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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CAMARA 26/05/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

DANIEL MILLA(PSD)   

DIVO(PSD)   

DR. ERICK(PSDB)   

DR. ZECA(PSL)   

EDE PIMENTEL(PSB)   

FELIPE PASSOS(PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)   

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO(PSC) 

AUSENCIA JUSTIFICADA, 

João Vitor Ferreira Maciel a 

substituiu temporariamente. 

AUSENCIA JUSTIFICADA, 

João Vitor Ferreira Maciel a 

substituiu temporariamente. 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER(MDB)   

LEANDRO 

BIANCO(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO(PV)   

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

VALTÃO (PRTB) RENUNCIOU AO CARGO RENUNCIOU AO CARGO 

JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL (PSC) 
  

Obs.: os Vereadores descritos acima constam conforme os parlamentares ativos que estão no site da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:  

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Inicia falando sobre projeto que será votado em segunda 

discussão sobre homenagem referente a ciclofaixa, relembra ser o maio amarelo, símbolo de conscientização 

do trânsito, que possui projeto para distribuir quites de segurança aos trabalhadores do ramo de obras que 

utilizam a bicicleta como meio de transporte. Diz estar triste e chateado com a forma que iniciou a comissão 

parlamentar (CPI do transporte público), que não quer pensar que o presidente foi coagido, acuado para tirar 

seu mandato da relatoria, e que foi decidido que o vereador Leandro Bianco(REPUBLICANOS) seria o 

presidente e Geraldo Stocco(PSB) seria o relator, e que hoje foi rasgado assinatura já feita e “sem saber que 

conversa se teve com alguém” foi retirado seu nome como relator, que conversaria sobre mudar o relator se 

tivesse sido avisado e o fato de não ser avisado considera falta de respeito e caráter, espera não ser preciso ser 

relatório a parte, mas será feito se necessário, que pediu essa CPI pois sabe que a VCG é corrupta e que se foi 

por esta declaração que foi retirado da relatoria, então reafirma que a VCG é corrupta em Ponta Grossa e isso 

será provado “se o presidente quiser trabalhar de verdade”. 
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VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Comenta sobre o comportamento da VCG que não pagou 

seus funcionários e pediu indenização ao município, de forma a repudiar essa situação e cita sobre a CPI possuir 

em seus membros vereadores que foram favoráveis ao pagamento a VCG, onde foi votado na sessão passada 

os membros dessa CPI, no mesmo dia da renúncia do vereador Valtão(PRTB) acusado, segundo a mesma, por 

venda de informações referentes a outra CPI, e reforça a responsabilidade dos membros dessa CPI eleita e que 

não está começando muito bem em relação a relatoria, que não obteve vaga para compor essa CPI, deseja 

destacar o que deve ser desvelado nesta CPI, deseja referente as planilhas da VCG saber se os dados dessas 

planilhas são verídicos, questiona sobre a fiscalização de todo o serviço essencial da VCG, que exerce serviço 

de baixa qualidade e tarifa cara, deseja saber o motivo dessa fiscalização não ser mais forte, o terceiro 

questionamento é referente ao Índice de Passageiros por Quilometragem, que além da tarifa ser cara o reclamo 

referente a lotação dos ônibus que a VCG reclama da diminuição dos usuários do transporte público, que em 

CPIs passadas foi constatado diferença entre a quilometragem informada e a de fato efetivada, questiona sobre 

a existência ou não do controle do Índice de Passageiros por Quilometragem, conclui evidenciado a falta de 

transparência nos dados da VCG e que estão previstos por lei, onde é informado o salário dos motoristas, mas 

não é informado o salário dos diretores que também são pagos pelos usuários, diz que se essas questões  se não 

forem respondidas será inútil, comenta que a CPI do ESTAR digital maculou a imagem da casa de leis 

aumentando a desconfiança da população, e a prorrogação do contrato da empresa deixa o sabor da impunidade 

marcado na população, que deseja que esta CPI não seja apenas um jogo de cena para limpar a imagem de 

prefeita e vereadores que cederam a vontade da VCG, que busca resposta satisfatórios e que não termine em 

“pizza” espera com isto reparar a imagem tão abalada do parlamento local, deseja sorte aos membros da CPI. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Responde a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), 

que ela não faz parte da CPI pois não foi eleita, que não adianta ficar brava, e que o trabalho da CPI será muito 

bem feito, e com relação ao vereador Geraldo Stocco(PSB) que a relatoria é escolhida por voto e que os quatro 

vereadores votaram e que por isso em palavras do mesmo “o choro é livre” e diz que com certeza os trabalhos 

serão apresentados ao final. 

VEREADOR JOÃO VITOS MACIEL (PSC): Diz ser uma pena debates serem levados para o lado pessoal, 

informa sobre o recebimento de abaixo assinado onde mais de 100 famílias informam sobre a espera de mais 

de 3 anos a limpeza de bueiros e valetas na região final da avenida 14 Biz do bairro Caracará, que tal coisa o 

indigna por ser um direito que já deveria estar sendo cumprido, e que anexara esse abaixo assinado a mais uma 

indicação, que desejaria subir na tribuna a fim de agradecer, e que este material já foi protocolado. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Sobre a CPP do vereador Valtão(PRTB), que é questionado sobre a 

inexigibilidade do vereador, que com sua renuncia perde o objeto da CPP, contudo antes a renúncia era uma 

forma de salvar-se do risco da inexigibilidade,  mas atualmente com a apresentação da denúncia e do relatório, 

mesmo com a renúncia já torna-se inelegível sendo barrado pela lei da ficha limpa, é concedida parte para o 

vereador Pastor Ezequiel(AVANTE): Homenageia aos companheiros de farda que salvaram criança e que fez 

monção de aplausos a esses policiais, comenta sobre as festas clandestinas durante a pandemia do covid-19, 

parabeniza aos colaboradores da VCG pelo retorno dos ônibus e que fez o oficio a prefeita para que não decrete 

o toque de recolher as oito horas, pois prejudicará a todos os fiéis e comerciantes que terão de pagar por culpa 

de pessoas irresponsáveis. Com a palavra o vereador Filipe Chociai(PV) concede parte ao vereador Daniel 

Milla(PSD): Pede a atenção de todos em relação a CPI, discorda das falas da vereadora Josi do Coletivo(PSOL), 

diz ter respeito com  todos os membros da CPI, e que independente do posicionamento partidário, e que quando 

a vereadora fala em “terminar em pizza” pode não saber o que é uma CPI, ou como é um procedimento, que 

numa CPI do transporte coletivo na qual foi relator, o vereador Geraldo Stocco(PSB) também fez parte, em 

2017, muitas pessoas com pré-julgamentos falam que a CPI deve “sair prendendo”, descobrindo, no entanto a 

CPI busca investigar fatos que o vereador acha que estão incorretas, que fez parte de CPI junto ao vereador 

Julio Kuller(MDB), CPI das obras públicas, que resultou em numerosas folhas, e foi levantado inúmeras 

inconsistências, que o relatório final é apresentado ao município para corrigir ou sanar essas inconsistências e 

é enviado ao tribunal de contas do Estado e posteriormente o ministério público abre se necessário uma ação 

pública, para que se denuncie e processe o prefeito da gestão, que o ex-prefeito teve suas contas  bloqueadas 

até que se cessassem as irregularidades, que naquela época foram pré-julgados  que não fizeram nada, que a 
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CPI que aponta inúmeros erros do transporte coletivo está na casa e que cabe a função posteriormente ao poder 

executivo aceitar ou não as orientações desse relatório que também foi encaminhado a outros órgãos 

procedimentais e muitos pontos vieram no relatório do Tribunal de Contas do Estado que apontou as 

irregularidades que deveriam ser sanadas, que acredita que todos os membros farão um bom trabalho, e se não 

encontrarem inconsistência é por que houve uma administração correta, pede para que se pare na casa de leis 

a politicagem e o pré-julgamento, que tem receio de assinar uma CPI pela mesma se tornar política a  fim de 

buscar visibilidade social, pede responsabilidade e maturidade diante das falas, com a palavra Filipe 

Chociai(PV): Diz o tema ser delicado assim como a CPP do ex-vereador Valtão(PRTB) é uma situação de 

cobrança, mas que a casa não deve ser política que o vereador Geraldo Stocco(PSB) deu a entender que houve 

conchavos em um tema serio como esse, sendo irresponsabilidade, pensando em autopromoção, que foi feito a 

eleição de forma correta e não deve haver debates de baixo nível, pede respeito e paciência para que os 

vereadores trabalhem. 

Vereador Geraldo Stocco(PSB) pede questão de ordem: Diz não ser demagogia, mas pedido de respeito por ter 

sido retirado da relatoria as escuras.  

