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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA 05/05/2021 

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) 

AUSENCIA JUSTIFICADA, 

Emerson Luiz Sansana- 

Quinzinho Sansana o 

substituiu temporariamente. 

AUSENCIA JUSTIFICADA, 

Emerson Luiz Sansana- 

Quinzinho Sansana o substituiu 

temporariamente. 

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE) AUSIENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

PAULO BALANSIN (PSD)   

VALTÃO (PRTB) 

AFASTADO DO CARGO - 

AUSENCIA 

INJUSTIFICADA 

AFASTADO DO CARGO -  

AUSENCIA INJUSTIFICADA  

EMERSON LUIZ SANSANA - 

QUINZINHO (MDB) 

  

JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL 

(MDB) 

  

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Diz estar preocupado e que fará requerimento a fim de 

possibilitar a ação fiscalizadora, primeiramente sobre a CPS que é encarregada dos contratos referente a 

pavimentação, que ao caminhar pelos bairros encontra questionamentos referentes a esses contratos, onde as 

obras ainda não foram executadas, e quando as pessoas vão a CPS em busca de resposta encontra explicações 
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evasivas que não satisfazem, que aqueles que contrataram o serviço possui expectativa de seu cumprimento, e 

que por isto irá tomar providencias de ir atras de uma informação oficial para informar e saber qual o 

procedimento da CPS, pois as pessoas que pagar devem ter uma previsão de quando receberá o serviço, por ser 

algo importante e que afeta a vida de muitas pessoas, acredita ser importante esse cuidado e até se possível 

convidar o presidente da CPS Eduardo marques para ir a casa explicar a situação, mas que independentemente 

fara um requerimento para saber sobre inadimplência, contratos, s fim de entender  a situação, a par disso e 

ainda sobre a pavimentação, está vendo obras efetuadas com recurso do FINISA obras que são licitadas a partir 

de um projeto, obras que possuem placas informando o pleito licitatório e o valor das obras, ao checar algumas 

obras como a do Jardim Atlanta onde até foi colocado alguns materiais porem sumiu a empresa, e a meses a 

obra não está sendo executada, na vila Palmeirinha na Rua Arapongas consta a mesma situação, que se repete 

em outras obras na cidade, se o recurso está disponível deve se haver conhecimento do que está acontecendo, 

qual os problemas relacionados a empreiteiras que resulte nessa situação. É concedido parte para o vereador 

Divo (PSD) o mesmo comenta que: Fala sobre todas as obras de Ponta Grossa do FINISA e diz vir do Governo 

Federal e diz que todas as obras do FINISA vão ser retomadas e provavelmente será retomado provavelmente 

dentro de10 dias as obras das ruas Arapongas, rua Maringá, Society da praça e em Olarias, Parabeniza a Prefeita 

por ter escutado a voz dos representantes e diz que todas as obras serão retomadas. O vereador Isaias Salustiano 

(PSB), com a palavra novamente diz que tem não um bairro mas toda a cidade para  cuidar e que pensa que 

todos os vereadores pensam assim, diz que foi nessas obras pessoalmente verificar e que isto deve ocorrer em 

todas as obras, diz que são licitações do ano de 2020 e que por isso “não tem nada a ver com a prefeita Elizabeth”  e que 

precisam saber se vai ser retomado, mas mais importante é saber por que que pararam, reforça estar atras de saber o 

motivo disto que o executivo deve agradecer por haver vereadores preocupados com a administração, diz que a maioria 

das demandas que chegam ao executivo surgem através dos vereadores. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR JOÃO MACIEL(MDB): Diz que foi indagado sobre seu posicionamento sobre a CPI relacionada a saúde 

do Senado Federal, e que venho a tribuna fazer seu posicionamento público, ano passado Ponta  Grossa recebeu 40 

milhões de auxílio do governo federal para enfrentamento do covid-19 no município, de acordo com o portal da 

transparência mais de 38 milhões foi usado pra folha de pagamento, ou seja 90%, ressalta que não é contra o pagamento 

dos servidores mas questiona quantos leitos UTIs foram abertos diretamente pela prefeitura sem que seja por doações, 

também questiona sobre os remédios de intubação, diz que publicamente é favorável a essa autoria e favorável a qualquer 

tipo de CPI, por que o dinheiro público deve ser fiscalizado, e como são vereadores são fiscalizadores, lembra que o 

gabinete do João Maciel fez um requerimento a prefeita cobrando para que uma copia integral dessa documentação seja 

entregue ao gabinete para que a população de Ponta Grossa tenha conhecimento desses fatos. É concedida parte ao 

vereador Isaias Salustiano(PSB): Comenta sobre a CPI do recurso do governo federal e diz que o valor recebido de 

40milhoes,791 mil aproximadamente para o enfrentamento da crise, disse que semana passada para dar respostas as 

pessoas, já foi protocolado um requerimento de envio a documentações pertinentes a esse recurso, parabeniza o vereador 

João Maciel e diz que em alguns dias receberá a resposta desse requerimento, o vereador João Maciel (MDB) concede 

parte para Daniel Milla Francaro (PSD)  diz que a poucos dias  a secretaria municipal da fazenda trouxe todos os 

detalhamentos sobre esses questionamentos quando este não estava empossado, que foi demonstrado todos os 

detalhamentos do tratamento do covid e diz que mesmo assim provavelmente os requerimentos serão respondidos, o 

vereador João Maciel (MDB) retorna com a palavra: diz ter realizado requerimento como munícipe a um ano e três meses 

atras, diz que mora no bairro Cará-Cará e que ali perto encontra-se a vila santa barbara e que no final da Rua  Rui Ribeiro 

