esteja pelas redes sociais difamando os 

vereadores, não acompanhado sequer o início as discussões trazidas pelo Ex-Vereador Aguinel nesta Casa. Não 

aceita as críticas dessa pessoa. Disse que não é possível que um sindicato fique inerte com o que está acontecendo 

com os funcionários e aí acham um culpado que são os vereadores. Parabenizou a Prefeita Elizabeth Schimidt 

pelas metas, cabendo agora os vereadores agilizar o processo para que diminua a dificuldade dos moradores de 

Ponta Grossa. Destacou que a Fundação de Assistência Social continua fechada, não havendo como enfrentar as 

dificuldades do Município com a mesma de portas fechadas. Irá cobrar sempre as coisas que estão erradas no 

governo. O Senhor Presidente informou que não somente os parlamentares, mas a instituição Câmara Municipal 

está sofrendo ataques por este Presidente do Sindicato, onde irá deixar ciente a todos os vereadores, que irá 

encabeçar nota de repúdio contra a pessoa do mesmo, por estar prestando desserviço a uma categoria que está 

desesperada para levar alimento à mesa de seus familiares. Ressaltou que o Ex-Vereador Aguinel trouxe todas 

as informações corretas do que o sindicato está deixando de fazer em nome dos seus funcionários, não podendo 

admitir que essa situação esteja ocorrendo em tempo de pandemia. VEREADOR EDE PIMENTEL: Para 

comentar sobre as mensagens de whatsapp, somando às palavras de Daniel Milla Fraccaro, quanto ao Presidente 

do Sindicato, que está tentando jogar a culpa nesta Casa, responsabilizando os Senhores Vereadores, pelo fato 

dos funcionários da VCG estarem sem receber. Falou que tem que ver o que irá acontecer para a frente, se a 

empresa vai continuar fazendo isso, considerando que o sindicato não os representa. Nesse sentido solicitou à 

prefeitura para realizar intervenção no transporte coletivo, sendo totalmente favorável. Geraldo Stocco, 

interpelando, concordou, dizendo que precisam de medidas urgentes para solucionar essa questão do transporte 

coletivo, etnendendo ser inconcebível falar que dezenove parlamentares querem que os funcionários não 

recebam, mais sujo ainda alguém inventar, como esse presidente do sindicato que não está representando como 

devia a categoria. Finalizou dizendo que não tem nada contra os Vereadores do Bloco Cristão, nas pessoas dos 

Vereadores  Leandro, Léo, Missionária Adriana, Felipe Passos, mas se briga tanto contra esse projeto, 

entendendo que o mesmo acabará influenciando pessoas que se tomarem esse medicamento estão seguras, irão 

se aglomerar, sair sem máscaras se contaminando e contaminando mais pessoas. Frisou que os vereadores tem 

direito de protocolar projetos, mas tem o direito de se posicionar contra e falar o que grande parte da sociedade 

acha certo. Lembrou que o Vereador Felipe Passos tocou em assunto importante, informando que está 

promovendo sorteio de playstation 5 junto com a APACD, onde os representantes da entidade vieram lhe solicitar 

ajuda e elaborou rifa no valor de cinco reais, não vendo mal nenhum, esperando que aquele vereador e os demais 

pares também participem. VEREADOR DR. ERICK, passando ao Vereador Felipe Passos, que nesta 

oportunidade agradeceu o convite para participar da rifa mencionada pelo Vereador Geraldo Stocco. Agradeceu 
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a ex-primeira dama de Ponta Grossa Cenir Cunha que esteve acompanhando semana passada em visita ao Posto 
de Saúde da Vila Olarias que vem enfrentando situações difíceis, relatando que a cinco anos deixaram o local 

antigo da Prefeitura, a pedido da Assistência Social, dizendo que iria utilizar o espaço para outra finalidade, 

estando a cinco anos em barracão, sem ventilação e condições insalubres, dentre outras realidades tanto de 

banheiros sanitários sequer adaptados, sendo locado por esse tempo, não entendendo qual foi a direção. Fica 

feliz ao saber que nessa ou na próxima semana, souberam pelos mestres de obras e engenheiros que será 

inaugurado novo posto de saúde atrás da biblioteca. VEREADOR LEANDRO BIANCO, passando à Missionária 