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Diz estar sendo compelido pela população de Ponta Grossa, e 

que entregou a poucos dias e que foi finalizado de forma imparcial, e com o respeito necessário, acredita ter 

prestado a grande serviço à cidade de Ponta Grossa através da CPP, cita situações que se desprenderam 

posteriormente a operação Saturno do GAECO que resultou em prisões e muitas situações ficaram no ar e a 

população merece a resposta, foi chegado à conclusão que é preciso que se investigue melhor as contas do 

contrato da CIDATEC, que possui a mesma sede que tem identidade de socio com CBF SISTEM que 

contratava com a PROLAR, e deve dar resposta aos cidadãos de Ponta Grossa que a empresa CIDATEC não 

possui inidoneidade o suficiente para celebrar contratos com a cidade de Ponta Grossa, que é uma imoralidade 

publica na renovação desse contrato e que não há credibilidade necessária por possuir denúncias de 

irregularidade desde o início de seu contrato, que a CPI instaurada na casa que resultou em toda essa situação 

e a empresa continuou operando, relembra o indiciamento de dois presidentes da PROLAR, que deve ser 

investigado e dado resposta a população, e que preparou novo requerimento a fim de instalar CPI a fim de 

investigar a CBFSISTEM e seus contratos com a PROLAR e seus vínculos com a CIDATEC, e também 

investigar os atos e procedimentos que resultaram no relatório da CPI passada. Que há o dever de fiscalizar e 

este é o papel dos parlamentares, pede apoio para que se possibilite o procedimento que se pede, a fim de checar 

regularidades, que o relatório anterior é suspeito e vicioso servindo apenas para denegrir a imagem da casa. 

Diz ter compromisso com a população e novamente pede auxilio para esse fim. 

VEREADOR JULIO KULLER(MDB): Ressalta a importância de debates na casa de  leis e que todos 

defendem o que acham correto e que seus eleitores pedem que seja defendido, declara apoio ao vereador Izaias 

Salustiano(PSB), e que referente a CIDATEC muitas dúvidas ficaram no “ar”, que possuem o papel de cuidar, 

zelar do dinheiro público o que não foi constatado com essa empresa, reforça a importância desta nova CPI, 

referente a CPI da VCG, diz respeitar aos novos integrantes e que a VCG fez mal a todos por estar a vinte anos 

com as palavras do mesmo “maltratando o usuário” comenta que esta empresa comanda o transporte coletivo 

de  Brasília e comprou outra empresa em Curitiba, é concedida parte a vereadora Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE):Agradece o voto de confiança e a torcida a favor, agradece a explicação sobre o 

funcionamento de uma CPI do vereador Daniel Milla(PSD), reforça que deseja fazer a diferença com 

honestidade e respeito com a população, e que trarão à tona todos os dados da população, referente a vereadora 

Josi do Coletivo(PSOL) diz que está também pode buscar as respostas que deseja. É concedida parte ao 

vereador Dr. Erick (PSDB): Que declara estar feliz com o retorno do Vereador Julio Kuller(MDB), e parabeniza 

o vereador Leandro Bianco(REPUBLICANOS) por sua força em assumir esse compromisso e parabeniza todos 

os envolvidos na CPI e que possui certeza que cumprirão sua função, com a palavra novamente vereador Julio 

Kuller: Diz que o objetivo é a união a fim do melhor resultado possível, se disponibiliza a auxiliar onde precisar, 

pede rapidez no projeto, comenta sobre a gravidade de dados que indicam que para a vacinação foi utilizado 

CPFs de pessoas mortas, pede acesso a listagem de pessoas vacinadas no município de Ponta Grossa, e que 

possuem o papel de fiscalização. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná   

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 26/05/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 
 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 257/2020: 

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, e dá outras  

providências. 

Votação Nominal - Aprovado – 18 votos favoráveis – 0 votos contrários - 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 5/2021: 

Autoria o Poder Executivo Municipal a promover integralização de capital social da Companhia 

Pontagrossense de Serviços - CPS, no valor de seis milhões de reais. 
Votação Nominal - Aprovado – 18 votos favoráveis – 0 votos contrários - 0 abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 42/2021: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 109.529,16, e dá outras 

providências. 

Votação Nominal - Aprovado – 18 votos favoráveis – 0 votos contrários - 0 abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 53/2021: 

Denomina de HENRIQUE ISAAC PANZARINI SILVA a Ciclovia que abrange a Avenida Carlos Cavalcanti, 

Rua Luis Guimarães, Rua João Ribeiro, Rua Tobias Barreto, Travessa São Paulo, findando na Praça Gustavo 

Meister, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

Votação Nominal - Aprovado – 17 votos favoráveis – 0 votos contrários - 0 abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 
Projeto de Lei Ordinária nº 129/2016: 

Denomina de SALIM CHAIBEN a Rua nº 06 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal - Aprovado – 17 votos favoráveis – 0 votos contrários - 0 abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD 
Projeto de Lei Ordinária nº 367/2016: 
Denomina de Rua Jacob Sanson a Rua 37 do Loteamento Residencial Jardim Royal. 
  

PARECERES:  CLJR  - Pela admissibilidade nos termos do Substitutivo Geral em apenso 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
Votação Nominal - Aprovado – 17 votos favoráveis – 0 votos contrários - 0 abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 178/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Padre Glauco de Camargo Pinto, por seus serviços prestados à comunidade da Paróquia 

Nossa Senhora de Guadalupe, Contorno e Paróquia São Judas Tadeu, Olarias. 
  

Nº 179/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Senhor Mario Antunes do Nascimento, pelos seus serviços realizados na área da saúde 

de Ponta Grossa. 
  

Nº 180/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Padre Athanagildo Vaz Neto, devido aos seus serviços prestados as comunidades das 

Paróquias Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora de Guadalupe, em Ponta Grossa. 
  

Nº 181/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Padre Wellington de Almeida Marcondes, devido aos seus serviços prestados a 

comunidade da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Contorno, em Ponta Grossa. 
  

Nº 182/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida ao Sr. JOSÉ PAULO LIMA DA SILVA,  pelos 41 anos  dedicados ao serviço de transporte público 

coletivo neste município, sendo merecedor de nossos  sinceros aplausos. 
  

Nº 183/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Senhor Rudiney de Lima Fagundes, gari funcionário da Ponta Grossa Ambiental. 
  

Nº 184/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL e PAULO BALANSIN 
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MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida ao senhor José Paulo Lima da Silva, com 68 anos de idade, sendo 41 anos funcionário na empresa 

Viação Campos Gerais. 
  

Nº 185/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Sras. VALÉRIA MARQUES e ELISÂNGELA FERREIRA GOMES CARNEIRO, respectivamente 

Diretora e Vice-diretora, do Colégio Estadual Ana Divanir Borato, pelo excelente trabalho realizado no âmbito 

de inclusão digital dos estudantes da instituição durante a pandemia. 
  

Nº 186/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL 
MOÇÃO DE APELO 
À Excelentíssima Prefeita Municipal de Ponta Grossa ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que 

determine ao departamento competente a reabertura da UBS ANTONIO SALIBA. 
 TOTAL DE MONÇÕES - 9 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB)– 1  

Vereador Paulo Balansin (PSD) e Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador João Vitor Ferreira Maciel (PSC) - 1 

INDICAÇÕES 
  

Nº 605/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando 

a instalação de uma cobertura entre a porta de entrada da UPA Santana e a janela de atendimento da Farmácia 

Municipal da unidade. 
  
  

Nº 606/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando 

uma melhor adequação para deficientes físicos, visual e pessoas com dificuldade de locomoção, da entrada da 

UPA Santana até a janela de atendimento da Farmácia Municipal da unidade, com instalação de barras de 

apoio, piso tátil direcional. Também a melhoria na rampa de acesso e instalação de parapeito em frente a 

farmácia. 
  

Nº 607/2021 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 reparação das galerias de águas pluviais na Rua Campos Sales entre os trechos da rua 

Fagundes Varela e Afonso Celso em Uvaranas, vez que as mesmas estão  visivelmente danificadas causando 

diversos transtornos. 
  

Nº 608/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a Construção de 2 lombadas elevada, ou implantação de redutor de velocidade na 

Rua General Barbeado, em frente ao N°430, e outra em frente ao N°200, na Vila Oficinas. 



 

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

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

  

Nº 609/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: 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 reparação nas grades da quadra de esportes do bairro do São Francisco, região de 

Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 610/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a colocação de três lombadas ou redutor de velocidade na Rua José Primor, em frente 

aos números 116, 272 e 868, além de reparos na já existente, no Conjunto Residencial David Federmann, 

Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 611/2021 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 providências a manutenção da Rua Condé de Monsavaz, 310 - no Bairro de Olarias. 
  