Couto está totalmente abandonado, r diz estar como vereador para informar que um ano e três meses depois não obteve 

resposta e hoje pela manhã esteve acompanhando o local conversando com os moradores pois gosta de desenvolver o 

mandato através do diálogo e que averiguou que o local se encontra da mesma forma e que pede a prefeita, aos vereadores 

e ao executivo para unir esforços por fazer mais de um ano que a população espera pela limpeza do terreno, lembra que 

venho do bairro Cará - Cará e não está apenas para  defende-lo mas como mencionou o vereador Isaias(PSB), está para 

defender a população de Ponta Grossa e a população do Cacá - Cará  parte da população de Ponta Grossa, que por isto 

apresentou esse requerimento que não obteve resposta na antiga gestão a qual a prefeita fazia parte e hoje solicita a 

compreensão dessa demanda para a comunidade e que seu gabinete já está fazendo a indicação para a resolução deste 

problema, ressalta que pede  ao poder executivo e público tenha mais atenção com a região do Cará - Cará  por que faz 

21 (vinte e um anos) que mora naquela região e ela continua abandonada e por isso pede apoio “a prefeitura e essa casa 

de leis”. 
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VEREADOR DIVO (PSD) (Pede para falar por questão de ordem): Diz não ser vereador da Palmeirinha, mas de 

uma cidade toda que “pegou” 2.150 (dois mil, cento e cinquenta) votos em todas as urnas. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Faz clamor por que o governo estadual do Ratinho fez a liberação de 

200 (duzentos) municípios retornarem as aulas acompanhando o decreto de seus devidos municípios, os municípios que 

já estão em aulas será permitido o retorno de algumas aulas estaduais, a prefeita se mantem de forma responsável as 

escolas em regime remoto, faz o clamor para que se continue no regime remoto, porquê viu em uma propaganda da 

prefeitura que os esforços de todos valeu a pena, surtiu um grande efeito, faz um clamor pelo bom senso e para não 

retornar as aulas até os professores estarem vacinados, que está dando certo e que a situação dos leitos está sensível na 

cidade, pede apoio e diz que a ciência está acertando, que se uma vida custar pela volta as aulas já não vale a pena todos 

os esforços até então, pede que unam-se a ela neste enfrentamento a fim que os professores sejam protegidos pela vacina, 

que os enfermeiros arriscaram suas vidas e muitos morreram, não há necessidade, as crianças estão sendo acessadas de 

forma remota ou  fazendo atividades impressas, não é o ideal mas é o que tem para se defender a vida das crianças e dos 

funcionários educadores em geral e defender a vida de seus parentes, pois as residências dessas pessoas não chegam perto 

das residências  daqueles que estudam em escolas particulares, que também acredita que deveriam também ter esperado 

mais para o retorno, reforça que os professor sejam vacinados e as crianças protegidas, que o ideal seria vacina para todos 

mas isto não foi possível no ano passado. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Começa falando sobre o transporte coletivo, diz que no dia 3 (três) de maio 

houve uma decisão da justiça que não auxilia os funcionários, a justiça tentou bloquear todo o valor necessário da Viação 

Campos Gerais para que o pagamento dos funcionários fosse executado, onde conseguiram somente 400 mil reais e que 

a justiça buscaria tentar outros bloqueios até conseguir outros valores, diz ser difícil, não se pode esperar mais pois 

funcionários estão trabalhando sem receber salário e que nem um quarto dos aproximadamente mil funcionários recebeu 

auxilio da prefeitura em forma de  cesta básica, agradece a secretaria de assistência social, diz que anteriormente a câmara 

aprovou uma monção de apelo para que estes funcionários fossem cadastrados nos 150 (cento e cinquenta) reais do 

mercado da família e que ainda não o foram, e estão sofrendo por conta disso, diz que tentara comunicar a justiça sobre 

o que está havendo, que funcionários estão trabalhando sem receber e antes disso já estavam recebendo de forma 

parcelada, diz que ir ao terminal é triste ouvir seus depoimentos, que são tristes, que é uma situação difícil, que tentara 

acionar a justiça com outros meios  e recursos, que não esperará a empresa fazer os pagamentos por que isso não 

acontecerá, diz que talvez até prefeitura tenha que reanalisar os contrato pois clausulas não estão sendo respeitados, 

reforça não estar pedindo par que se municipalizem o serviço, mas que a prefeitura deve tomar uma atitude para garantir 

o pagamento, é concedida a palavra para a vereadora Missionaria Adriana(SOLIDARIEDADE): Diz que deve-se socorrer 

os trabalhadores que devem ser acudidos e respeitados pois cumpriram sua função numa empresa que tem história na 

cidade. De novo com a palavra o vereador Geraldo Stocco(PSB) diz que é importante tomar uma atitude e que a “casa” 

não deve parecer omissa frente a esta situação, afirma que a casa tem se posicionado e cobrado tanto da empresa quanto 

da prefeitura atitudes, diz ser inadmissível que uma empresa deste porte  não esteja pagando seus funcionários, e em 2018 

numa auditoria na VCG concluiu-se que os valores repassados para a autarquia de transito não eram verdadeiros onde 

segundo o mesmo eram repassados quilometragens a mais do que de fato eram feitos pela VCG,  e isso constata um lucro 

acima do que tinha direito, assegurou que entrará na justiça para que isto seja resolvido, diz estar esperando para conversar 

com a  prefeita e a secretaria da saúde a fim da vacinação dos professores assim como constatou em Cascavel e São 

Paulo, e se as aulas forem voltar os professores devem ser vacinados, comenta que é difícil falar em prioridades neste 

caso por que todas as vidas são prioridades, se a prefeitura quer voltar com as aulas deve vacinar os professores, concede 

parte a vereadora a Josi do Coletivo(PSOL): que o ensino hibrido resulta na transmissão do vírus que o vereador Dr. 