Adriana, citando que o Bloco Cristão foi procurado por rede de TV onde foi interlocutora a respeito do projeto 

em trâmite nesta Casa e uma das coisas que chamou atenção, precisando assim esclarecer, quando dizia que 

acreditavam na vacina, e, na reportagem o repórter dizia que esse tratamento precoce divide opiniões, mas de 

maneira até cômica passando opiniões negativas a respeito, com reportagem extremamente tendenciosa somente 

mostrando pessoas que são contrárias e ainda, na sua fala que foi suprimida, disseram que entraram em 

contradição quando afirmaram que no projeto quem tem que avaliar e saber se a pessoa realmente pode tomar 

esse remédio é o médico, suprimindo também fala sua dizendo que quem tem escolha é o paciente, entendendo 

haver mão de duas vias, o médico dizendo se a pessoa precisa e o paciente, dizendo que realmente acredita e 

quer tomar esse remédio. Não acredita, referindo-se ao comentário do Vereador Geraldo Stocco, que com tanta 

informação, as pessoas irão tomar vacina e irão se equivocar, que a medicação assim que tomada a pessoa irá 

ser imunizada, quando é a vacina que faz imunização, sendo a favor dessa. Desejam a vacina, porém acreditam 

que muitas vidas podem ser salvas se tiverem alcance e liberação do tratamento precoce. O Vereador Leandro 

Bianco completou dizendo que tiveram o projeto aprovado em outras cidades, alguns vereadores de Curitiba 

copiaram para apresentar projeto semelhante, onde não querem induzir ninguém a se automedicar sem receita 

médica. Felipe Passos também complementou relatando matéria da ANVISA, mostrando uso emergencial contra 

a COVID 19 e a produção desses remédios por laboratório do Brasil e esses medicamentos são biológicos, não 

sendo conhecidos ou difundidos na mídia e politizados como remédios do Bolsonaro, indagando se esses não 

podem servir para esse tratamento precoce, não sendo cientificamente comprovados? VEREADORA JOCE 

CANTO: Somando-se ao pronunciamento do Vereador Felipe Passos, quanto ao posto de saúde de Olarias, disse 

que já faz três anos dessa promessa, quando o deputado líder do governador Ratinho Júnior veio informar, já 

fazendo aniversário. Falou sobre projeto de lei que protocolou, 45/21 que trata da procuradoria da mulher, 

fazendo esclarecimentos diante da matéria, considerando importante, existindo em mais de cinqüenta municípios 

do Estado do Paraná, onde Ponta Grossa, cidade tão grandiosa, ainda não tem, motivo de estar apresentando, 

solicitando análise e voto favorável em prol das mulheres. Manifestou-se em Questão de Ordem o Vereador 

Filipe Chociai para convocar, informando que estarão redigindo convite para o Presidente da AMTT para esteja 

presente nesta Casa, a fim de prestar informações a respeito da VCG, onde a principio será na Sala das Comissões 

na quarta-feira, às dez horas da manhã. Geraldo Stocco cobrou a colocação em pauta o Projeto de Resolução nº 

04/20, o qual recebeu parecer contrário da CLJR onde protocolou recurso. O Senhor Presidente informou haver 

tomado conhecimento do projeto de lei apresentado pela Vereadora Joce Canto, dizendo que talvez possa 

encontrar vício de iniciativa quanto ao protocolo, dizendo que se for o caso, a Mesa Executiva poderá se reunir 

para ver como proceder, caso encontre dificuldade com relação a análise da CLJR, assim estará sendo proposta 

tal situação pela Mesa Executiva. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 

sessão, desejando a todos Feliz Páscoa, convocando os Senhores Vereadores para a próxima, segunda-feira, dia 

cinco de abril, 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 trinta e um de março de dois mil e vinte e um. 
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SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 06 de abril de 2.021. 

 

Gustavo de Paula 

Estagiário do Setor Legislativo 

 