Nº 612/2021 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 limpeza e desobstrução da galeria de água pluvial na Rua Dr. Waldemar Strudel, n. 

156, Vila Estrela. 
  

Nº 613/2021 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 limpeza e desobstrução das galerias de água pluvial localizadas na Rua Sete, 

prolongamento da Rua Serra do Piquiri, Jardim São Gabriel. 
  

Nº 614/2021 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 o Patrolamento e Cascalhamento, na Rua Guaraqueçaba, bairro Nova Rússia, Vila Santo Antônio, 

nesta cidade. 
  

Nº 615/2021 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 vaga de carga e descarga ou parada rápida, na Rua Bonifácio Vilela, em 

esquina com a Barão do Serro Azul, nesta cidade. 
  

Nº 616/2021 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 o Desentupimento do bueiro e colocação de tampa, na Rua Edmar Yurk, Jardim Araguaia , no 

bairro Contorno, nesta cidade. 
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Nº 617/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua 

o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a recolocação de abrigo no ponto de ônibus da Rua 

General Pereira de Oliveira, na altura do número 459, na Vila Margarida. 
  

Nº 618/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando melhorias na ciclovia na Av. Antônio Saad , na Vila Santa Mônica. 
  

Nº 619/2021 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 o Desentupimento e colocação de tampa, na Rua Guaritá, esquina com a Rua Cajarana, bairro 

Contorno, nesta cidade. 
  

Nº 620/2021 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 quanto a 

super lotação da linha de ônibus do Londres via Panamá. 
  

Nº 621/2021 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 limpeza de terreno, final da rua Rogério kloster, jardim Primavera bairro Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 622/2021 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 um estudo de viabilidade técnica para a implantação de um semáforo na rua Padre Arnaldo Jansen 

com a rua Helladio Vidal Correia, Bairro Cara-Cara.  
  

Nº 623/2021 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 o patrolamento e cascalhamento no final da rua Jaime Reis, bairro da Ronda, nesta 

cidade. 
  

Nº 624/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a Limpeza do Terreno na Rua Ângelo Moss Sobrinho, em frente ao nº 43, no Bairro 

Cará-Cará. 
  

Nº 625/2021 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 instalação de lombada, na Rua José Primor, próxima a Rua Nelson Barreto, do Núcleo David 

Federmann, nesta cidade. 
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Nº 626/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a Limpeza do Mato Alto da Associação Reviver, na Rua Manoel Soares dos Santos, 

nº 585, na Vila Órfãs.  
  

Nº 627/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando a melhoria na galerias fluviais na Rua  Leony Delourdes Alves da Costa entre a rua 

Aleixo Barszcz em frente ao Cmei Darcy Ribeiro. 
 

TOTAL DE INDICAÇÕES - 23 

Vereador Geraldo Stocco(PSB) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 3 

Vereador João Vitor Maciel (PSC) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 3 

Vereador Paulo Balansin(PSD)- 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 7 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS)- 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 25 de maio de 2.021. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. ERICK CAMARGO 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE):Comenta a parabenização de equipe da 

Policia Militar, parabeniza toda a equipe envolvida, cita o nome de todos os policias envolvidos e a Polícia 

Militar. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Passa a palavra ao vereador Geraldo Stocco(PSB): Diz estar chateado 

com o que aconteceu referente a comissão, que não é demagogia e que não foi informado sobre a mudança de 

forma alguma, diz que a CPI perde quando tomasse a decisão na calada da noite, as escondidas, questiona por 

qual motivo não foi avisado, assegura que busca a fiscalização sem dever nada a ninguém e que trará a verdade 

à tona. Com a palavra vereador  

Izaias Salustiano (PSB): Informa que nessa semana ou não próxima será disponibilizado as emendas e permitiu 

que se escolhesse onde será investido e que decidiu investir no Guaragi onde o ginásio de esportes está totalmente 

deteriorado, com a palavra vereador Ede Pimentel (PSB): Informa que está com um grande amigo internado no 

UPA e que foi pedido para que fossem arrumados colchonete para as macas, e que essa UPA deve ser fiscalizada. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Pede que o novo decreto da prefeita contemple a suspenção 

das aulas particulares e públicas da rede municipal e estadual, que trouxe estudos comprovatórios sobre o risco 
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relacionado, implora a suspenção das aulas, e a responsabilidade é do poder municipal e estadual, e declara não 

haver desconfiança dela para qualquer membro das casas. 

VEREADOR DR. ERICK(PSDB): Passa a palavra para o vereador Felipe Passos(PSDB): Agradece a resposta 

a requerimento feito e que foi respondido com o envio de maquinas, cita o recebimento de carta referente a 

vacinação dos assistentes sociais referente ao covid-19, e que busca assegurar esse direito aos assistentes sociais, 

que lhes foi permitido tomar a primeira dose da vacina no entanto foi noticiado que seriam vacinados apenas 

aqueles que trabalham em locais relacionado a saúde, faz apelo para que todos possuam esse direito. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Agradece o apoio de todos e que o vereador que 

lhes ataca não possui moral para falar sobre caráter e ética por viver “atacando” os outros vereadores da casa, 

que o vereador inúmero vezes foi leviano e que essa CPI será efetuada com integridade e não será utilizado como 

palanque político. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Concede a palavra para o vereador Léo Farmacêutico(PV): Diz ver 

com preocupação o aumento de casos e mortes pelo vírus covid-19, pede apelo a todos os moradores de Ponta 

Grossa para que se cuidem referente ao vírus, que essa situação apresentada é desesperadora, pede alerta e 

cuidado e que se tome todos os cuidados com esta doença e utilizar os protocolos de segurança, agradece por 

trabalhar com todos os envolvidos na CPI, que a população pode ficar tranquilo pois visam a honestidade e a 

transparência. Com a palavra vereador Filipe Chociai(PV): Reforça sua confiança no bom trabalho da CPI e 

todos possuem boas intenções e pretendem apresentar bons resultados, diz ao vereador Geraldo Stocco(PSB) 

que em momento nenhum ficou bravo com o mesmo apenas discorda e pede responsabilidades nas declarações 

que dar a entender as coisas é uma atitude leviana, reforça que acredita que será efetuado um bom trabalho e que 

não é porque possuem opiniões diferentes que algo está sendo manipulado. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  
https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReu

niao=26/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

 

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 
GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 
LEGISLATURA) 