Erick (PSDB) disse que as crianças iriam para a escola receber o vírus e iriam para casa transmiti-lo, diz ser de grande 
importância se posicionar de forma responsável sobre o retorno que todo o empenho da paralisação será perdido se as 

aulas voltarem. É concedida uma parte ao vereador Dr. Erick (PSDB): Ele repete que sem a vacina as crianças seriam 

contaminadas e voltariam para casa retransmitir o vírus e que ao seu ver é inconcebível a volta as aulas sem a vacinação 

de alunos e professores e que se deve neste momento utilizar-se das tecnologias para o ensino a distância.  O vereador 

Geraldo Stocco (PSB) torna com a palavra, conclui que prolongar o ensino remoto não trará malefícios, parabeniza a 

autarquia de transito que desde 2017 havia um pedido para  uma alteração de um trecho da rua Padre Nobrega fosse, 

perto do estádio Germano Kruger que tornava difícil a conversão dos carros, e que na antiga gerencia, segundo o mesmo 

“aquela corrupta, aquela responsável pelo caos do estar digital” nenhum pedido era aceito por “politicagem e mal 

caratismo do ex-presidente” diz ter ido até lá e conversado sobre outro assunto, e informaram sobre esta situação que 

deveria ter sido resolvida a muito tempo, então parabeniza toda a equipe que trabalham na autarquia de transito. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV):Declinou a palavra.  
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 05/05/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 
 

 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 290/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ CARLOS DE LIMA. 

Aprovado – 16 votos favoráveis - 0 votos contrário – 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 307/2020: 

Denomina de ORLANDO BORSATO a Rua nº 29 do Loteamento Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, 

nesta cidade. 
Aprovado – 16 favoráveis - 0 votos contrário – 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 33/2021: 

Dispõe sobre os critérios para a numeração de edificações e terrenos em conjuntos habitacionais e loteamentos 

novos ou em logradouros que ainda não tenham sido oficialmente numerados, conforme especifica. 

Aprovado – 17 votos favoráveis- 0 voto contrários - 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR ANTONIO LAROCA NETO 

Projeto de Lei Ordinária nº 110/2016: 

Denomina de ESTANISLAU TUPICH, a Rua "N" do Loteamento Jorasa Ponta Grossa, nesta cidade. 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade com a inclusa Ementa de Redação 
COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

Aprovado – 16 votos favoráveis- 0 votos contrários – 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR PASCOAL ADURA 

Projeto de Lei Ordinária nº 125/2016: 

Denomina de AURORA ALVES VIEIRA DA SILVA a Rua nº 02 do Residencial Jardim Royal, no Bairro 

Neves, nesta cidade. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
COSPTTMUA - Favorável 
Aprovado – 16 votos favoráveis - 0 votos contrários – 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 182/2020: 
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Dispõe sobre a logística reversa de embalagens recicláveis, poliestireno e resíduos volumosos comercializados 

no Município de Ponta Grossa. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 

CFOF - Favorável 

COSPTTMUA - Favorável 
CAPICTMA - Favorável 
Retirado para vistas - Leandro Bianco (REPUBLICANOS) pediu vista desse projeto por 15 dias uteis.  

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 293/2020: 

Institui a Semana da Cultura Bruno e Maria Enei. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
CFOF - Favorável 

COSPTTMUA - Favorável 
CECE - Favorável 
Aprovado – 16 votos favoráveis - 0 votos contrários- 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 
EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

Nº 155/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
MOÇÃO DE APELO 

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, a reativação do posto de saúde do 

Jardim Planalto, bairro Chapada, para que os munícipes possam ter atendimento médico. 
Nº 156/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida à Universidade Aberta à Terceira Idade - UATI, nas pessoa de sua coordenadora Prof.ª Rita de Cássia 

da Silva Oliveira, extensivo a todo o Corpo Funcional ao longo de sua existência, pelos 30 anos de trabalho, 

oferecendo aos idosos aquisição de conhecimentos e a valorização e elevação da autoestima. 
Nº 157/2021 do Vereador DIVO 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida a Excelentíssima Senhora Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que seja feito um 

centro de atendimento para as pessoas com autismo. 
Nº 158/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 
MOÇÃO DE APELO 

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

aos departamentos competentes do Poder Executivo, para que seja alterado o Decreto número 18.921, e seja 

determinado ainda neste final de semana a reabertura dos Minimercados, Mercearias e demais comércios de 

gênero alimentício nos bairros, exceto as redes de Hipermercados. 

Total de Monções - 4 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 
Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

INDICAÇÕES 

Nº 486/2021 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 identificar os pontos críticos da rodovia, intensificando a sinalização viária da rodovia 

PR 513 que liga o bairro de Uvaranas ao Distrito de Itaiacoca, neste Município. 
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Nº 487/2021 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 rua Marquês de Caravelas, 

nas proximidades do n.º 688, São Francisco, Uvaranas, nesta cidade. 
Nº 488/2021 do Vereador DR. ERICK: 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 determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a restauração do 

campo de futebol do núcleo Santa Terezinha, atrás da Rua Jasmim. 
Nº 489/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

solicitar a Manutenção na Rua Sebastião Ivo Borges, Bairro Colônia Dona Luiza. 

Nº 490/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando o Cascalhamento e Patrolamento da Rua Simone de Araújo de Melo Sá, 
Jardim El Dorado, região da Boa Vista. 