          Aos vinte e seis dias mês de maio 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 Dr. Erick - Primeiro 
Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo ainda parte da Mesa 
os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro 
Secretário, presentes dos Vereadores Missionária Adriana, Divonsir Pereira Antunes - 
Divo, Edelmar Pimentel - Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 
Jairton da Farmácia, João Vitor Ferreira Maciel, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro 
Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora regimental, o 
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão e 
votação as Atas das sessões ordinária e extraordinária anteriormente realizadas, as quais 
foram aprovadas 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: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 28/21 
(Projeto de Lei nº 96/21), autoriza o Poder Executivo Municipal a promover 
integralização de capital social da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=26/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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no valor de R$ 6.000.000,00, conforme especifica. Of. nº 546/21-GP, em atendimento a 
Moção de Apelo nº 149/21, de autoria do Vereador Delmar Pimentel. Of. nº 561/21-GP, 
em atendimento ao Requerimento nº 91/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. 
nº 563/21-GP, em atendimento  a Moção de Apelo nº 127/21, de autoria do Vereador 
Izaias Salustiano. Of. nº 564/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 85/21, de 
autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 652/21-GP, em atendimento a Moção de 
Apelo nº 69/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 653/21-GP, em 
atendimento ao Requerimento nº 110/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. DA 
MESA EXECUTIVA - Projeto de Lei nº 93/21, promove alteração na Lei nº 8.058, de 
05/02/2005, conforme especifica. DO VEREADOR QUINZINHO SANSANA - Projeto de Lei 
nº 94/21, dispõe sobre o parcelamento de débitos perante as concessionárias de serviços 
de água e esgoto do município de Ponta Grossa, durante os exercícios de 2020 e 2021, 
por conta do Sars-CoV-2. Projeto de Lei nº 95/21, fica instituída a Campanha de 
Esclarecimento e Enfrentamento às Drogas no âmbito do Município de Ponta Grossa. DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 
132/21 (CPI DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO), comunicando que em reunião 
realizada nesta data, foi eleito o Vereador Leandro Bianco como Presidente e o Vereador 
Léo Farmacêutico como Relator da mesma. Outrossim, em atenção ao § 5º do Art. 60-A 
do Regimento Interno, requer que seja estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para 
realização e conclusão dos trabalhos. O Senhor Presidente cobrou dos integrantes da 
Comissão formada para analisar a Emenda à LOM nº 01/21, se já teria sido escolhido o 
presidente e relator. O Vereador Geraldo Stocco solicitou Questão de Ordem e assim se 
manifestou: "Boa tarde Presidente, senhoras e senhores vereadores. Presidente, só 
queria que Vossa Excelência registrasse em Ata e vou pedir isso por escrito, o Presidente 
da Comissão, o Vereador Leandro Bianco não convocou ontem. Ontem à tarde eu assinei 
uma Ata onde a comissão decidiu que o presidente era o Vereador Leandro, eu ficaria 
com a relatoria e hoje eles protocolaram outra Ata sem a minha assinatura, retirando a 
relatoria da minha pessoa, passando a relatoria para o Vereador Léo, eu respeito o 
Vereador Léo, porém quero que registre em Ata que não foi feita nenhuma convocação 
sobre essa votação e eu acredito que nós temos que ter um mínimo de respeito nesse 
Parlamento. Ontem à tarde foi decidido uma coisa e hoje sem avisar ninguém, Vossa 
Excelência como presidente, Vossa Excelência tem que aprender que tem que ser 
chamadas as reuniões e convocações. Então tudo foi mudado, sem me avisar, sem 
convocar reunião que é o mínimo que um presidente de uma comissão deve fazer". O 
Senhor Presidente nesta oportunidade procedeu a leitura da Ata da Comissão 
Parlamentar de Inquérito em questão, em que foi escolhido o Vereador Leandro Bianco 
como Presidente e Relator o Vereador Léo Farmacêutico, não constando a assinatura do 
Vereador Geraldo Stocco. Informou que constará em Ata a reclamação do Vereador 
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Geraldo Stocco, porém de acordo com o Regimento Interno desta Casa de Leis, necessita 
somente de três assinaturas para que possa ser composta, sendo assim, está dentro da 
legalidade. Ainda em questão de ordem, se manifestaram os Vereadores Divo, cobrando 
a inserção na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 289; Julio Küller, solicitando a inclusão 
para a próxima segunda feira na Ordem do Dia, se possível o Projeto de Lei nº 46/21 e 
ainda o Projeto de Lei nº 54/21, de sua autoria com a Vereadora Joce Canto que dispõe 
sobre listagem de vacinas, relatando notícia que no Paraná utilizaram mais de cem CPFs 
de pessoas mortas para aplicação, cuja matéria vem de encontro à esse questionamento. 
O Senhor Presidente deu ciência quanto ao Projeto de Lei nº 46/21, dizendo existir 
discussão em relação ao próprio Sindicato para a questão de servidores, onde irá ser 
agenda reunião desses e a hora que finalizar a mesma, colocará o mesmo na Ordem do 
Dia. Quanto ao Projeto de Lei nº 54/21, informou haver vencido o prazo para parecer da 
CLJR, solicitando às demais comissões para estar atentas aos prazos dos demais projetos 
de lei e possam exarar pareceres conforme previsto no Regimento Interno. DO 
VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 187/21, dirigida aos Policias 
Militares de Ponta Grossa, Soldado Rafael Antônio dos Santos Domingues, Soldado 
Robson Leandro Rodrigues, Soldado Alexandre Camargo de Azevedo, Soldado Elaine 
Cristina Viante, Cabo Clenilson dos Anjos e Subtenente Antônio Acir Vaselechen, pelo ato 
heroico no dia 21 de maio de 2021. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso 
nº 188/21, dirigida ao Programa do Doc.com, pelos seus 10 anos de atividade 
ininterrupta, sendo considerado de grande influência dos Campos Gerais. DA 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Aplauso nº 189/21, dirigida ao Sr. RUI 
ADRIANO LEIRIA DE SÁ, happer e coordenador do grupo GUETO EM MOVIMENTO, pelo 
excelente trabalho realizado no âmbito do desenvolvimento cultural da juventude 
periférica de Ponta Grossa. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apoio nº 
190/21, ao grupo Gigantes da Enfermagem e ao Projeto de Lei nº 2564/2020 do Senador 
Fabiano Contarato, que a institui o piso salarial nacional e a carga horária do Enfermeiro, 
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e Parteira. DA VEREADORA JOSI DO 
COLETIVO - Moção de Aplauso nº 191/21, dirigida à Sr. DIÁCONO GILSON CAMILO DA 
SILVA, e extensiva a todos a equipe da CÁRITAS DIOCESANA DE PONTA GROSSA, que 
orientados pela diretriz "Construção solidária, sustentável e territorial de um projeto 
popular de sociedade democrática e de direitos" vem desenvolvendo um meritoso 
trabalho na defesa de direitos e do desenvolvimento sustentável solidário. DA 
VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Aplauso nº 192/21, dirigida ao Policial 
Militar Soldado    ALEXANDRE CAMARGO DE AZEVEDO , componente do Pelotão de 
Motociclistas  da 1a Companhia  do 1°Batalhão da Polícia Militar de Ponta Grossa-PR, 
pela nobreza no desempenho de suas atividades ,que com bravura e coragem  salvou  no 
ultimo dia 21 de  maio de 2021  um bebê na região do Jardim Carvalho, honrando 
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exemplarmente seu juramento institucional e portanto sendo merecedor de nossos mais 
sinceros aplausos. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 193/21, à Exma. 
Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine aos 
departamentos competentes, a realização de estudos para o fim de fornecer aos 
munícipes que fazem uso de drenagem de urina por sistema coletor, oferecer, além do 
cateter e gel lubrificante com anestésico, luvas em látex de procedimento estéril. DO 
VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 194/21, dirigida à Equipe de Motos 
do Primeiro Batalhão, nos nomes dos senhores Cabo Clenilson dos Anjos, Soldado Rafael 
Antônio dos Santos Domingues, Soldado Robson Leandro Rodrigues, Soldado Alexandre 
Camargo de Azevedo, pela bela atuação no salvamento da menina Ana Clara, de apenas 
2 meses. DO VEREADOR DIVO - Moção de Apelo nº 195/21, Dirigida a Excelentíssima 
Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que seja feio a cobertura 
em todos os pontos de ônibus na região de Ponta Grossa. DO VEREADOR PASTOR 
EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 196/21, a ser encaminhada ao Policial Militar  
CABO CLENILSON DOS ANJOS, e equipe que  em patrulha,  foram heróicos,  ao efetuar o 
salvamento da menina Ana Clara de dois meses que estava engasgada. Moção de 
Aplauso nº 197/21, a ser encaminhada ao Policial Militar  SOLDADO ALEXANDRE 
CAMARGO DE AZEVEDO, e equipe que  em patrulha,  foram heróicos,  ao efetuar o 
salvamento da menina Ana Clara de dois meses que estava engasgada. DOS VERADORES 
LEANDRO BIANCO E PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 198/21, a ser 
encaminhada ao Policial Militar  SOLDADO TIAGO LINCON ANTUNES, e equipe que  em 
patrulha,  foram heróicos,  ao efetuar o salvamento da menina Ana Clara de dois meses 
que estava engasgada. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 
199/21, a ser encaminhada ao Policial Militar  SOLDADO ROBSON LEANDRO RODRIGUES, 
e equipe que  em patrulha,  foram heróicos,  ao efetuar o salvamento da menina Ana 
Clara de dois meses que estava engasgada. Moção de Aplauso nº 200/21, a ser 
encaminhada ao Policial Militar  SOLDADO RAFAEL MOREIRA DIOGO, e equipe que  em 
patrulha,  foram heróicos,  ao efetuar o salvamento da menina Ana Clara de dois meses 
que estava engasgada. Moção de Aplauso nº 201/21, a ser encaminhada ao Policial 
Militar  SOLDADO RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS DOMINGUES, e equipe que  em 
patrulha,  foram heróicos,  ao efetuar o salvamento da menina Ana Clara de dois meses 