Nº 491/2021 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 Manutenção das Galerias Pluviais, na Rua Marcílio Dias Nº 746 na Vila 

Palmeirinha. 
Nº 492/2021 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 estudos de 
viabilidade para pavimentação asfáltica á Rua Fagundes Varela, no Bairro de Uvaranas, entre os trechos das 

ruas Rio Pardo e Rio Coutinho. 

Nº 493/2021 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 estudos viabilidade para instalação de câmeras de monitoramento e identificação de 

veículos á Rua Almirante Barroso, nas proximidades do nº 2596, Bairro de Uvaranas. 

Nº 494/2021 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 colocação de lombada ou redutor de velocidade na Rua Heliádio Vidal Correia 

antes da bifurcação com a Nicolau Florenzano sentido Bairro Pimentel. 

Nº 495/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando o Patrolamento e Fresamento da Rua Otávio Palhano, no Jardim Monte Carlo região 

do Boa Vista. 

Nº 496/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

um estudo técnico, visando viabilizar a pavimentação de ruas e avenidas no Distrito Industrial Ciro Martins. 

Indicações aprovadas – 11 

Vereador Leo Farmacêutico (PV) - 2 
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Vereador Dr. Erick (PSDB)- 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereador Jailtom da Farmácia (DEM) - 3 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 
 

 

 

_________________________________________________________________________ 
 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 04 de maio de 2.021 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. ERICK CAMARGO 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR QUINZINHO(MDB): Pede a prefeitura de Ponta Grossa e ao Secretário Eduardo por problema 

numa rota alternativa para desviar a obra da Av. Souza Naves na região do Sabará, a Rua Ernesto Degraf e rua 

Olívio Borsin, muitas pessoas tem ocupado essa rota alternativa, pessoas de muitas vilas, muito movimento e 

ruas estão intransitáveis, em breve será feito indicação para pavimentação daquela rota, faz apelo ao secretário 

Eduardo para que seja feito uma manutenção a fim de tornar a rua transitável. 
VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Concedeu a palavra para o vereador Leo farmacêutico(PV): Parabeniza a sala do 

empreendedorismo onde foi passado informações valiosas para Ponta Grossa e hoje está completando 10 (dez) anos de 

existência da secretaria, onde recebeu informações importante sobre o atendimento e que dentro desse 10 (dez) anos houve 

250 (duzentos e cinquenta) mil atendimentos, só no mês de abril houve mais de 1.600 (mil e seiscentos) atendimentos, 

reflexo dos pedidos da prefeita, parabeniza a Tonya Manssani pelo grande trabalho que tem feito com os pequenos 

empresários, isso demonstra crescimento e geração de emprego. 

VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Parabeniza o policial militar Adriano Batista de 

Andrade que faz parte do grupo de trânsito de ponta grossa, que no dia 3 em horário de folga agiu e prendeu dois assaltantes 

armados no posto Rodeio, protegendo a todos. Se solidariza com as mães da cidade de Santa Catarina onde um jovem de 

18 anos feriu três crianças uma professora e uma ajudante que vieram a óbito, diz ter lido as reportagens viu que o jovem 

que cometeu a brutalidade era um jovem quieto que ficava horas mexendo no computador, pede aos pais que fiquem atento 

a seus filhos vigiando a liberdade e o que influencia a mente dos jovens, diz presta orações e solidariedade a todas as 

famílias enlutadas. 
VEREADOR DIVO(PSD): Diz se sentir feliz, que atuou a bastante tempo na área da saúde de Ponta Grossa e que 

atendendo ao gabinete, várias mães que possuem filhos com dificuldade, “a assistência social não é saúde”, foi buscar e 

conseguiu alterar a lei 10973 para fazer um centro de especialidade do autismo em Ponta Grossa, que virá o recurso do 

governo federal para este fim, possibilitando atendimento adequado ao autista, diz se sentir realizado com esta conquista, 

reforçou ter pego voto de todas as urnas da cidade pede para que as comissões deem o parecer rápido neste projeto, pede 

o apoio de todos para possibilitar atendimento as mães que necessitam de auxilio não de assistente social mas sim de ser 

ligado a saúde. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): O governo do estado distribuiu para os municípios e deu a 

Ponta Grossa 1695 (mil seiscentos e noventa e cinco) doses de vacina para os profissionais da educação. 

VEREADOR IDE PIMENTEL(PSB): Passou a palavra para Izaias  Salustiano(PSB): Diz que a emenda será empenhada 
e transferida ao município de 200.000(duzentos mil) reais que iria em primeiro momento investir no esporte, mas frente as 

dificuldades em razão da pandemia e a vedação de competições, e frente as dificuldades da estrutura esportiva na cidade 
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de Ponta Grossa, decidiu utilizar o recurso para reformar o ginásio de esportes  do centro esportivo de Guaragi, espaço 

deteriorado, e já que está prevista a volta da Festa do Colono, e outras atividades por possuir grande espaço, sobre o centro 

de especialidades foi aprovado uma verba de 700(setecentos) mil para construção do centro de especialidades que até hoje 

não foi concluído, espera que se conclua e possibilite também outros exames, e que a cidade tem um convenio para exames 

em caráter de  urgência e onde recebeu denúncia de furas filas nessa clinica até na hora de fazer exame. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Também se solidariza com as famílias da tragedia de Santa Catarina, e 

que pesquisou sobre o rapaz que cometeu o crime, e descobriu que o jovem adquiriu a arma pela internet, diz que deve ser 

analisado o acesso a armas, tanto via internet como presencial, e solicita um enfrentamento a essa facilidade as armas. 

Concede parte ao vereador Izaias Salustiano(PSB): Que esteve no residencial campo belo onde os residentes tem sido 

vítimas de furtos roubos vandalismos, pediu auxílio a guarda municipal e solicitou ao vice prefeito Saulo e foi atendido 

prontamente e assim pode tirar as dúvidas de toda a comunidade, e se comprometeu a uma fiscalização mais efetiva e 

ostensiva, diz que a guarda municipal tem um ótimo preparo, está analisando um projeto referente aos rejeitos de cobre e 

alumínio alvo principal do vândalo. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=0

5/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

REALIZADA NO DIA CINCO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

          Aos cinco 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, fazendo parte da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e Dr. 

Zeca - Terceiro Secretário, com a ausência justificada do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, 

em face da apresentação de atestado médico, presentes os Vereadores Adriana Jamier - 

Missionária Adriana, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Edelmar Pimentel - Ede Pimentel, 

Quinzinho Sansana, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, 

João Vitor Ferreira Maciel, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Ausente ainda sem justificativa o Vereador Walter José 

de Souza - Valtão. 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 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de 

Aplauso nº 160/21, dirigida a nova diretoria da Associação Reviver de Assistência ao 

Portador do Vírus HIV, gestão 2021/2023. DO VEREADOR JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL 

- Moção de Aplauso nº 161/21, a ser encaminhada ao Senhor MAXUEL DA SILVEIRA 

ANTUNES após a manifestação do Soberano Plenário, tendo em vista os relevantes 

trabalhos prestados a comunidade ponta-grossense através do Projeto Social Criança 

Feliz PG.  DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 162/21, dirigida à 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=05/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=05/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, 

solicitar aos departamentos competentes do Poder Executivo, para que seja efetuado 

estudos técnicos junto ao 2º Grupamento de Bombeiros, para promover a volta do 

efetivo do  Destacamento do Corpo de Bombeiros localizado no Distrito Industrial Ciro 

Martins. Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Primeiramente comentou a respeito da CPS, 

encarregada de pavimentação e execução de contratos firmados com a população, onde 

tem caminhado nos bairros e em contato com muitas pessoas as quais questionam 

quanto a execução de tais contratos firmados já a três, quatro anos, existindo casos em 

que os contratantes já terminaram de pagar o débito, sem que as obras fossem 

executadas, e quando procuram informações, recebem respostas evasivas. Irá tomar 

providências para trazer informação oficial a fim de entender o critério que a CPS está 

observando para atender os contratos, se é cronológico, em razão do cumprimento do 

pagamento. Entende viável convidar o responsável Eduardo Marques para que 

compareça à Casa explicar, porém independentemente disso, fará requerimento ao 

Poder Executivo, solicitando outras informações pertinentes. A par disso, comentou 

sobre as obras que estão sendo executadas na cidade com recursos do FINISA, dos quais 

afirmou serem licitadas pela Secretaria de Planejamento a partir de um projeto e logo 

em seguida já é expedida a ordem de serviço - nas placas colocadas próximo às obras 

constam o valor do investimento, os logradouros atendidos com devido custo e vencedor 

do preito licitatório, dando conta que tem recebido muitos pedidos, indo verificar nas 

regiões da Palmeirinha e Nova Rússia, citando o Jardim Atlanta, com obra em que foram 

colocados materiais, cuja empresa desapareceu, onde os materiais colocados estão 

sendo levados pela erosão. Citou ainda, na Rua Arapongas, Vila Palmeirinha a mesma 

situação e se andar pela cidade, encontrarão ainda outras nessas condições. Em aparte 

o Vereador Divo frisou que todas as obras do FINISA serão retomadas, acreditando que 

em dez dias, relatando nesse sentido a ligação da Rua Arapongas, a Rua Maringá e o 

Campo Society da Praça, também localizado em Olarias, parabenizando a Senhora 

Prefeita Elizabeth por haver escutado sua voz e do Vereador Jairton, na condição de 

representantes da região da Palmeirinha. Izaias, retomando registrou ser vereador de 

toda a cidade, e quando citou as referidas obras, é em razão de ser morador da Boa Vista 

e esteve verificando pessoalmente, considerando importante verificar outras obras da 

cidade, lembrando que foram licitadas em 2.020, não tendo nada a ver com a atual 
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prefeita municipal - o mais importante é saber porque paralisaram para dar resposta à 

população. VEREADOR JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Para falar sobre saúde, onde foi 

indagado em rede social por munícipe sobre o seu posicionamento acerca da CPI DO 

SENADO FEDERAL, relatando que ano passado a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

recebeu quarenta milhões de auxílio do Governo Federal para enfrentamento da COVID-

19 e de acordo com o Portal da Transparência, mais de trinta milhões foram utilizados 

em folha de pagamento, ressaltando que não é contra o pagamento dos servidores, 

porém indagou quantos leitos de UTIS foram abertos diretamente pela Prefeitura, sem 

que hajam doações. Também gostaria de saber quanto aos remédios de intubação entre 

outros. Por isso seu posicionamento acerca da CPI DO SENADO FEDERAL, publicamente 

é favorável à autoria e à qualquer tipo de CPI, destacando que o dinheiro público precisa 

ser fiscalizado enquanto os vereadores são os fiscalizadores. Informou que na data de 

ontem elaborou via seu gabinete, requerimento à Prefeita Municipal cobrando cópia 

integral dessa documentação. Em aparte se manifestaram os Vereadores Izaias 

Salustiano, registrando que semana passada, atento à essas questões referentes a 

repasse de recursos pelo Governo Federal para o Município, destinados à enfrentamento 

da crise causada pela pandemia, em resposta às pessoas que o questionam, informou já 

haver protocolado requerimento solicitando que a Fundação Municipal de Saúde, ou 

Secretaria da Fazenda ou até mesmo o Executivo, através dos órgãos competentes envie 