que estava engasgada. Moção de Aplauso nº 202/21, a ser encaminhada ao Policial 
Militar  SOLDADO ELAINE CRISTINA VIANTE, e equipe que  em patrulha,  foram heróicos,  
ao efetuar o salvamento da menina Ana Clara de dois meses que estava engasgada. 
Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADOR GERALDO 
STOCCO: Para comentar a respeito do Projeto de Lei nº 53/21, constante para apreciação 
na Ordem do Dia, que denomina de HENRIQUE ISAAC PANZARINI SILVA a Ciclovia que 
abrange a Avenida Carlos Cavalcanti, Rua Luis Guimarães, Rua João Ribeiro, Rua Tobias 
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Barreto, Travessa São Paulo, findando na Praça Gustavo Meister, Bairro Uvaranas, nesta 
cidade, ressaltando, na figura do homenageado, a necessidade cada vez mais que deve 
existir quanto à conscientização no trânsito, lembrando estarmos no Mês de Maio 
Amarelo, onde a AMTT fala sobre esse assunto, ressaltando a questão dos ciclistas que 
são mais frágeis. Relatou estar com projeto a ser realizado junto ao Secretário de Obras, 
para futuramente distribuírem kits de segurança aos funcionários daquela secretaria que 
utilizam bicicletas como meio de locomoção ao trabalho, visando somar forças com a 
Prefeitura para proteger aquele que utiliza da mesma sem conter equipamentos de 
sinalização no período noturno. Fez menção ainda ao que relatou na oportunidade de 
ter levantado questão de ordem, considerando algo grave o fato de iniciarem Comissão 
Parlamentar de Inquérito da forma como foi formada. Disse que não gosta de pensar que 
o presidente já foi coagido, acuado para querer tirar seu mandato da relatoria. Ressaltou 
que até a reunião realizada para indicação dos membros da mesma, ninguém havia se 
manifestado para ser relator e na data de ontem, o Vereador Leandro Bianco, sendo 
presidente, tendo recebido seu voto por achar justo e seu mandato ficaria então com a 
relatoria, sem haver solicitado, tendo aceitado e, nesta data protocolam, rasgando 
assinatura anteriormente realizada, não sabendo qual pensamento passou perante a 
comissão, dando a relatoria a outro vereador, sem haver prévia reunião ou aviso, ficando 
profundamente chateado. Afirmou que continuará na Comissão, esperando não ser 
preciso realizar relatório à parte, onde solicitou a abertura da mesma por saber que a 
VCG é corrupta em Ponta Grossa, onde irá provar no desenvolvimento dos trabalhos. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO: "Boa tarde Senhora, Senhora Vereadora, Senhores 
Vereadores, Membros da Mesa, Representantes da População na nossa galeria, pela 
internet, Representantes da imprensa aqui presente, servidoras e servidores da Câmara. 
Imaginem Senhores uma cidade onde a concessionária do transporte coletivo, em 
conluio com o Sindicato dos Trabalhadores deixa de pagar os salários dos motoristas e 
cobradores e promove um lockout para chantagear o alcaide local a indenizar os salários 
não pagos. Usem as suas imaginações, imaginem que essa alcaide cede à chantagem com 
o beneplácito da maioria dos vereadores da cidade. Imaginem senhores e senhoras que 
concomitantemente esses vereadores decidem constituir uma comissão para investigar 
a empresa de transporte, após ter autorizada a Prefeitura a pagar indenização, o que 
esta comissão é justamente pelos vereadores que votaram ou alguns dos vereadores que 
votaram à favor desse pagamento. Imaginem senhores essa cidade é Ponta Grossa. Em 
meio à esse cenário, vamos dizer no mínimo pitoresco, aprovaram na sessão passada 
desta Casa de Leis a CPI DO TRANSPORTE COLETIVO. Continuemos, justamente no 
mesmo dia em que é formalizada a renúncia do Vereador Valtão, o qual é acusado de 
vender relatório de outra CPI. Vejam senhores vereadores e senhora vereadora em que 
contexto tomamos tal decisão, ou podemos ter então a dimensão da nossa 
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responsabilidade essencialmente dos membros eleitos legítima e democraticamente 
para integrar essa CPI que não está começando muito bem, de acordo com o que eu vi 
em relação à relatoria. O mandato coletivo não logrou êxito na eleição de uma das vagas 
para compor essa CPI. Por essa razão queremos destacar o que esperamos que seja 
efetivamente desvelado a partir dos trabalhos dos nossos colegas eleitos. Primeira 
questão, prestem bem atenção os membros da CPI por gentileza, a planilha apresentada 
pela VCG, toda vez que se discute aumento da tarifa no transporte a VCG apresenta uma 
planilha que justifica essa pretensão. Nós gostaríamos de saber se alguém aqui nesse 
Plenário ou algum representante da imprensa, alguém aqui nesse Plenário ou algum 
representante da imprensa tem condições de botar a mão no fogo pelos dados que 
embasam essa planilha? Nós não temos, inclusive CPIS anteriores já apontaram 
irregularidades nos diversos indicadores que compõem a planilha, no entanto, Vereador 
Izaias, as dúvidas ainda persistem quanto à veracidade desses dados. Essa planilha é 
honesta? A informações nela contidas tão verdadeiras? Essa é uma pergunta que precisa 
ser respondida por essa CPI e isso nos remete à segunda pergunta, a fiscalização. Cabe à 
Prefeitura Municipal fiscalizar não somente os indicadores da planilha anteriormente 
referida, mas a execução de todo o serviço essencial do transporte coletivo pela VCG. O 
então Prefeito e Empresário Pedro Wosgrau, que antes do término do seu último 
mandato, um pouquinho antes de apagar a luz do gabinete, bem pouquinho antes de 
apagar a luz, assinou a renovação do atual contrato com a VCG, renovação durante oito 
anos, destruindo toda a estrutura de fiscalização do serviço de transporte coletivo 
existente e ou seu sucessor o popular radialista e empresário Marcelo Rangel, que 
outrora e quotidianamente denunciava os desmandos da empresa concessionária, 
quando assumiu a prefeitura, não reestruturou tal fiscalização durante seus oito anos de 
governo. O resultado? Uma das tarifas mais caras e um serviço de baixa qualidade 
prestado aos usuários do transporte coletivo em nossa cidade, que eu sou usuária, que 
meu amigo João é usuário. Afirmamos categoricamente, não existe fiscalização 
suficiente por parte da Prefeitura em relação aos serviços prestados pela VCG. E porque 
não existe? Eis a questão e queremos a resposta. Um terceiro questionamento se refere 
ao chamado IPK - Índice de Passageiros por Quilometragem. Além da tarifa cara, o 
principal reclame dos usuários do transporte coletivo é a quotidiana lotação dos ônibus 
em horário de pico. No entanto a empresa concessionária reclama reiteradamente da 
redução do número de passageiros ao longo dos anos, Vereador Júlio. Do outro lado, 
também em CPIS passadas, foram constatados em várias linhas, diferenças na 
quilometragem constante na planilha e aquela efetivamente rodada pelos ônibus, isso já 
foi citado aqui. Esses números não batem, uma pequena adulteração do número de 
passageiros a menos e da quilometragem do concurso das linhas a mais pode 
representar um grande aumento no IPK e por conseqüência no valor da tarifa. Existem 
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controle e aferimento dos índices do IPK pela Prefeitura. Outra pergunta que deve ser 
respondida por essa CPI, senhor presidente da CPI. E por último, não menos importante, 
temos a questão da falta de transparência dos dados fornecidos pela VCG e que estão 
previstos em lei. Um exemplo, sabemos do salário médio dos motoristas da empresa de 
dois mil, duzentos e sessenta, bem abaixo do DIEESE, mas alguns dos senhores sabem os 
salários dos diretores da VCG? Ninguém sabe. Mesmo que a legislação estabeleça a 
obrigação da empresa fornecer essas informações, ela se nega. Isso é um verdadeiro 
"escaldo" para a população de Ponta Grossa. Precisamos saber qual o salário pago para 
essas pessoas, pois afinal ele é contabilizado na planilha e pagos pelos usuários. 
Vereadora Missionária Adriana, Vereadores Divo, Geraldo Stocco, Léo da Farmácia e 
Leandro Bianco, se ao final dessa CPI que se inicia essas questões não forem respondidas, 
o que está se preparando aqui é uma grande e suculenta pizza. A CPI DO ESTAR DIGITAL 
todos nós sabemos, maculou a imagem desta Casa de Leis, vereadores presos, mandados 
de busca e apreensão cumpridos em gabinetes e um vereador acusado de corrupção 
tendo que renunciar para não perder o mandato, tudo isso justifica a desconfiança da 
população e o prêmio concedido pela prefeitura, pela prefeita municipal, que prorrogou 
o contrato da empresa supostamente corruptora, deixa um sabor amargo da 
impunidade, marcado na garganta de cada pontagrossense. O mandato coletivo do PSOL 
espera que  a instalação dessa CPI não seja apenas um jogo de cena para abafar a imagem 
ruim de uma prefeita que cedeu a uma chantagem imposta pela VCG e dos vereadores 
que referendaram tal conduta. Durante os próximos noventa ou cento e oitenta dias, nós 
estaremos subindo nessa Tribuna várias vezes para cobrar efetividade, publicidade e 
transparência dos integrantes da CPI, para que ao final, possamos de uma vez por todas 
apresentar respostas satisfatórias para as questões anteriormente referidas e ao mesmo 
tempo prezar pela imagem tão abalada de nosso parlamento local. Desejamos de 
coração aos nossos colegas boa sorte nessa empreitada e mesmo não integrando a CPI, 
nos colocamos à colaborar se eventualmente for necessário. Obrigada a todos e requeiro 
na forma regimental que todo o teor desse discurso seja lavrado em Ata. Obrigada". 
VEREADOR LEANDRO BIANCO: Respondendo à vereadora Josi do Coletivo, disse 
entender em parte a razão da revolta da mesma, porém destacou que não faz parte da 
CPI DO TRANSPORTE PÚBLICO, porque não foi eleita, "simples assim", não adiantando 
ficar revoltada. Deu certeza que o trabalho será bem elaborado e outras questões 
levantadas pela mesma, pode requisitar em entrevista aos membros da CPI. Com relação 
ao Vereador Geraldo Stocco, disse que tanto a presidência como a relatoria são 
escolhidos por voto e os quatro vereadores integrantes o escolheram como presidente 
e Léo Farmacêutico como relator. VEREADOR JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Explanou 
abaixo assinado que recebeu constando mais de cem pessoas, que estão mais de três 
anos aguardando a limpeza de bueiros e valetas na região final da Avenida 14 Bis do 