à Casa a documentação pertinente, respondendo quando recebeu, onde foram aplicados 

e de que forma e na contrapartida, saber se efetivamente foi realizado de acordo com o 

Governo Federal. Daniel Milla Fraccaro, comunicando que poucos dias atrás tiveram a 

apresentação da Secretaria Municipal da Fazenda, onde trouxe todo o detalhamento 

quanto ao questionamento do orador, porém o mesmo ainda não havia sido empossado, 

os quais demonstraram todos os detalhamentos dos valores recebido para 

enfrentamento da COVID e onde foram pagos e colocados na Secretaria Municipal de 

Saúde, dando certeza que o requerimento daquele vereador será devidamente 

respondido. Retornando à palavra, Vereador João Maciel fez menção a requerimento 

que realizou a um ano e três meses atrás na Prefeitura Municipal, na condição de 

munícipe, apontando imóvel localizado na Vila Santa Bárbara, região do Cará-Cará, Rui 

Ribeiro Couto, que se encontra totalmente abandonado em termos de limpeza e 

manutenção e hoje, como vereador, solicitou ao Poder Executivo, vereadores e 

vereadoras para que possam unir esforços, citando mais um ano que a população espera 
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pela limpeza desse terreno. Finalizou clamando em prol da região do Cará-Cará que se 

encontra abandonada. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Registrou seu clamor, dando 

conta que o Governador do Estado Ratinho Júnior fez liberação de duzentos municípios 

para retornarem as aulas, acompanhando os devidos decretos, cujo qual permitirá 

algumas aulas estaduais. Relatou que de forma responsável, a Senhora Prefeita Elizabeth 

se mantém ainda com regime das escolas em modo remoto, onde clamou que assim se 

continue, considerando que a própria Prefeitura constatou que os esforços de todos 

valeram a pena, com lockdow mesmo sem a totalidade, surtindo efeitos positivos. 

Clamou à Senhora Prefeita Municipal que não se retornem a retomada das aulas, sem 

que os professores estejam vacinados, em função de estarem ainda sensíveis a situação 

dos leitos na cidade. Solicitou união dos demais vereadores nesse sentido, para que 

professores sejam protegidos pela vacina, tanto a nível estadual quanto municipal.  

VEREADOR GERALDO STOCCO: Comentou a respeito do transporte coletivo, informando 

sobre conversa que estabeleceu com o ex-vereador desta Casa Antonio Aguinel, 

batalhador da classe, o qual está auxiliando os funcionários nesse momento. Vê que no 

dia três de maio, houve decisão da justiça que não auxilia funcionários e funcionárias, 

infelizmente, a qual tentou bloquear todo o valor necessário da VCG para execução desse 

pagamento, somente conseguindo quatrocentos mil reais e agora saiu decisão que 

tentará outro bloqueio reiteradamente até conseguir tais valores. Agradeceu a 

Secretaria de Assistência Social pela distribuição de cestas básicas a funcionários da 

empresa, porém não se chegou a contemplar um quarto dos servidores necessitados. 

Citou que desde antes a Casa aprovou moção no sentido de que os mesmos fossem 

cadastrados na ajuda de cento e cinqüenta reais para gastar no Mercado da Família, os 

quais sofrem por conta disso. Tentará acionar a justiça de outro meio, comunicando o 

que está acontecendo, considerando funcionários e funcionárias trabalhando sem 

receber e como poder público percebe que conversam com esperança de que resolvam 

algo. Arriscou falar que talvez a Prefeitura tenha que entrar na jogada, verificar o 

contrato, entendendo que cláusulas não estão sendo executadas pela concessionária. 

Cedeu aparte à Vereadora Missionária Adriana, se solidarizando com cada trabalhador 

que tem seu direito ao salário, ressaltando se tratar de empresa com longa história na 

cidade, com monopólio total de transporte, deixando seu apoio, no sentido de que sejam 

acudidos. Geraldo, seguindo, informou que está esperando conversar com a Prefeita 

Elizabeth e Secretário de Saúde quanto a questão da vacinação dos professores, citando 
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cidades como Cascavel, São Paulo que estão vacinando e se as aulas retornarem, os 

professores da rede pública e particular devem ser vacinados. Josi do Coletivo, 

colaborando, reforçou a manifestação do Vereador Dr. Erick, quanto ao ensino híbrido, 

onde destacou que um ou dois dias a criança vai para a escola para pegar o vírus e nos 

outros dias volta para casa para transmitir aos familiares, frisando a necessidade de se 

manifestarem de maneira responsável frente à esse retorno. Dr. Erick, confirmou que o 

ensino híbrido na sua definição, sem a vacina é para isso mesmo, um dia vai para a aula 

para ser contaminado e no outro fica em casa para passar para a família, onde ao seu ver 

é inconcebível o retorno de aulas presenciais sem vacinação em massa, tendo que 

manter nesse caminho da tecnologia. Geraldo finalizou agradecendo a AMTT que desde 

2.017 resistiu pedido no sentido de que trecho da Rua Padre Nóbrega fosse alterado, 

próximo ao Estádio Germano Krügger, onde dificultava a conversão dos veículos, porém 

com a antiga gerência, responsável pelo Estar Digital, nenhum pedido era aceito, hoje 

percebendo que era por pura politicagem do antigo presidente, onde conversou e fica 

feliz em função de pessoas estarem vendo o lado da sociedade, parabenizando toda a 

equipe, em nome do Presidente Celso Cieslak. Não havendo mais vereadores inscritos, 

deu-se início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 290/20 

(Vereador Daniel Milla Fraccaro), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa 

ao Senhor LUIZ CARLOS DE LIMA: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Quinzinho Sansana, Dr. 

Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, 

João Vitor Ferreira Maciel, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. 

Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. 

Também foi aprovada a solicitação verbal do Vereador Paulo Balansin, justificando sua 

ausência no momento da votação. PROJETO DE LEI Nº 307/20 (Vereador Sebastião 

Mainardes Júnior), denomina de ORLANDO BORSATO a Rua nº 29 do Loteamento 

Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada 

a ausência justificada da votação do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. PROJETO DE LEI Nº 

33/21 (Vereador Leandro Bianco), dispõe sobre os critérios para a numeração de 

edificações e terrenos em conjuntos habitacionais e loteamentos novos ou em 

logradouros que ainda não tenham sido oficialmente numerados, conforme especifica: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Quinzinho Sansana, Dr. Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, 
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Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, João Vitor Ferreira Maciel, Dr. 

Zeca, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada 

a ausência justificada da votação do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 110/16 (Vereador Antonio Laroca Neto), denomina de 

ESTANISLAU TUPICH, a Rua "N" do Loteamento Jorasa Ponta Grossa, nesta cidade: 

APROVADO, com a inclusa Emenda de Redação, apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno. PROJETO DE LEI Nº 125/16 (Vereador Pascoal Adura), 

denomina de AURORA ALVES VIEIRA DA SILVA a Rua nº 02 do Residencial Jardim Royal, 

no Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. PROJETO DE LEI Nº 182/20 (Poder 

Executivo), dispõe sobre a logística reversa de embalagens recicláveis, poliestireno e 

resíduos volumosos comercializados no Município de Ponta Grossa: RETIRADO PARA 

VISTAS, por quinze dias, a pedido do Vereador Leandro Bianco. PROJETO DE LEI Nº 

293/20 (Poder Executivo), institui a Semana da Cultura Bruno e Maria Enei: APROVADO, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. 

EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 155/21, do Vereador Ede 

Pimentel; 156/21, do Vereador Paulo Balansin; 157/21, do Vereador Divo; 158/21, do 

Vereador Izaias Salustiano e Indicações nsº 486, 487/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 

488/21, do Vereador Dr. Erick; 489, 496/21, do Vereador Izaias Salustiano; 490, 491, 

495/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 492, 493/21, da Vereadora Missionária 

Adriana; 494/21, do Vereador Leandro Bianco. Manifestando-se em questão de ordem, 

o Vereador Felipe Passos cobrou informações da Mesa Executiva quanto a existência de 

cronograma mensal de vacinação, tendo sido cobrado pela população nesse sentido, 

sendo informado pela presidência que o Município segue o Plano Nacional de 

Imunização - PNI, através do qual são encaminhadas as vacinas, enquanto os governos 

estaduais se organizam e dentro desta meta delimitam a quantidade de vacinas para o 

referido plano que já está mobilizado, tendo ouvido pela imprensa que na próxima etapa 

serão contempladas pessoas com comorbidades e da área de segurança e outra que o 

Governo do Estado, através de Hussein Bacckri falaram sobre a questão dos professores, 

porém este presidente não tem em mãos corretamente quais são as categorias segundo 

o referido Plano. Colaborando, o Vereador Leandro Bianco mencionou entrevista do 

Senhor Governador em dia anterior, que hoje estará chegando aos municípios 
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quantidades de doses para iniciar a vacinação dos profissionais da educação. O Senhor 

Presidente ainda destacou a importância dos demais pares divulgarem através desta 

Casa, notícias que lhes chegam em termos de vacinação, para que possam ser divulgadas 

à população. Finda a votação da Ordem do Dia, se inscreveram para utilizar da palavra 

no PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADOR QUINZINHO SANSANA, para registrar seu apelo à 

Prefeitura Municipal, na pessoa da Prefeita Elizabeth Scmidt e Secretário Eduardo 

Marques, relatando vias na região da Chapada que recebe o trânsito como rota 

alternativa para desviar a obra que vem sendo executada na Avenida Souza Naves, 

precisamente, Ruas Ernesto Degraf e Olívio Scorsin, onde devido ao intenso movimento, 

as mesmas se encontram intransitáveis, tendo sofrido pela ação das chuvas, dizendo que 

em breve estará elaborando indicação, solicitando a pavimentação das mesmas. Apelou 

nesse sentido, em prol da manutenção das mesmas com fresado, deixando-as 

transitáveis. VEREADOR FILIPE CHOCIAI, passando ao Vereador Léo Farmacêutico, que 

nesta oportunidade parabenizou em nome da Sala do Empreendedorismo, a pessoa de 

Tônia Mansani, a qual repassou informações valiosas ao Município, hoje completando 

dez anos de existência da referida sala, das quais achou interessante a respeito dos 

atendimentos, tendo sido contemplados duzentos e cinqüenta mil, somente no mês de 

abril, com mais de mil e seiscentos, vendo ser reflexo de pedidos da Senhora Prefeita 

Municipal. Relatou que foram abertas mais de dez mil e seiscentas pequenas empresas, 

vendo o crescimento e geração de empregos que vem acarretar na cidade, se sentindo 

alegrado. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA, parabenizando o Policial Militar Adriano 

Batista de Andrade, que faz parte do Grupo de Trânsito na Cidade, o qual no último dia 

três, mesmo estando de folga, não se furtou ao seu dever em defender a população, 

percebendo assalto em andamento no Posto Rodeio, onde com responsabilidade e 

agilidade, com todo o treinamento, conseguiu prender dois assaltantes armados, em 

momento oportuno de ação, protegendo aos funcionários do referido posto de 

combustíveis. Pediu bênçãos às forças policiais da cidade e do Estado. Solidarizou-se com 

todas as mães da cidade de Saudade, SC que estão vivendo momento terrível, quando 

um jovem de dezoito anos invadiu a escola pública, ferindo três crianças que vieram a 

óbito, além de uma professora que se colocou à frente dos seus alunos e sua ajudante. 