 

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

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

Bairro Cará-Cará, registrando sua indignação, por ser direito daqueles moradores que 
tiveram muitas vezes seus imóveis alagados por enchentes, perdendo eletrodomésticos 
enquanto diversos protocolos foram realizados e hoje realiza mais uma indicação, 
esperando que o Poder Público possa solucionar aquela demanda. VEREADOR FILIPE 
CHOCIAI: Para falar sobre a CPP QUE APURA FATOS ENVOLVENDO IRREGULARIDADES 
QUANTO AO MANDATO DO VEREADOR VALTÃO, destacando que apesar de ter sido 
apresentada a renúncia do mesmo ao mandato parlamentar nesta Casa, foi questionado 
a respeito da sua inelegibilidade, onde expressou que com a referida renúncia perdeu-
se o objeto do processo que é a sua gestão como parlamentar. Contudo, lembrou que 
essa manobra era utilizada antigamente e a partir de agora, para evitar possível 
inelegibilidade, com a Lei da Ficha Limpa de 2.010, com o momento da apresentação de 
denúncia, do início do processo e conseqüente apresentação do relatório da CPP, o 
vereador mesmo que renuncie ao mandato já se torna inelegível para a eleição 
subseqüente e aos oito anos seguintes. O Vereador Pastor Ezequiel, em aparte prestou 
homenagem a seus companheiros de farda que no dia vinte e dois realizaram manobra 
de heimlich, salvando a vida de uma criança que estava engasgada, onde já elaborou 
moção de aplauso citando o Cabo Clemisson, Soldado Celaine Cristina, Rafael Antonio, 
Rafael Moreira, Robson, Leandro e Tiago Lincoln, ressaltando o brilhante serviço da 
Polícia Militar a qual tem orgulho em fazer parte. Lembrou de sua manifestação de 
quarta-feira passada, quando da situação da COVID-19, dos irresponsáveis que realizam 
festas clandestinas à noite, relatando que no final de semana tinham quinhentas pessoas 
participando de um evento, mencionando  que o Senhor Governador do Estado decretou 
lockdow na capital, onde elaborou ofício à Senhora Prefeita para que não decrete toque 
de recolher as vinte horas, por prejudicar os fiéis freqüentadores de igrejas e 
comerciantes. Vereador Daniel Milla, também em aparte comentou quanto à questão de 
embates, CPIS, fala de vereadora se proferindo em relação a membros eleitos, dizendo 
ter respeito por todos que estão compondo a mesma, entendendo que o vereador tem 
direito de participar e debater, porém quanto ao comentário em "terminar em pizza", 
disse que tem que voltar atrás e estudar o que se trata de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Recordou que o Vereador Geraldo Stocco foi presidente de uma CPI DO 
TRANSPORTE COLETIVO anos atrás, onde figurou como relator, em que as pessoas falam 
que CPI tem que sair prendendo, descobrindo se "tem dinheiro na gaveta, na cueca, na 
meia", quando essa justamente é para investigar fatos que o parlamentar acha que são 
incorretos, relatando ainda sobre sua participação como presidente em comissão no 
passado, das obras públicas, juntamente com o Vereador Julio Küller,  quando 
finalizaram a mesma, foram reunidos inúmeros documentos, tendo levantado diversas 
inconsistências e dessas, citou que o relatório final é apresentado ao Município para que 
tome providências para corrigir ou sanar erros, tendo enviado ao Tribunal de Contas do 
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Estado para tomar conta dos apontamentos e ao Ministério Público para dentro da 
possibilidade abrir ação civil pública, denunciar e processar o prefeito da atual gestão, 
no caso Pedro Wosgau Filho. Para isso fez lembranças que aquele alcaide teve suas 
contas bloqueadas até sanar todas as irregularidades, ocasião em que foram pré-
julgados na época, que nada fizeram e hoje os resultados estão surgindo - quando 
realizaram a CPI, lembrou que está o relatório nesta Casa apontando inúmeros erros do 
transporte coletivo, cabendo a função primeiramente ao Poder Executivo aceitar ou não 
as imposições, orientações dentro do relatório, e tentar sanar os erros, também este 
relatório foi ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado e muitos dos pontos 
elencados vieram no Relatório do TCE que apontou algumas irregularidades que 
deveriam ser sanadas. Ressaltou que dentro do trabalho da CPI ora apresentada, se não 
forem encontradas inconsistências, é porque houve uma administração de forma 
correta, e se houverem, os fatos devem ser apurados e denunciados. O que deve nesta 
Casa de Leis deixar de existir politicagem, de subir numa tribuna e apontar e prejulgar 
pessoas sem ao menos deixar que trabalhem, por isso tem receio de apor sua assinatura 
em pedido de CPI, porque muitas vezes essa se torna política. Retomando a palavra, 
Vereador Filipe Chociai assim se manifestou: "... mas gostaria também, aproveitar dessa 
linha que o presidente utilizou, para fazer um apelo aos vereadores, sei que é um tema 
delicado, assim como nós fizemos e defendemos a CPP DO VEREADOR VALTÃO, é um 
caso de exposição, é um caso de cobrança, agora reforço o que o presidente disse, aqui 
já não é casa, é uma casa política para se fazer demagogia, agora especialmente sobre 
um assunto sério como esse. Vereador Geraldo, me desculpe, mas Vossa Excelência usa 
da palavra para sugestionar, dar a entender que houve conchavos, que o Vereador 
Leandro foi escolhido, o Vereador Léo foi escolhido por causa daquilo, um tema sério 
como esse, é irresponsabilidade querer fazer demagogia para ter dois políticos pensando 
em eleição, pensando em se promover. A escolha, como o presidente destacou foi feita 
dentro de uma eleição da CPI pelos membros, foi registrada, agora nós não podemos 
fazer esse debate de baixo nível, querer imputar a outros, ou pior, nem imputar, 
sugestionar, que você nem confirma, nem fala, ah, eu falei, não falei. Então por favor, 
vou fazer um apelo, que tenhamos respeito, a fala da Vereador Josi, compreendo o seu 
posicionamento, mas reforço também, passamos por isso na CPP, é necessário ter um 
pouco de paciência, deixar que os vereadores trabalhem porque todos aqui somos iguais 
independente do número de votos, independente de posição, e ao final cada um tem o 
seu trabalho, sua posição, devem ser respeitados individualmente. Esse respeito é 
preciso, fazer um debate sem demagogia, obrigado Presidente". Vereador Geraldo 
Stocco assim se manifestou, solicitando questão de ordem: "Presidente, mais uma vez, 
Vereador Filipe, não é demagogia, é respeito, eu pedi, eu pedi assinatura da... eu pedi 
para que essa CPI fosse aberta e a CPI foi protocolada sem a minha assinatura, me tiraram 
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da relatoria de madrugada, da noite para o dia porque? A mando de quem? Porque..." 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Reiterou seu compromisso com a população de Ponta 
Grossa, dizendo que entregou trabalho a poucos dias, objeto de muitos 
questionamentos, com parcialidade, relatando que finalizaram com cuidado e respeito 
necessários, dentro da própria comissão. Mais uma vez cumprimentou Filipe Chociai pelo 
trabalho na condução da CPP - VEREADOR VALTÃO, igualmente ao Vereador Léo 
Farmacêutico, tendo certeza que prestaram bom serviço à população. Citou que no 
encerramento da CPP e renúncia do Vereador Walter José de Souza - Valtão, tiveram 
situações que se desprendeu a partir do dia quinze de dezembro de 2020, quando 
através da operação SATURNO, o GAECO tomou medidas graves que resultou em prisões 
temporárias e preventivas onde muitas situações ficaram no ar em que a população 
merece respostas. Diante do trabalho, chegaram a conclusão que é preciso se investigar 
mais, verificar encontros de contas, contrato com a CIDATEC, que começou em 2.016, 
com outro nome CBF SISTEM, que contratava com a PROLAR, estando na mesma sede e 
não pode furtar ao seu dever de dar alguma resposta nesse momento à população. Citou 
que a empresa CIDATEC não tem idoneidade suficiente para contratar com o Município, 
entendendo que há imoralidade pública na renovação do contrato e não tem 
credibilidade necessária para continuar autuando pessoas na rua. Com esse objetivo, 
tomou cuidado de preparar novo requerimento para instalar nova CPI com a finalidade 
precípua de investigar a CBF SISTEM, os contratos que firmou com a PROLAR, vínculo 
entre essa e a CIDATEC e também investigar atos e procedimentos que resultaram no 
relatório final da CPI 134/20, dizendo ser fundadas suspeitas de que existem 