Dirigiu suas orações à família enlutada. Viu que os policiais investigando o perfil do 

jovem, descobriu-se que era quieto, ficava horas fechado no quarto, navegando em seu 

computador. Assim, como mãe, Pastora, pediu a todos os pais que fiquem atentos aos 
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seus filhos, não cerceando sua liberdade, mas que sejam vigiados ao que visualizam na 

internet. VEREADOR DIVO, em espaço solicitado pelo Vereador Paulo Balansin, seu líder 

partidário: Para registrar sua alegria, atuando há tempos na área da saúde, ressaltando 

que Centro de Especialidade de Autismo se trata de saúde e não assistência social e na 

necessidade de cada mãe que se dirige até seu gabinete, conseguiu alterar Lei nº 10,973, 

que tem portaria para fazer Centro de Especialidade de Autismo em Ponta Grossa, com 

recursos do Governo Federal. Cumprimentou a presença de sua amiga Raquel nesta 

Casa. Pediu às comissões dar parecer rápido ao projeto, justificando que as mães não 

podem esperar. VEREADOR LEANDRO BIANCO, concluindo informação, relatando que o 

Governo do Estado começou a distribuir hoje trinta e dois mil, setecentas e sessenta 

doses, para vacinação dos profissionais da educação; para a cidade de Ponta Grossa, mil, 

seiscentos e noventa e cinco doses num primeiro momento, entendendo ser delicado de 

parte da nação, onde o governo olhou com importância para esse lado. VEREADOR EDE 

PIMENTEL, passando ao Vereador Izaias Salustiano, o qual cumprimentou o trabalho que 

vem sendo desenvolvido em Brasília pelo Deputado Federal Aliel Machado, citando ser 

uma semana conturbada pela questão da CPI, porém tem notícias boas, quanto a 

emenda disponibilizada pelo mesmo, a qual será empenhada e transferidos recursos ao 

Município no valor de duzentos mil reais, destinados para a Prefeitura, inicialmente tinha 

imaginado investir no esporte, porém considerando a situação e dificuldades que está 

tendo em relação a pandemia e restrição na realização de competições e por outro lado 

sabedor da dificuldade que tem a estrutura esportiva na cidade, com importância do 

esporte na vida das pessoas, tomou decisão em utilizar tais recursos para fazer reforma 

do ginásio de esportes do Centro Esportivo de Guaragi, ressaltando estar nos planos da 

Cultura, da tradicional Festa do Colono, considerando importantíssimo que se levem 

recursos àquela comunidade, para ter espaço onde as crianças possam praticar esporte 

saudável, sabendo ser estrutura grande que pode abrigar o evento e outras atividades, 

até religiosas. Lembrou, nas palavras do Vereador Divo, quando comentou sobre o 

Centro de Especialidades, onde enquanto assumiu cadeira como suplente na Casa, em 

2.014, foi aprovada verba para construir o mesmo e que até hoje não foi concluído. 

Assim, espera que além do Centro de Especialidade da APROAUT, também se construa 

Centro de Especialidades para atender pessoas que estão esperando nas filas há muito 

tempo. Registrou ainda, dizendo parecer que Município tem convênio com clínica na 

cidade, para realizar casos de urgência e emergência em termos de especialidades, 



 

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

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

estando recebendo denúncias de fura fila na mesma, onde estará investigando para dar 

resposta à população. O Senhor Presidente informou que acabou de sair divulgado na 

imprensa que a Prefeitura de Umuarama foi alvo de operação da polícia diante do 

esquema fura fila. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Somou-se à Vereadora Missionária 

Adriana, se solidarizando com o sentimento das pessoas, quanto a tragédia ocorrida em 

Santa Catarina, onde pesquisando sobre o autor do atentado em reportagens, soube que 

teve acesso à arma parecida como espada, extremamente afiada, através da internet, 

somando com a vereadora, onde tem que ser fiscalizado esse acesso tão facilitado à 

armas, onde é fácil jovem adquirir uma tão letal como espada, além de compra de armas 

no presencial, necessitando que essa questão seja revista, onde precisam fazer esse 

enfrentamento. Em aparte, Vereador Izaias registrou e agradeceu, quando na data de 

ontem esteve reunido com comunidade do Residencial Campo Belo, na Região de 

Uvaranas, onde pessoas e famílias tem sido alvo de vandalismo, furtos, roubos, 

arrombamentos, assim presente com lideranças pediu auxílio para realizar fiscalização 

mais ofensiva por parte da Guarda Municipal, tendo solicitado através de sua assessoria, 

ao Vice Prefeito Saulo, o qual prontamente o atendeu, esclarecendo as dúvidas da 

população, aconselhando a vizinhança quanto aos cuidados que devem tomar no sentido 

de um auxiliar o outro quanto perceberem atitude suspeita, se comprometendo nesse 

sentido, além de estar oficiando à Guarda Municipal e Secretaria de Segurança Pública, 

clamando deslocamento de efetivo para realizar fiscalização mais ofensiva. Nesse 

momento até sugeriram projeto de lei que está analisando, em relação aos rejeitos de 

fio de cobre e alumínio, que são alvo dos vândalos. Não havendo mais vereadores 

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

dez do mês em curso, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à 

disposição via rede de computadores, além de ser publicada no Diário Oficial do 

Município. 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 cinco de maio de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 
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