irregularidades. Solicitou apoio dos demais pares, na instalação dessa nova Comissão. 
Questão de Ordem, solicitada pelo Vereador  Paulo Balansin, somando às palavras ditas 
pelo Vereador Izaias Salustiano, entendendo que a CIDATEC não podia ter renovado o 
contrato, não podendo a mesma participar da próxima concorrência. "Esses caras, é uma 
quadrilha". É a favor do que o Vereador Izaias falou, dizendo que foi um roubo, 
necessitando investigar à sério, e que irá somar junto à CPI proposta por Izaias 
Salustiano. Leandro Bianco, em questão de ordem, convocou os membros da CPI DO 
TRANSPORTE PÚBLICO para reunião às dezessete horas na Sala das Comissões desta Casa 
de Leis. VEREADOR JULIO KÜLLER: Manifestou sua felicidade ao retornar à casa num 
momento em que existem bastante debates e dúvidas na Casa. Solidarizou-se com o 
Vereador Izaias Salustiano quanto à CPP, dizendo que muitas dúvidas continuam no ar 
referentes à CIDATEC, apesar do GAECO ainda não haver concluído suas investigações, 
porém ressaltou que os vereadores tem o papel de cuidar dos recursos públicos, o que 
não foi visto com a referida empresa que continua tirando dinheiro do contribuinte da 
cidade. Comentou sobre a VCG e CPI, lembrando haver participado de CEI, onde respeita 
muito, porém deseja confiar nos novos integrantes, dizendo ser pessoas, à exceção dos 
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Vereadores Divo e Geraldo Stocco, que estão iniciando agora e com a experiência 
daqueles, têm condições de fazer grande trabalho, extirpar esse mal da cidade, que está 
a vinte anos maltratando o usuário e levando dinheiro da população. Declarou que a 
referida empresa manda no transporte coletivo de Brasília e acabou de comprar mais 
uma empresa em Curitiba, colocando como a que mais tem ônibus também na Capital 
Paranaense. Em aparte, Vereadora Missionária Adriana agradeceu o voto de confiança 
do orador, destacando que tudo o que será feito na CPI será às claras. Agradeceu ainda 
ao Presidente Daniel Milla pela paciência em suas explicações quanto ao que o Vereador 
faz numa CPI. Disse da sua certeza que darão o seu melhor, por estarem na Casa em prol 
da população, onde trarão à tona todos os dados que forem possíveis. Quanto às 
palavras ditas pela Vereadora Josi, disse que também pode fazer suas indagações e 
buscar respostas. Dr. Erick, também contribuindo parabenizou Leandro Bianco pela força 
em assumir compromisso de presidir a CPI, tendo sua confiança, estendendo ao 
Vereador Léo Farmacêutico, pela relatoria, tendo certeza que com os demais membros 
farão excelente trabalho. Seguindo, Julio Küller relatou sobre projeto ao qual foi 
apresentado substitutivo Geral, solicitando rapidez na sua tramitação, dizendo que não 
foi pego de surpresa, porém a notícia de que pelo menos noventa CPFS de pessoas 
mortas foram utilizados no Paraná para a vacinação, sendo um dado gravíssimo e quer 
crer que a cidade não consta nenhum nesse sentido, porém deseja que provem, por isso 
a importância da referida matéria, desta Casa ter acesso à listagem de pessoas que foram 
vacinadas em Ponta Grossa. Relatou que no Brasil inteiro são aplicadas vacinas com 
conteúdos da seringa vazios ou contendo soros e tem papel importantíssimo na cidade, 
a fiscalização, onde gostaria de ver aprovado o referido projeto. O Pastor Ezequiel Bueno, 
em questão de ordem, conclamou os membros da CLJR para reunião logo após o término 
da presente sessão. Divo, também em questão de ordem convidou todos os vereadores 
para acompanharem na próxima sexta-feira a prestação de contas da Secretaria de 
Saúde do Município e Comissão de Saúde e Ação desta Casa de Leis. Foi colocado em 
aprovação requerimento de lavra da Vereadora Josi do Coletivo, solicitando a inserção 
na Ata dos Trabalhos da presente sessão a íntegra de seu pronunciamento proferido no 
horário da Comunicação Parlamentar. Ainda em questão de ordem, o Vereador Ede 
Pimentel requereu e foi acatado pelo Senhor Presidente, concedendo um minuto de 
silêncio pelo passamento do cidadão Wilson Tkaczuk "vendedor autônomo". Vereadora 
Josi do Coletivo incluiu na homenagem as pessoas de seu querido amigo Stark, seu aluno 
que trabalhava no Hospital do Livro do Departamento Penitenciário. Não havendo mais 
vereadores inscritos, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 
PROJETO DE LEI Nº 257/20 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel 
localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, e dá outras providências: 
APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla 
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Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 
Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, João Vitor Ferreira Maciel, 
Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 
Balansin. PROJETO DE LEI Nº 5/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo 
Municipal a promover integralização de capital social da Companhia Pontagrossense de 
Serviços - CPS, no valor de seis milhões de reais: 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, João Vitor Ferreira Maciel, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, 
Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 42/21 (Poder 
Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 
109.529,16, e dá outras providências: 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, João Vitor Ferreira Maciel, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro 
Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 53/21 (Vereador Geraldo 
Stocco), denomina de HENRIQUE ISAAC PANZARINI SILVA a Ciclovia que abrange a 
Avenida Carlos Cavalcanti, Rua Luiz Guimarães, Rua João Ribeiro, Rua Tobias Barreto, 
Travessa São Paulo, findando na Praça Gustavo Meister, Bairro Uvaranas, nesta cidade: 
APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 129/16 (Vereador Pascoal 
Adura), denomina de SALIM CHAIBEN a Rua nº 06 do Residencial Jardim Royal, no Bairro 
Neves, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 367/16 (Vereador Pietro Arnaud), 
denomina de Rua Jacob Sanson a Rua 37 do Loteamento Residencial Jardim Royal: 
APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 178, 179, 
180, 181/21, do Vereador Dr. Erick; 182/21, da Vereadora Missionária Adriana; 183/21, 
do Vereador Ede Pimentel; 184/21, dos Vereadores Ede Pimentel e Paulo Balansin; 
185/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 186/21, do Vereador João Vitor Ferreira Maciel e 
Indicações nºs 605, 606/21, do Vereador Geraldo Stocco; 607/21, da Vereadora 
Missionária Adriana; 608, 624, 626/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 609, 617/21, do 
Vereador João Vitor Ferreira Maciel; 610, 612, 613/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 
611/21, do Vereador Paulo Balansin; 614, 615, 616, 619, 621, 623, 625/21, do Vereador 
Ede Pimentel; 618, 627/21, do Vereador Leandro Bianco; 620, 622/21, do Vereador 
Felipe Passos. Concluída a votação da Ordem do dia, abriu-se espaço para o PEQUENO 
EXPEDIENTE: VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA, para referendar seus cumprimentos 
durante a última sessão, quando parabenizou o trabalho de excelência da Polícia Militar 
da cidade, no atendimento de ocorrência com uma equipe que foi mobilizada para o 
salvamento da Bebezinha Ana, onde naquela ocasião citou apenas a pessoa do Soldado 
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Azevedo que realizou a manobra de heimlich, salvando a sua vida. Nesse sentido, 
parabenizou a toda a equipe de moto, desde o momento em que o pai solicitou socorro, 
Cabo Cleilson dos Anjos, Soldado Rafael Antonio dos Santos Domingues, Soldado Robson 
Leandro Rodrigues, Soldado Alexandre Camargo de Azevedo. VEREADOR EDE PIMENTEL, 
passando a palavra ao Vereador Geraldo Stocco, o qual assim se manifestou: "Obrigado 
pela palavra, nosso líder do PSB, Vereador Ede. Queria mais uma vez só falar sobre o que 
aconteceu hoje na comissão, que nos deixa muito chateado, não é demagogia, como o 
Vereador Filipe falou. Vereador Filipe, não pediram minha assinatura, ontem eu assinei 
como relator e hoje não convocaram reunião, não me chamaram, não me mandaram 
mensagem, não me falaram nada, não tiveram o mínimo de decência e de respeito. 
Então não é demagogia. Tínhamos um acordo, está certo, a CPI não perde porque eu não 
estou de relator. A CPI perde porque já estão trabalhando na calada da noite, escondidos, 
tomando decisão sem conversar com todos os membros, isso é ruim. Nós abrimos uma 
CPI séria e com uma manobra retiraram o nosso mandato da relatoria. Retiraram 
porque? e porque que não me avisaram? Não fazia nem mal retirar, Vereador Julio, 
beleza, mas porque que não avisaram. Não tiveram coragem de me falar que não me 
queriam como relator? Nós estamos aqui para trabalhar, para fiscalizar, não devemos 
nada para ninguém e acho que é por isso que as vezes o pessoal tem medo quando nosso 
mandato se posiciona dessa maneira. Podem dar risada, podem achar o que quiser, nós 
vamos trabalhar nesta comissão, estaremos juntos com o Vereador Léo, com a 
Missionária Adriana, com o Vereador Divo, com o Vereador Leandro, e um relatório será 
feito e muita coisa será trazido à tona, muitas verdades da Viação Campos Gerais serão 
trazidas e as pessoas, seja na imprensa, seja nas redes sociais, vão saber o que acontece 
dentro desta Casa de Leis. Vossas Excelências foram eleitos pelo povo e o povo merece 
saber o que acontece aqui dentro. Obrigado pela palavra Vereador Ede". Vereador Izaias 
Salustiano também utilizou da palavra, para informar que sua bancada, na pessoa do 
Deputado Federal Aliel Machado, o qual ligou dizendo que essa semana ou na próxima 
estará sendo disponibilizado nas contas do Município emendas que concedeu, 
autorizando a escolher o local onde serão investidos os recursos da ordem de duzentos 
mil reais para cada vereador da bancada e tomou a decisão em aplicar no Distrito de 
Guaragi, por haver percebido comunidade de sete, oito mil pessoas, e a anos o único 
equipamento público de lazer daquela região consta de um ginásio de esportes que está 
totalmente deteriorado, necessidade de reformas, sendo ambiente que utilizam para 
festas, e com a proximidade da Festa do Colono, entende que o mesmo será devolvido 
em condições de uso, fazendo menção ainda, onde visita o distrito com veemência, 
mantendo no local um escritório parlamentar. Retomando a palavra, Vereador Ede 
Pimentel relatou o que ocorre a nível de saúde no Município, onde um amigo 
encaminhou mensagem solicitando providências no sentido de serem fornecidos 
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colchonetes para macas, nos órgãos de atendimentos. O Senhor Presidente se 
posicionou de forma institucional com relação a manifestação do Vereador Geraldo 
Stocco, quando o mesmo relatou que irá mostrar para a população o que acontece 
dentro desta Casa de Leis, dizendo que se sente um tanto acuado no sentido de que 
exista algo de errado com a administração. Em questão de ordem, o Vereador Geraldo 
Stocco se esclareceu assim se manifetando: "Vossa Excelência está pegando uma briga 
que não é da Mesa Diretora, Presidente, é da CPI. Quem articulou foi a CPI e não a Mesa 
Diretora, ou o Vice-Presidente ficou chateado com minha declaração, Presidente, com 
todo o respeito". VERADORA JOSI DO COLETIVO, para se manifestar em nome do PSOL, 
onde espera que o novo decreto da Senhora Prefeita Municipal contemple a suspensão 
das aulas na rede particular, pública, municipal e estadual de ensino, lembrando trazer 
na sessão passada dados comprobatórios colocando à disposição de todos os estudos do 
quão as crianças, estudantes adolescentes, jovens, adultos, professores, educadores, 
todos os trabalhadores da educação estão correndo sérios riscos, por isso disse estar 
implorando a suspensão das aulas presenciais. "Com certeza, quem tiver, quem optou 
por mandá-los para a escola será responsabilizado por isso, será quem? Governo 
Municipal e Governo Estadual, como bem disse o Vereador Divo, cem por cento dos 
leitos ocupados. Como bem disse o Vereador Ede, sem colchonetes na UPA, um paciente 
relatando isso". Deixou claro que em momento algum desconfia dos membros desta 
Casa, quando se manifestou na Comunicação Parlamentar, lembrando que a única coisa 
que há é uma CPI que maculou esta Casa no passado e que agora tem oportunidade de 
demonstrar o quanto os fatos são verdadeiros. VEREADOR DR. ERICK, passando ao 
Vereador Felipe Passos, o qual primeiramente agradeceu a solicitação atendida na 
segunda-feira, na pessoa do Secretário Eduardo Marques, que acumula função não 
somente na CPS como na Secretaria de Obras, quando as máquinas para promover 
melhorias em rua da cidade proporcionando a um morador cadeirante poder ir ao 
dentista, ao centro de equoterapia e outras situações à que se submete em seu dia a dia. 
Recebeu carta aberta em defesa da vacinação dos assistentes sociais contra COVID 
fazendo leitura, dando conta que o Núcleo de Base do Conselho Regional do Serviço 
Social do Município, vem por meio desta buscar assegurar o direito das assistentes 
sociais receberem a referida dose da vacina, tendo noticiado pela Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa. Assim, realizou pedido com base na referida carta aberta, apelando à 
Prefeitura para que todos possam ter esse direito. VEREADOR LEANDRO BIANCO: 
Agradeceu ao apoio recebido dos Vereadores Julio Küller, Daniel Milla, Dr. Erick, Filipe 
Chociai, dizendo que o vereador que o ataca não tem moral para falar de caráter e de 
ética, mencionando que esse vive atacando e tramando contra outros parlamentares 
desta Casa e com certeza estará realizando a CPI com integridade, se dedicando para que 
sejam apurados, de fato, os fatos. Ressaltou que não estarão utilizando da mesma para 
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fazer palanque político, não fazendo circo como alguns gostariam de fazer, contando 
com a ajuda dos demais colegas para levar os fatos até o fim. O Senhor Presidente assim 
se manifestou: "Gostaria, dentro da possibilidade, como presidente desta Casa e como 
respeito a todos os membros que estão lá compondo a CPI, eu gostaria assim de ser 
ouvido também e dar minhas informações, pois nós temos inúmeras recomendações, 
não só da CPI passada, que não foram re-analisadas e colocadas em prática, mas como 
agora também nós já fizemos vários pedidos para que a administração possa conduzir a 
Autarquia Municipal de Trânsito duma maneira um pouco mais sucinta em relação ao 
transporte coletivo, que é o que move toda a cidade, toda a economia pontagronse. 
Então nós temos que ter responsabilidade nesse ato e justamente encontrar esses erros 
e poder sanar os problemas que vai ser corriqueiro, que daqui trinta dias, vinte dias nós 
poderemos ter novas paralisações e compete a nós vereadores essa responsabilidade de 
auxiliar e ajudar a população pontagrossense". VEREADOR FILIPE CHOCIAI, passando a 
palavra ao Vereador Léo Farmacêutico, o qual afirmou enquanto pertencente à área da 
saúde, onde estão vendo com grande preocupação o aumento dos casos de covid que 
estão acontecendo, inclusive com mortes na cidade. Deixou seu apelo a todos os 
moradores da cidade que se cuidem, utilizem máscara, álcool gel e não se aglomerem. 
Comunicou que recebe inúmeras reclamações de pessoas que estão à espera de leito de 
UTI, apontando como única solução a vacina, por isso cobrou paciência e obediência aos 
protocolos. Também deixou seu agradecimento e felicidade por poder trabalhar com os 
Vereadores Geraldo Stocco, Missionária Adriana, Divo, Leandro Bianco enquanto relator 
da CPI DO TRANSPORTE PÚBLICO, dando certeza que farão bom trabalho, com 
honestidade e transparência. Retomando a palavra, Vereador Filipe reforçou dando 
certeza do bom trabalho que os membros da CPI realizarão, crendo que mesmo de 
posições diferentes têm boas intenções. Dirigindo-se ao Vereador Geraldo Stocco, disse 
que em nenhum momento ficou irritado com o mesmo, apenas discorda, citando que 
tem que ter responsabilidade em fazer afirmações e a do mesmo em dizer que poderia 
ter coisa errada, que seria de interesse de alguém não ter deixado participar como 
relator da mesma, acredita que seja leviana. Tem certeza que o mesmo será respeitado 
pelos demais membros da comissão. Não é porque pensam diferentes e tem desavenças 
que tem algo a esconder ou que a comissão está sendo manipulada por alguém ou por 
uma pessoa. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a 
presente sessão, convocando a próxima para o dia trinta e um do mês em curso, cuja 
Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de constar na rede de 
computadores desta Casa. 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 seis de maio de dois mil e vinte e um. 
__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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